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СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА
КОЗМЕ и ДАМЈАНА,
бесплатних лекара
После телесног прослављења на земљи Владике Христа Бога
нашег, свуда се прочуше, као нешто достојно дивљења, подвизи
светих Христових мученика, јер се у њима показа Спаситељева сила,
и сви се дивљаху њиховом храбром противљењу мучитељима и
непобедивом трпљењу. У такве мученике спадају и ови свети
срадалци Козма и Дамјан, браћа по телу, рођени од једног оца и
мајке у старом Риму, и васпитани у хришћанској побожности.
Изучивши лекарску уметност, ова света браћа исцељиваху сваку
болест, јер им у свему помагаше благодат самога Бога. И на које год
болесне људе и стоку полагаху руке своје, ови одмах потпуно
оздрављаху. Но добри исцелитељи ни од кога не узимаху награду за
исцељења, због чега и бише прозвани: бесплатни лекари. Само једну
најскупоценију награду они захтеваху од исцељиваних: веру у
Христа. И стварно, не само у самом Риму, него и у околним
градовима и селима, које они пролажаху и болесне исцељиваху,
многе обраћаху ка Христу. Но поред благодати исцељивања они
чињаху добра људима и издашним давањем. Јер имајући велико
имање, које им преко родитеља беше остало од предака, они га
продаваху и раздаваху ништима и невољнима; храњаху гладне, и
одеваху наге, и указиваху сваку милост и милосрђе беднима и
оскуднима, А када исцељиваху болне, они им говораху овако: "Ми
само полажемо руке на вас, и ништа не можемо учинити својом
силом, него све врши свемогућа сила јединог истинитог Бога и
Господа Исуса Христа; ако поверујете у Њега несумњалачки, одмах
ћете оздравити". - И болесници, верујући, добијаху оздрављење. На

тај начин свакодневно многи, одвраћајући се од идолопоклоничког
безбожја, приступаху Христу.
Боравиште ових светих лекара бејаше у једном селу у околини
Рима, где се налазило имање њихових родитеља. Имајући ту
пребивалиште, они сву околину просветише светом вером.
Међутим ђаво, не могући гледати тако светло врлинско живљење
њихово, подстаче неке служитеље своје да отиду к цару и оклеветају
пред њим невине. У то време у Риму цароваше Карин[1]. Он
послуша клеветнике, и одмах посла војнике у то село да ухвате
бесплатне лекаре Козму и Дамјана и да их доведу к њему на суд.
Када војници стигоше до села, и стадоше распитивати за Козму и
Дамјана, верни се стекоше к светима и молише их да се прикрију за
кратко време, док мине царев гнев. Али их свети не хтедоше
послушати, и хитаху да добровољно изађу пред војнике који су их
тражили, желећи да пострадају за Христа с радошћу. Но када се к
њима слегоше врло многи верни и сузним молбама их наговараху да
сачувају живот свој не себе ради већ ради спасења многих, они их и
против воље своје послушаше. Тада верни, узевши свете лекаре,
сакрише их у некој пећини. Међутим војници, брижљиво
потраживши свуда свету браћу и не нашавши их, испунише се
јарости и гнева, па дохватише неке угледне људе из тог села,
метнуше их у окове, и поведоше у Рим. Дознавши за то, свети Козма
и Дамјан сместа изађоше из пећине и потрчаше за војницима. Када
их достигоше на путу, они им рекоше: "Отпустите невине, а узмите
нас, јер смо ми они које вам је наређено да ухватите".
Војници онда пустише оне људе, а светог Козму и Дамјана
оковаше у вериге и одведоше у Рим. Ту их оковане затворише у
тамницу до сутрадан. А кад се раздани, цар седе пред народом на
обичном судишту, које се налазило на гледалишту позоришном, и
преда њ бише изведени свети сужњи Козма и Дамјан. Цар им стаде
громко говорити: Јесте ви то који се противите боговима отаца
наших и некаквом чаробњачком вештином бесплатно исцељујете
болести код људи и стоке, заводећи просте људе да одступају од
отачких богова и закона? Али макар сада, оставите своју заблуду и
послушајте мој добри савет: приступите, принесите жртву боговима
који су вас до сада дуго трпели. Јер богови, увређени од вас, не

узвратише вам злом за зло, ма да су и могли то учинити, него
стрпљиво очекиваху ваше обраћење к њима.
На то свети угодници Христови, као једним устима
одговарајући цару, рекоше: Ми не заведосмо ни једног човека; ми не
знамо никакву чаробњачку вештину, нити икоме учинисмо какво
зло, него лечимо болести силом Спаситеља нашег Исуса Христа, као
што Он заповеди говорећи: Болесне исцељујте, губаве чистите (Мт.
10, 8). А ми то чинимо бесплатно, пошто Спаситељ тако завешта
рекавши: Забадава сте добили, забадава и дајите (Мт. 10, 8). Та ми не
требамо имања, већ иштемо спасење душа људских, и служимо
немоћнима и ништима као своме Христу, јер старање о њима Он
односи на Себе, објављујући добротворцима: Огладнех, и дадосте
ми да једем; ожеднех, и напојисте ме; го бејах, и оденусте ме (Мт. 25,
35.36). Ове заповести Његове ми се старамо да испуњујемо,
очекујући да од Њега добијемо награду у бесконачном животу
небеског царства. А тобожњим боговима твојим служити, ми
нипошто не пристајемо. Ти и они што су с тобом, служите им; ми
пак насигурно знамо да то нису богови. А ако желиш, царе, ми ћемо
ти предложити добар савет, да би ти познао јединог истинитог Бога,
Творца свију, који чини те сунце обасјава и зле и добре, и даје дажд
праведнима и неправеднима (Мт. 5, 45) - за потребе наше, а у славу
превеликог имена Свог: одступивши од безосећајних и бездахних
идола - служи Њему!
Цар Карин рече на то светима: Ја сам вас позвао не да
красноречите, него да жртву боговима принесете. Светитељи
одговорише: Ми приносимо бескрвну жртву - душе наше једином
Богу нашем, који нас је избавио од замке ђавола и дао Јединородног
Сина Свог за спасење целога света. Овај Бог наш није саздан него је
Саздатељ свих, а твоји богови су измишљотине људске и дело руку
занатлијских, и када међу људима не би било заната који вам прави
богове, ви не би имали коме да се клањате.
Не вређајте вечне богове, рече Карин, него боље принесите им
жртве и поклоните им се, ако не желите да будете стављени на муке.
- Слуге Христове, испунивши се Духа Светога, рекоше: Буди
посрамљен са боговима твојим, Карине! Пошто се ум твој одвраћа
од свагда постојећег и вавек живећег Бога и обраћа се к

безосећајним и никада не живевшим идолима, то ради посрамљења
твог, и да би својим властитим искуством сазнао да је Бог наш
свемогућ, нека се лице твоје посуврати на телу твом и са свога места
окрене на супротну страну!
Када светитељи то изрекоше, одмах се Карину измени лице и
шија му се посуврати, те му се лице обрете на плећима и он не
могаше окренути врат свој, нити му ко могаше помоћи. И тако
сеђаше Карин на престолу са посувраћеним вратом и лицем.
Међутим народ, посматрајући то, громогласно викаше: Велик је Бог
хришћански и нема другог Бога осим Њега!
У то време многи повероваше у Христа, и мољаху свете лекаре
да исцеле цара. А и сам цар мољаше их, говорећи им: Сада
ваистину знам, да сте ви слуге Бога истинога. Стога вас молим, као
што исцелисте многе, исцелите и мене, да бих и ја веровао, да нема
другог Бога осим вами проповеданога, који је створио небо и земљу.
- Светитељи му рекоше на то: Ако сазнајеш Бога који ти је даровао
живот и царство, и поверујеш у Њега свим срцем својим, онда ће те
Он исцелити. - Цар на то рече громким гласом: Верујем у Тебе,
Господе Исусе Христе, истинити Боже, помилуј ме и не помени моје
досадашње незнање!
Док цар говораше ово, врат се његов исправи, лице му се
поврати на своје место као што је и спочетка било, и он, уставши са
свога места, подиже очи своје и руке к небу, и заједно са целим
народом узнесе благодарност Богу, говорећи: Благословен си
Христе, истинити Боже, који си ме преко ових светих слугу Твојих
извео из таме на светлост. - И тако исцеливши се, цар одаде достојно
поштовање светим лекарима Козми и Дамјану, и отпусти их с
миром.
Изишавши из Рима, света браћа се упутише у своје село. А
житељи њиховога села и околине, чувши све шта светитељи
учинише у Риму, изиђоше у сусрет угодницима Божјим и дочекаше
их с радошћу, веселећи се и славећи Господа Христа. Светитељи
пак, по обичају своме, опет прохођаху околне градове и села,
исцељујући недуге и светом вером просвећујући све, па се поново
враћаху у своје село. А завидљиви ђаво, пошто не могаде првим
лукавством својим да нашкоди светим лекарима и уклони их са

земље живих, измисли друго средство. У крају том бејаше један
веома чувен лекар, код кога се спочетка учише лекарској вештини и
ови свети, Козма и Дамјан. Не подносећи славу угодника Божјих,
непријатељ рода људског подстаче овог чувеног лекара на завист
према светитељима. Он дакле ласкаво призва к себи свету браћу, и
под изговором да беру лековите траве изведе их у планину, а у срцу
свом имађаше Кајинову мисао. Пошто их заведе далеко, он удеси
тако да сваки одвојено скупља траве. Затим, напавши најпре на
једнога, уби га камењем; а потом на исти начин погуби и другог.
После тога тела њихова он сакри крај тамошњег потока.[2]
Тако свети страдалци Христови, бесплатни лекари Козма и
Дамјан, окончаше живот свој, и удостојише се мученичких венаца од
Христа Господа Спаситеља нашег, коме са Оцем и Светим Духом
част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ПЕТРА ПАТРИЦИЈА
Преподобни Петар роди се и би васпитан у Цариграду од
славних и богатих родитеља. Отац његов Константин беше
патриције[3] и војвода. Од младости усрдно се занимајући наукама,
Петар нарочито добро изучи философију, а такође изучи и све
остале световне науке. Поставши пунолетан он ступи у брак, и после
смрти свога оца он наследи његов угледни патрицијски положај, и
би постављен за патриција у време благочестиве царице Ирине и
њеног сина Константина[4]. А када на царски престо ступи
Никифор[5] и изби рат између Грка и Бугара, тада цар постави
Петра за главног војводу над целокупном војском, и кренуше са
војском против Бугара. У току овог великог рата најпре Грци
победише Бугаре, а затим, по попуштењу Божјем, Бугари, пошто се
опоравише од доживљеног пораза, жестоко разбише Грке, па и
самога цара њиховог Никифора убише. Тада би ухваћен од Бугара и
блажени Петар са педесет грчких кнезова. Бугари тада још не беху
хришћани.

Осуђен на муке и смрт, војвода Петар лежаше у тамници. А
када се усрдно мољаше Богу за своје избављење, њему се ноћу јави
свети Јован Богослов, избави га тамнице и одведе у његову отаџбину.
Од тога времена Петар се сав посвети на службу Богу; и убедивши се
у ништавност свега земаљског, он се повуче на Олимпијску Гору[6].
Примивши тамо ангелски лик, он се подвизаваше заједно са
Јоаникијем Великим[7], и научи се свакој врлини.
Проживевши на Олимпијског Гори тридесет и четири године,
Петар отпутова у Цариград, пошто му већ беше умрла супруга и
син. Ту он поживе најпре неко време при цркви коју он беше
подигао и звала се Евандриска. Затим, повукавши се на једно
усамљено безмолвно место, он начини себи малу келију и проживе у
њој осам година, носећи оштру власеницу на телу и све године свога
испосничког живота проводећи бос. Постом, бдењем и осталим
монашким подвизима он страшно изнури себе.
Подвизавајући се тако врлински и богоугодно, преподобни
Петар се упокоји у Господу и би прибројан к лику Преподобних,
који славе Оца и Сина и Светога Духа вавек. Амин[8].

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ПОТИТА
У време царовања Антонина[9], када свуда беше не мало гоњење
на хришћане, живљаше у Сардинији[10] неки човек Гилас, који се
држао идолопоклоничког безбожја. У њега беше син јединац,
тринаестогодишњи дечак, по имену Потит. Умудрен премудрошћу
Бога који из уста мале деце чини себи хвалу (Пс. 8, 3; Мт. 21, 16), и
просвећен благодаћу Светога Духа, Потит познаде Творца свог и
Њему Јединоме приношаше своје молитве и поклоњења, а гнушаше
се бездахних идола. Умејући да чита књиге, Потит нађе хришћанска
Божанствена Писма и, прочитавши их, испуни се духовне мудрости
и разума. Отишавши кришом од оца код хришћана, он прими свето
крштење, и клоњаше се гадних жртвоприношења идолских. А отац
његов Гилас, видећи сина свог где се клони идола, ожалости се и
стаде му веома нежно и благо саветовати да заједно с њим принесе

жртву јелинским боговима. На то свети дечак одговори оцу: Оче, ти
ми говориш не добре речи, наређујеш ми да принесем жртву
демонима. Ако ти мене, сина твог, стварно очински волиш, онда ми
саветуј оно што душу спасава, а не што је погубљује. Ја желим да се
ти, познавши истину, одвратиш од погане заблуде и станеш
служити Јединоме на небесима живећем и све држећем Богу,
Творцу свеколике твари. Разљутивши се, отац га затвори у одвојену
одају и нареди укућанима да се нико не дрзне дати дечаку хлеба и
воде. Притом рече Потиту: "Да видимо, да ли ће ти дати храну и
пиће Бог твој, кога ти почитујеш!" - Међутим свети дечак Потит,
преклонивши колена, мољаше се Богу, говорећи: Суди, Господе,
супарницима мојим, и удри оне који ударају на ме (Пс. 34, 1), јер
желим да служим Теби, Господу моме Исусу Христу, који си
изволео сићи с неба на земљу ради спасења људског. Погледај на
молитву смиреног слуге Твог и укрепи ме у глади, као што си
укрепио пророка Твог Данила, баченог у ров међу лавове. Ти си
рекао у светом Еванђељу Свом: Блажени гладни и жедни правде, јер
ће се наситити; блажени прогнани правде ради, јер је њихово
царство небеско (Мт. 5, 6.10). Стога не остави и мене, овде
закључаног и мореног глађу и жеђу правде Твоје ради!
Свети дечак борављаше у том затвору много дана, од оца мучен
глађу и жеђу, а од Бога укрепљаван духовном храном и од Духа
Светога напајан благодаћу, и лице његово сијаше као сунце.
Веселећи се о Господу Богу свом, он говораше: Благодарим Ти,
Господе, што си мене, недостојног слугу Твог, благоизволео
наситити Твојим духовним благима, која се утолико јаче желе
уколико се више добијају. И још Те молим, Боже благи и милостиви,
Боже анђела и арханђела, који не желиш смрти грешника него да се
обрати и жив буде: услиши ме свим срцем вапијућег к Теби за
родитеља мога; дај му познање истине Твоје и разумевање вере;
отвори му ум, да би познао Тебе, Творца свог, и послужио Теби
једноме а не јелинском многобожју. Нека се не порадује због њега
непријатељ рода хришћанског - ђаво, него нека се прослави на њему
свемогућа сила Твоја, која упућује заблуделе на спасење.
Док се свети дечак тако молио, њему се јави анђео Господњи
укрепљујући га и говорећи му: Ти ћеш добити што молиш! Бог у

кога свим срцем верујеш, свагда је с тобом, и ти ћеш добити што
иштеш од Њега. Али знај и ово, да се против тебе спремио
погубитељ душа људских - ђаво. Стога ти је потребно да се обучеш у
све оружје Божје, да би се могао супротставити лукавствима
његовим (Еф. 6, 11).
Рекавши то, анђео светлости отиде. А свети дечак продужи
молити се Богу, говорећи: Смилуј се на ме, Боже, смилуј се на ме; јер
се у Тебе узда душа моја, и под сен крила Твојих склањам се док не
прође безакоње (Пс. 57, 2).
Пошто прође мало времена, Потиту се изненада јави ангео таме
блистајући лажном светлошћу, и рече му: Ево дођох к теби,
безазлени јуноша, да ти не би душом својом и телом малаксавао од
глади и жеђи, него да би послушао свога оца и с њим се гозбено
наситио. Ја сам Христос; смиловах се на тебе, видећи твоје сузе, и
дођох да те посетим. - Иди од мене, Сатано! непријатељу истине!
одговори свети дечак Потит; нећеш преварити слугу Божјег; ти ниси
Христос већ антихрист. - Рекавши то, свети се стаде молити,
говорећи: Господе Исусе Христе! одагнај од мене овог поганог врага
и вргни га у бездан, на који је осуђен са слугама својим!
Тада ђаво, изменивши претворни ангеоски изглед, начини се
као огроман див, висок петнаест лаката, па се затим опет претвори у
громадног вола и зарика страшним гласом. А свети дечак,
оградивши себе крсним знаком, рече му: Престани, злобни душе,
кушати војнике Христове! јер нећеш моћи уплашити крвљу
Христовом искупљеног и крсном силом ограђеног! - И ђаво тог часа
ишчезе, али се глас његов чујаше где говори издалека: О, како млад
дечак побеђује мене! Авај мени, где сада да одахнем? На кога ћу
одапети стреле своје! Ако се привучем к старцу, ни он ме неће тако
лако победити као овај дечко. Али идем, и ући ћу у кћер јединицу
цара Антонина, и на њој ћу показати силу своју! А против тебе,
Потите, ја ћу нахушкати цара да те погуби у страшним мукама. Свети Потит одговори: Враже! ма каквим ме мукама ти подвргавао,
ја ћу те свуда побеђивати, побеђивати не ја већ Господ мој Исус
Христос! - И побеже ђаво вичући: Тешко мени, јер сам дечком
побеђен!

После тога Потитов отац Гилас изведе Потита из затвора и рече
му: Чедо, принеси боговима жртву, јер цар нареди да сваки који не
принесе боговима жртву буде уморен страшним мукама или бачен
зверовима да га поједу. Ја патим због тебе, пошто си ми јединац; не
желим да изгубим свога наследника. - Свети дечак га упита: Којим
то боговима треба принети жртву, да бих знао по именима? - Зар ти,
чедо, не знаш, одговори отац, бога Зевса[11], и Ареја[12], и
Минерву[13]? - Потит на то рече: Откако сам се родио, ја никада
нисам чуо да постоје такви богови већ само идоли. О, оче! када би ти
знао како је велик Бог хришћански, који нас спасе понизивши себе,
ти би поверовао у Њега, јер је Он једини истинити Бог, који је
створио небо и земљу, а сви остали многобожачки богови јесу
ђаволи. Гилас упита: Откуда теби те речи које говориш? - Свети
дечак одговори: Мојим устима говори Онај коме служим; јер је Он
рекао у Своме Еванђељу: Не брините се како ћете или шта ћете
говорити, јер ће вам се у онај час дати шта ћете казати (Мат. 10, 19).
Зар се ти не бојиш мука, чедо моје? упита Гилас. Шта ћеш
радити када те одведу кнезу мучитељу и он те стави на љуте муке? Осмехнувши се, свети дечак одговори: О, оче! безумну си реч
изговорио! Господ мој Исус Христос, Искупитељ душа наших, Он ће
укрепити мене, слугу Свога. Зар ти, оче, не знаш да именом
Господњим Давид, ненаоружани младић, уби каменом силнога
Голијата и, зграбивши мач његов, одсече му главу? - Гилас га упита;
Уздајући се у Бога свог, јеси ли готов да за име Његово поднесеш сва
страдања? - Свети одговори: Верујем Творцу моме, Оцу и Сину и
Светоме Духу, Једноме у Тројици Богу, да ће ми дати снаге да не
само јуначки поднесем све муке него и да неустрашиво умрем за
Њега.
Поверуј и ти, оче, у Бога о коме ти говорим, па ћеш се спасти,
Јер они богови, којима се ти клањаш, ништа су, нити су икада икога
спасли, нити су ишта могли учинити. И каква је корист клањати се
мртвом металу и камену и дрвету, који, када на земљу падну, не
могу устати, него се разбијају у парчад, и разбијани не дају гласа од
себе, јер су неми и безосећајни? Имена којима називате своје идоле,
то су имена којима су у старини називани најпокваренији и
најбезаконији људи, који су се бавили демонским враџбинама и

сваковрсним злочинима, заслужни сваке казне. Државни закони и у
садашње време осуђују такве и предају на смрт. Бедне душе тих
ваших богова сада се у паклу непрестано муче у вечном огњу који се
никада не гаси. У том истом огњу заједно с њим мучиће се
бесконачно и они који сада служе идолима тих богова. А наш, вечно
живи Бог, управља свом видљивом и невидљивом твари, и влада
небеским и земаљским, а оне који верују у Њега и служе Му
истински прославља у небеском царству Свом, па и на земљи имена
њихова чини славнима, обогаћујући их чудесном благодаћу,
помоћу које они творе знаке и чудеса. Јер Он каже: Знаци онима
који верују биће ови: именом мојим изгониће ђаволе; говориће нове
језике; узимаће змије; ако и смртно што попију, неће им наудити; на
болеснике метаће руке, и оздрављаће (Мк. 16, 17-18).
Слушајући овакве речи од дечка, отац његов Гилас удиви се и
рече: Сада познах да је истинит хришћански Бог, који устима овога
дечка говори такве и толике ствари, какве раније никада чуо нисам.
Када у овом дечку не би било неке божанске силе, он не би могао од
свога срца изговарати ове речи. Но, како видим, устима сина мог
говори тај Бог.
И Гилас, уздахнувши и заплакавши, рече: Тешко мени
грешноме! Млади дечко, син мој, далеко је паметнији од мене
старога, јер он у детињству познаде истинитог Бога, а ја, стар
годинама, не знадох Га до овога часа. Али сада ја верујем срцем и
исповедам устима, да нема другога Бога осим Бога хришћанскога, и
да нема Њему сличнога. - И тако Гилас, поверовавши у Хрнста,
прими свето крштење под руководством сина свог, светог дечка
Потита.
После крштења свога оца свети Потит, подражавајући
апостолске трудове, отпутова из своје отаџбине Сардиније и дође у
земљу звану Епир, и тамо проповедаше Христа. Затим одатле оде у
град Валерију. У њему бејаше нека жена Кириакија, супруга
сенатора Агатона, тешко болесна од губе, и ниједан је лекар не
могаше излечити. А свети Потит, дошавши пред врата њене куће,
сеђаше крај њих као просјак. Утом изиђе из те куће један евнух, и
свети Потит замоли од њега мало воде да пије. А евнух га упита: Зар
си овамо дошао да тражиш воде? Свети му одговори: Жедан сам, не

толико воде из овога дома, колико спасења душа, да би се на овом
дому показала благодат Господа мога Исуса Христа. - Удививши се
речима светога, евнух га запита: Откуда си ти, дечко, и како се
зовеш? Свети Потит одговори: Рођен сам од земље као и ти; име ми
је Потит; слуга сам Господа мог Исуса Христа, који је Спаситељ душа
људских верујућих у Њега, и Исцелитељ телесних недуга; Он је
губаве чистио, раслабљене са одра подизао, слепе просвећивао, и
мртве речју васкрсавао. - Евнух га упита: Ако си ти Његов слуга,
можеш ли онда губаве исцељивати? Светитељ одговори: Где буде
вере, тамо ће бити и исцељења, јер Господ мој Исус Христос по вери
даје свакоме који иште у Њега. - Можеш ли ти, упита евнух,
исцелити од губе госпођу нашу? Светитељ одговори: Ако поверује у
Христа, Бога мог, оздравиће. Евнух рече на то: Ако је исцелиш,
постаћеш господар свију имања њених. Светитељ одговори: Ја не
желим ни злата, ни сребра, ни имања њена, него иштем да душу
њену присајединим Христу Богу мом.
Евнух одмах извести о томе госпођу своју, и свети Потит би
уведен код ње. Улазећи у њену одају, свети Потит рече: Мир Господа
мог Исуса Христа нека буде дому овом! - Молим те, рече Кириакија
светоме, исцели ме, ако можеш исцелити. Светитељ јој одговори:
Веруј у Бога кога проповедам и прими свето крштење, па ћеш
оздравити. Жена рече на то: Научи ме како да верујем.
Тада је свети Потит поучи о Христу Богу, показујући јој
истинити пут спасења. Саслушавши то, жена рече светоме: Верујем
да нема другог Бога осим Онога о коме ми ти говориш, и надам се да
ће ме Он исцелити; а ти ради што ћеш радити. - Тада свети Потит,
преклонивши колена на молитву, стаде са сузама говорити: Господе
Исусе Христе, Царе ангела, Спаситељу душа, Ти си рекао Својим
ученицима: именом мојим губаве чистите, мртве васкрсавајте (Мт.
10, 8); услиши, Владико, и мене, слугу Твог, и исцели ову жену; нека
благодат Твоја буде на њој, да би незнабошци рекли, да си Ти
истинити Бог и да нема другог Бога осим Тебе.
Помоливши се тако, свети устроји да буде крштење. И када
жена уђе у купељ и крсти се, она се тог часа очисти од губе и изиђе
из купељи потпуно здрава, имајући тело као млади јуноша.
Угледавши то, муж Кириакије Агатон и сви домаћи његови

повероваше у Христа и крстише се. И многи грађани, - скоро
половина града, - гледајући на њих, примише свету веру, и
благосиљаху Бога говорећи: Заиста велику светлост угледасмо ми
преко овог дечака, који нас изведе из таме идолопоклоничке. А
свети Потит им говораше: Ето, ви угледасте величије Божје, стога
држите заповести Његове, и добићете вечно спасење.
Потом изишавши из града, свети Потит отпутова у пусту гору,
звану Гаргара. И тамо борављаше са зверима као са овцама, јер му се
по Божјем наређењу звери покораваху и у гомилама праћаху га. У
то време уђе ђаво у кћер цара Антонина Агнију, и мучаше је. То
веома ожалости цара, и Он се мољаше за кћер боговима својим,
дајући им обећања и говорећи: Боже Аполоне, боже Зевсе, боже
Арфане, исцелите моју кћер и ја ћу вам привести на жртву волове са
позлаћеним роговима. - А устима девојке ђаво викаше, говорећи: Ја
нећу изаћи одавде, док овамо не дође Потит који живи на гори
Гаргари.
Цар одмах посла једнога свог великаша по имену Геласија са
четрдесет војника на гору Гаргару да пронађу Потита. Отишавши
тамо, и проходећи пустињу Гаргарску, они нађоше слугу Христовог
где седи на гори, и око њега мноштво звериња. Угледавши то,
војници се препадоше и хтедоше да беже, јер се звери окренуше к
њима, готове да јурну на њих. Али светитељ запрети зверима,
рекавши: "Разиђите се на своја места, не повређујући никога". И
звери се одмах разиђоше. Тада свети Потит упита Геласија: Зашто
си са толиким војницима дошао на мене? А Геласије га запита: Јеси
ли ти Потит? - Ја сам грешни слуга Господа мог Исуса Христа,
одговори светитељ. - Цар Антонин треба те, продужи Геласије, стога
пођи с нама к њему. Светитељ узврати: Шта треба незнабожном
цару човек хришћанин?
Но војници, узевши светог Потита, одведоше га у Рим и
приведоше цару. Цар га упита: Каквога си рода? - Хришћанин сам,
одговори светитељ, и родитељи су ми хришћани. - Зар ти не знаш,
упита Антонин, за наша царска наређења, да се сваки који се не
клања боговима преда на смрт? - Ја то и желим, да бих умро за
Христа Бога мог, одговори свети. - До мене је, настави цар, дошао
глас о теби, да ти можеш исцелити моју кћер. Учиниш ли то, ја ћу

те обасути многим почастима и богатствима. - А зашто је богови
твоји не исцеле? одврати светитељ цару; - Како се усуђујеш тако
осионо говорити мени? упита цар. - Ако исцелим твоју кћер,
одговори Потит цару Антонину, хоћеш ли веровати у Бога у кога ја
верујем? - Цар обећа да ће веровати. На то му светитељ рече: Знам
да је срце твоје окорело и ти нећеш поверовати, али ћу ја силом Бога
мог учинити то ради присутног народа, да виде и верују и прославе
име Господа Исуса Христа.
Тада би доведена царева кћи и постављена пред светим
Потитом. И устима њеним рече ђаво светоме: Шта, Потите, не рекох
ли ти да ћу учинити да дођеш к цару и против своје воље? А
светитељ, дунувши у лице девојци, рече ђаволу: Господ мој Исус
Христос, Син Бога живога, коме се покорава свака твар небеска,
земаљска и преисподња, запрећује ти, нечисти душе, и наређује да
изађеш из овог створења Његовог, и да немаш више власти ући у
њу. - Рекавши то, светитељ удари девицу десном руком по лицу; и
тог часа сви видеше где из њених уста излази страшна змија; и
изишавши из ње, ишчезе. Видевши то, присутни се запрепастише, и
говораху: "Ваистину је велик Бог овога дечка!" И многи од њих
повероваше у Христа.
Удиви се и цар видевши то, и говораше: О, како велику силу
има хришћанско чаробњаштво! - На то му свети Потит рече: Тешко
теби, безумни царе, јер видевши величије Божје, не верујеш у Бога! Цар узврати: Ја узносим благодарност боговима мојим, који
исцелише моју кћер. - Лажеш, царе, одговори светитељ, не богови
твоји већ Господ Христос Бог мој исцели твоју кћер. - Остави те речи
твоје, рече цар, и принеси жртву боговима мојим, па ћу те учинити
великим у царској палати мојој, и даћу ти злато, сребро и богатства.
- Свети Потит одговори на то: Нема ти добра, о царе! Ти ми
обећаваш оно што ја сматрам за ђубре земаљско. Ја имам на небу
богатства непролазна и неисказана, која Господ мој Христос уготови
свима који Га љубе; а твоје злато и сребро, и сва твоја богатства
појешће огањ.
Ти опет осионо говориш са мном! узвикну цар с гневом. - Да,
говорим, одговори свети дечак, јер те се не бојим: Господ мој Исус
Христос избавиће ме из твојих руку. - Ти ме вређаш и срамотиш,

настави цар, али ја трпим штедећи младост твоју, и саветујем ти да
боговима принесеш жртву, да те одмах не би почео мучити. Поштеди себе сама, одговори светитељ, јер се теби припрема
страшан пакао, и пропашћеш заједно са својим царством, и вечито
ћеш горети у огњу неугасивом заједно са твојим оцем ђаволом.
Бесан од јарости, цар нареди да светог Потита обнаже и
жестоко бију гвозденим штаповима. Бијен, свети говораше:
Благодарим Ти, Господе мој, што си ме удостојио страдати за име
Твоје! - А цар упита мученика: Шта желиш, Потите: умрети или
принети жртву боговима, да би остао жив и читав? - Којим боговима
хоћеш да принесем жртву? упита Потит. - Цар нареди да престану
бити мученика, и рече му: Зар ти не знаш великог бога Зевса,
Арфана и Минерву? - Осмехнувши се, свети Потит одговори: Да
видимо какви су ти богови, па ћу учинити што будеш наредио. Цар га с радошћу одведе у идолски храм. Но чим се свети Потит
помоли вишњем Богу, идоли попадаше и разбише се у парампарче.
Тада светитељ рече цару: Ако су ово истински богови, зашто онда
попадаше? и попадавши, зашто не устају и не помажу себи самима?
Увиди дакле, царе, како је огромна сила Бога мог!
Испунивши се стида и јарости, цар нареди да мученика окују у
тешке окове и вргну у тамницу. Боравећи у тамници и молећи се,
светитељу се јави лучезарни ангео, крепећи га и тешећи га: и тешки
окови на њему растопише се као восак, и тамница се у поноћи
испуни светлости, и по њој се разли неисказан миомир. Осетивши
тај миомир, стражари се чуђаху и међу собом питаху, откуда долази
тај мирис. Но погледавши кроз прозорче у тамницу, они
приметише необичну светлост, и угледаше светитеља без окова где
се радује, хвали Бога и разговара са ангелом, и испунише се страха и
ужаса. У свитање пак они одоше и обавестише цара о свему. Тада
цар нареди да се спреми гледалиште и да гласници објаве да се
народ слегне на гледалиште. И кад се искупи много народа, дође
цар и севши на обичном судишту нареди да мученика изведу из
тамнице и доведу преда њ на суд. Доведен на гледалиште, мученик
се прекрсти и светла лица стаде пред цара. А цар Антонин,
пламтећи гневом и грозно гледајући на мученика угшта: Потите,
шта мислиш, где се сада налазиш? - Налазим се на земљи Бога мога,

одговори Потит. - На то рече цар: Сада ће настати погибија твоја, и
који ће те бог избавити из руку мојих? - Светитељ одговори: Нека
стид попадне лице твоје, царе, јер пас има бољу памет од тебе. Та
пас, кад добије хлеба из чије руке, умиљава се око тог човека; а ти,
добивши исцељење твоје кћери од Бога мог, говориш хулу на Њега.
Тада цар нареди одмах да мученика нага обесе на мучилишту и
пале свећама, па затим заповеди да му железним ноктима стружу
тело. Трпећи све то као у туђем телу, свети мученик се ругаше цару
говорећи: Где су твоје претње, царе? Ти се хваљаше да ћеш ме
савладати мукама, али ја мучен не осећам никакве болове. Знај дакле
и разуми, да ова мучења причињавају болове не моме телу већ
твоме срцу, пошто их надвлађујем трпљењем и веселим се у њима.
Посрамљен, цар се још више разјари, и нареди да мученика
скину с мучилишта и баце зверовима да га поједу. А зверови,
пуштени на светитеља, притрчавајући падаху пред њим и лизаху му
ноге, а светитељ викаше к цару: Шта сада велиш, погани мучитељу?
Зар још не видиш силу Христа, Бога мог?
А цар, наредивши да звери буду враћене натраг, рече џелатима:
Исеците овог проклетника на комаде, па разбацајте псима да поједу!
- И када џелати узеше у руке секире и стадоше сећи светитеља, тада
чудесном силом Божјом тело светитељево постаде тако чврсто, као
тврд камен или гвожђе, да му секире не могаху ни најмање наудити,
а џелати израњавише себе саме секирама. Видећи то, присутни
народ се силно запрепасти, и многи, њих око две хиљаде,
повероваше тада у Христа Господа, и викаху говорећи: у овом
дечаку заиста делује онај исти Бог који раније делова у Петру и
Павлу, који пострадаше у овом граду! - Видећи то и слушајући
народни глас, цар мучитељ задрхта, и јекнувши из дубине срца рече:
О, како је велико мађионичарство овог поганог хришћанина! - И
нареди да се спреми железни тигањ и да се ужеже зејтин у њему, па
да се мученик стави на тигањ и пече. Још нареди цар да се и олово
растопи и њиме полива мучениково тело. Но свети мученик, као да
се налажаше у неком прохладном месту, весељаше се и слављаше
Бога, и к цару говораше: Заклињем те царском чашћу твојом, додај
ми још овог растопљеног олова, јер осећам од њега врло велику
свежину!

И беше у недоумици цар, коју би још најљућу муку измислио
за мученика. И скинувши мученика са тигања, он нареди да донесу
дугачак гвоздени клинац, да га усијају на ватри и одозго забију у
главу мученику. Када то би учињено, догоди се Божјом силом да
мученик, примивши у главу усијани клинац, пребиваше жив и здрав
и без болова. Међутим болови, које је требало да мученик осећа,
сручише се на цареву главу: разболевши се од страховите главобоље,
цар вапијаше к мученику, говорећи: Смилуј се на мене, слуго
Христов, и избави ме од ових болова; сада познајем силу Бога твог! Нека те богови твоји исцеле! одговори светитељ. Међутим цар не
престајући мољаше мученика да га исцели. Тада свети мученик
рече: Ти нећеш добити исцељење док овамо не дође твоја кћи, коју
Христос мој сатвори здравом.
Царева кћи би одмах позвана. Припавши к ногама мученику,
она говораше: Молим те, слуго Божји, крсти ме у име свемоћног
Бога твог, кога ти проповедаш! - И нареди светитељ да се одмах
спреми купељ, и у присуству свега народа он сам крсти цареву кћер,
пошто је у то време немогуће било наћи свештеника, јер су се сви
свештеници скривали због гоњења. А после крштења цареве кћери
мученик подиже руке своје к Богу и сатвори молитву за царево
исцељење, и цар тог часа оздрави. Али, - о, слепила и безумља
идолопоклоничког! - уместо да позна истинитог Бога и да Му узнесе
благодарност, незнабожни цар стаде одавати благодарност поганим
боговима својим, говорећи: Благодарим вам, боже Аполоне, боже
Марсе и богињо Минерво, што ме исцелисте!
Тада свети Потит стаде жестоко корити цара, изобличавајући
његово безумље и тврдоглавост и потпуну предатост прелести
ђавољој. А цар, разјаривши се бесомучно, нареди да се мученику
одсече језик и ископају очи. Но мученик Христов и по отсечењу
језика разговараше јасно, славећи Бога и говорећи: Благосиљаћу
Господа у свако доба, хвала је његова свагда у устима мојим;
благосиљаћу Онога који је ставио песму нову у уста моја, и певаћу
Богу у весељу и радости. - Цару пак рече: Шта си успео, безбожниче,
што си ми језик одрезао? Ти си се надао да ми са језиком одузмеш
говор из уста мојих; но ето, ти видиш и чујеш где ја говорим јасно

благодаћу Христа Бога мог, који ће те победити као у старини
Фараона.
Видећи да је побеђен и посрамљен, цар се просто избезуми и не
знађаше шта више да ради с мучеником. А желећи већ да себе
избави од народног укора, он најзад нареди да мученику одсеку
главу мачем. И одсечена би глава светоме, те он заврши подвиг
страдања свог.
Тако свети мученик Христов Потит у дечачким годинама
положи душу своју за Христа[14], и сада царује са Њим у бесмртном
животу на небу, којег нека се и ми удостојимо молитвама светог
мученика Потита и благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме
слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ
ДВЕ ХИЉАДЕ МУЧЕНИКА
Пострадали за Христа мачем посечени.

СПОМЕН СВЕТИХ
ДВАДЕСЕТ ПЕТ НИКОМИДИЈСКИХ МУЧЕНИКА
За веру Христову пострадали у огњу спаљени.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАВРИКИЈА
Сав намазан медом овај свети мученик умре за Христа изуједан
пчелама.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА

КОНСТАНТИНА АЛАМАНА, ЧУДОТВОРЦА
и осталих са њим
Овај свети мученик, и остали с њиме пострадали, беху родом из
разних крајева. Они беху дошли у Свети Град Јерусалим да се
поклоне Светим Местима. (Било их је око 300 људи). Из Јерусалима
они дођу затим лађом на острво Кипар. Ту Свети Константин, са још
тројицом својих пратилаца монаха, поче проповедати веру
Христову. Због тога би ухваћен од старешине острва по имену
Савина, и не хотећи се одрећи вере своје у Господа Христа би врло
мучен и злостављан. После дужег мучења њему и овој тројици би
мачем отсечена глава у селу Ормидији близу места Ларнаке (на
Кипру). Неки побожни хришћани ноћу узеше њихова света тела и
чесно их ту погребоше. Касније бише откривене њихове свете
мошти као нетрулежне и чудотворне, јер исцељиваху многе
болеснике. Над њима затим би подигнут и храм Светом
Константину, кога од тада славе сви на острву Кипру. Ово њихово
страдање би, по некима, око 12. века. Са њима пострадаше и многи
други свети мученици (неки од њих названи Аламани), а други из
њихове пратње осташе на Кипру и прославише се у подвижништву.
Њихов заједнички спомен слави се 13. јула.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ВАСИЛИЈА
Основао манастир Ватеја Риак близу Мунтаније.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЛАВА ПУСТИЊАКА
Преподобни отац овај, по имену Лав, живео је у пустињи наг,
као први Адам, не стидећи се тела свога, јер га је био потпуно

потчинио духу и служби богоугађања. Упокојио се у миру у Господу
своме, ради кога је такав подвиг и подносио.

НАПОМЕНЕ:
1. Цар Карин царовао од 282. до 283. године.
2. Свети лекари Козма и Дамјан пострадаше 284. године.
Спомињу се још и 1. и 25. новембра и 17. октобра.
3. Код Римљана су се називали патрицијима пуноправна,
слободнорођена деца коренитих Римских грађана.
Патрицијских колена набрајало се у Риму око сто. Обично су
патрицији заузимали највеће државне положаје.
4. Константин Порфирородни царовао од 780. до 797. године;
мати његова Ирина царовала од 797. до 802. године.
5. Никифор I царовао од 802. до 811. године.
6. Олимпијска Гора - у Малој Азији, на границама Фригије и
Витиније.
7. Његов спомен 4. новембра.
8. Преподобни Петар упокојио се око 865. године.
9. Цар Антонин Пиј царовао од 138. до 161. године.
10.Сардинија - острво у Средоземном Мору; сада саставни део
државе Италије.
11.Зевс - врховни бог старогрчке религије, сматран за
родоначелника осталих богова и људи.
12.Ариј или Марс - бог рата.
13.Минерва или Атина - богиња мудрости.
14.Свети Потит пострадао половином другога века.

2. ЈУЛИ

ПОЛОЖЕЊЕ ЧЕСНЕ РИЗЕ
ПРЕЧИСТЕ ДЈЕВЕ БОГОРОДИЦЕ
у Влахернској цркви
У време благочестивог византијског цара Лава Великог[1] и
његове супруге Верине живљаху у Цариграду два угледна сенатора,
Галвије и Кандид, рођена браћа. Посаветовавши се, они замолише
цара да их пусти у Јерусалим да се поклоне светим местима. Цар их
пусти, и они кренуше на пут. Стигавши у Палестину, они пођоше у
Галилеју да обићу Назарет и виде свети дом Пречисте Дјеве
Богородице, у коме Она, по благовести Архангела и силаском
Светога Духа, заче Бога Логоса на неисказан начин. Дошавши тамо и
поклонивши се, они остадоше да преноће у једном малом селу,
пошто дан беше већ на измаку. По промислу Божјем они се
зауставише у кући једне неудате жене Јеврејке, која бејаше стара и
вођаше чист и честит живота. Док им се ту спремаше вечера, они
приметише у тој кући једну одвојену собу, у којој гораху многе
свеће, и тамјан се дизаше и диван мирис исхођаше (јер тамо беше
сакривена чесна риза Пречисте Богоматере). Око те собе лежаше и
не мало болесника. Угледавши то, Галвије и Кандид се чуђаху томе,
и мишљаху да се нешто старозаветно чува тамо. Замоливши затим
ту чесну жену да вечера с њима, они је упиташе, шта се налази у оној
соби осветљеној свећама и тамјаном кађеној, и зашто болесници
леже око ње.

Жена спочетка ћуташе односно предмета који се крио код ње,
али не могаше прећутати чудеса која су се дешавала од тога
предмета, и одговори им: Чесни људи! сви ови болесници које
видите како леже овде, очекују исцељење својим болестима; јер на
овом месту слепи прогледају, хроми се исправљају, ђаволи се из
људи изгоне, глуви добијају слух, немима се језици разрешују, и све
неизлечиве болести овде се лако исцељују.
Слушајући ово женино казивање, Галвије и Кандид стадоше
још усрдније распитивати жену, због чега томе месту би дарована
таква благодат и сила чудотворства. Жена, и даље скривајући
истину, рече: Прича се у нашем јеврејском роду, да се на овом месту
јавио Бог некоме од древних отаца наших, те се од тог времена ово
место испунило благодати Божје и на њему се догађају чудеса.
Пажљиво пратећи женине речи, Галвије и Кандид још јачс
гораху жељом у срцу свом да дознаду истину, као што некада Лука и
Клеопа говораху: Не гораше ли срце наше у нама (Лк. 24, 32), и
рекоше жени: Заклињемо те живим Богом, благочестива жено, да
нам кажеш истину! Јер ми нисмо превалили толики пут из
Цариграда овамо ради чега другог, већ само ради тога да видимо сва
света места у Палестини и да на њима узнесемо своје молитве Богу.
А пошто чујемо да се и у твом дому налази свето и чудотворно
место, то желимо да о њему сазнамо што подробније, на који се
начин оно освети, и због чега бивају чудеса на њему.
Тада жена, именом Божјим заклета, уздахну из дубине срца и,
проливши сузе из очију, рече Галвију и Кандиду: О, изврсни људи!
Та божанствена тајна, за коју ви настојавате да вам је кажем, никоме
до данашњега дана није била откривена. Али пошто видим да сте
благочестиви и богољубиви људи, то ћу вам казати сакривену тајну,
надајући се да ћете оно што чујете од мене сачувати у себи, не
причајући никоме. Овде ја чувам сакривену ризу Пречисте Дјеве
Марије која је Христа Бога родила: јер када се Она престављаше са
земље на небо, при погребу Њеном беше једна од мојих
прародитељки, удовица; по завештању саме Пречисте Богородице
њој би дана чесна риза Богородичина. Добивши ту ризу, она је чесно
чуваше код себе у све дане живота свога; умирући, она повери ризу
на чување једној девојци из своје родбине, заповедивши јој под

заклетвом: да чува у чистоти не само ту чесну ризу Пресвете
Богородице него и своје девичанство из поштовања према самој
Богородици. Ова девојка такође целог живота свог чуваше ту ризу са
великим поштовањем; а када се приближи кончини својој, она
повери ризу једној чистој и чесној девојци из рода свог. И тако у току
многих година прелазећи од једне девојке другој, та света риза дође
и до руку мене смирене, која остарех у чистом безбрачном животу.
А пошто се у моме роду већ не налази таква девојка, којој би могла
поверити ову тајну, то ево казујем вама о њој, да знате да се овде
збивају чудеса због те чесне ризе која се чува код мене у тој
унутрашњој соби. А вас молим да никоме не причате о овој тајни у
Јерусалиму и на другом месту, ма где били.
Чувши о ризи Пречисте Богородице, Галвије и Кандид се
испунише ужаса и неисказане радости, и са сузама обећаше чувати
поверену им тајну. Затим замолише жену да им допусти да сву ноћ
проведу у молитви поред свете ризе у тој соби; и она им допусти.
Када они уђоше у ту собу, видеше ковчег у коме се налазила света
риза, и око ковчега кандила која су горела, и осетише диван јак
мирис. И стадоше са сузама творити молитве к Богу и к
Богородици, правећи многе поклоне. У њих обојице бејаше једна
мисао: како да то неоцењиво благо буде подарено царскоме граду. И
договоривши се, они измерише ширину, дужину и висину ковчега,
и добро утувише какав изгледа ковчег и од каквог је дрвета. А у
освитку дана они обавише своје молитве и изађоше из те свете одаје,
заблагодаривши жени што им је допустила да сву ноћ проведу
покрај чесне ризе. Они дадоше обилну милостињу ништима који се
тамо задесише, и кренуше на пут у Јерусалим, испраћени женом,
којој обећаше да ће при повратку за своју отаџбину поново доћи к
њој ради поклоњења светој ризи Пресвете Богородице.
Пошто се у Јерусалиму поклонише животворном Крсту и Гробу
Господњем, и пошто посетише сва света места у околини
Јерусалима, Галвије и Кандид позваше дрводељу и наложише му да
направи од старог дрвета ковчег по величини и изгледу које му они
описаше. Када ковчег би направљен, Галвије и Кандид купише за
њега златоткани покривач, и вратише се својим путем, идући ка оној
жени. Стигавши до њене куће, они јој показаше златоткани

покривач, молећи жену да покрије њиме ковчег чесне ризе
Пречисте Богоматере. Затим је опет замолише да им допусти, као и
први пут, да изврше поред ковчега свуноћно стајање са молитвом.
Добивши дозволу, они падоше пред ковчегом лицима на земљу, и
сузама рошаху земљу, молећи се к Пречистој Дјеви Богородици да
им не забрани коснути се Њеног ковчега са ризом и однети га са
собом. А кад наступи поноћ и сви спаваху, они узеше ковчег са
страхом, изнесоше га из куће и сакрише у својим колима; уместо
пак њега они унеше у собу онај ковчег што направише у Јерусалиму,
поставише га на исто место, покрише златотканим покривачем, и до
сванућа проведоше у молитви. А када се раздани, они
заблагодарише оној чесној жени, опростише се са њом и,
обдаривши ниште милостињом, кренуше на пут.
Враћајући се у своју постојбину, они путоваху журно са
неисказаном радошћу. Стигавши у Цариград, они испрва никоме не
причаху о донесеној ризи Пресвете Богородице, желећи да код себе
сакрију то сведрагоцено благо. У том циљу они у свом дому
начинише малу цркву у име светих апостола Петра и Марка, и у њој
поставише не на отвореном већ на тајном месту ковчег са светом
ризом. Али када видеше да не могу сакрити толику светињу због
чудеса која биваху од ње, они одоше и обавестише о свему цара Лава
Великог и супругу његову царицу Верину, као и свјатјејшег
патријарха цариградског Генадија[2]. Ови, испунивши се неизразиве
радости, одоше у дом Галвијев и Кандидов, и у цркву њихову. Када
тамо отворише чесни ковчег онај, угледаше свету ризу Пречисте
Божје Матере, неиструлелу после толиких година, и богобојажљиво
је се са страхом дотицаху, целивајући је с љубављу устима и срцем.
Затим узевши је одатле, однесоше је свечано уз свенародно славље у
Влахернску цркву Пречисте Богородице, и тамо положише у ковчег,
украшен златом, сребром и драгим камењем. И би одређено да се
сваке године празнује другога јула положење ризс Пресвете
Богородице, у част и славу Преблагословене Дјеве Марије и рођеног
од Ње Христа Бога нашег, са Оцем и Светим Духом слављеног вавек.
Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУВЕНАЛИЈА,
патријарха Јерусалимског
Свети Јувеналије прими престо јерусалимске патријаршије за
царовања благочестивог цара Теодосија Млађег[3]. У време његовог
патријарховања подвизаваху се у Палестини велика светила, свети
оци: Јевтимије[4], Теодосије[5], Герасим Јордански[6], коме послужи
лав, и многи други. Уз све то у то време беху смутње у Цркви,
изазване од јеретика. Тада се појави несторијанска јерес[7], која
хуљаше Пречисту Дјеву Богородицу, и у граду Ефесу[8] би сазван
Трећи Васељенски Сабор светих отаца, на коме Јувеналије са светим
Кирилом, патријархом александријским[9], и са осталим светим
оцима предаде проклетству Несторија и његову јерес. После пак
смрти цара Теодосија, када на престо ступи Маркијан са
Пулхеријом[10], искрсну нова јерес, Диоскорова и Евтихијева[11],
која богохулно учаше да у Христу постоји једна природа. Тада у
граду Халкидону[12] би одржан Четврти Васељенски Сабор светих
отаца[13]. На том Сабору свети Јувеналије сијаше побожношћу међу
светим оцима, као даница међу звездама, разгонећи таму јеретичког
зловерја.
Када се по завршетку Сабора свети Јувеналије врати на свој
патријаршиски престо, у Палестину дође неки јеретик евтихијанског
зловерја Теодосије, по чину монах, но рђаве опсенарске нарави. Овај
јеретик осуђиваше свети Халкидонски Сабор зато што на њему
тобож би одбачен догмат православне вере и обновљено
Несторијево учење, и булажњаше многе друге бесмислице. О овом
јеретику пише Евагрије[14], да је за неверје и зла дела био истеран из
свог манастира и присајединио се у Александрији зловерном
Диоскору. Али и од овога би кажњен многим батинама за подлост и
поквареност; а потом као бунтовник би посађен на камилу и са
поругом проведен кроз град. После тога пребегнувши у Палестину,
он стаде смућивати Цркву, сејући богохулне јереси. Тада се у
Палестини налажаше царица Евдокија, супруга благочестивог цара
Теодосија Млађег, која по смрти свога мужа борављаше по светим
местима. Овај јеретик Теодосије најпре царицу Евдокију склони на

одрицање Халкидонског Сабора, па затим многе неискусне иноке
зарази јересју и начини их својим једномишљеницима. Онда са
мноштвом заведених инока он подиже буну против патријарха
Јувеналија, захтевајући од њега да неизоставно одбаци Халкидонски
Сабор. Но пошто патријарх Јувеналије не пристаде на то, они га
отераше са престола, и он отпутова у Цариград к цару Маркијану. А
јеретик Теодосије, имајући као помоћника царицу Евдокију и
ослањајући се на силу инока јересју заслепљених, попе се на
патријаршиски престо и много јада задаваше православнима[15].
Епископе и клирике, који нису хтели да имају општење с њим, он
једне збациваше, друге на муке и смрт предаваше, приграбљујући
њихову имовину и разоравајући њихове домове. Тако он поступи са
скитопољским епископом Северијаном, који није хтео да се покори
његовој јереси: прогнавши га са престола, он га предаде на смрт.
Услед тога сва се Палестина налажаше у великој пометњи, а
свети град Јерусалим бејаше као од варвара заузет и опустошен.
Свети пак оци палестински, не могући гледати такво гоњење на
Цркву и разарање, - а усто бојећи се насилничких руку, - сакрише се
по дубоким пустињама, са сузама се молећи Богу за искорењење
јереси и за скоро умирење Цркве.
Тада у клиру јерусалимске цркве бејаше неки ђакон Атанасије,
даровити говорник и ревнитељ побожности. Видећи у Цркви на
патријарашком месту јеретика лжепатријарха Теодосија где стоји
као "мрзост опустошења на месту светом" (Мт. 24, 15), Атанасије
ступи пред њега и громогласно повика, говорећи: "Престани,
Теодосије, да толиким убиствима испуњујеш Свети Град! Престани
ратовати против Христа и разбојнички разгонити стадо Његово из
божанственог тора!"
Чим Атанасије изговори ове речи, одмах га оружници
Теодосијеви дохватише и из цркве извукоше. Стављан на
најразноврсније муке и страховито бијен, ђакон Атанасије најзад
сконча ударен оштрицом секире. А тело његово, везано конопцем за
ноге, би вучено по целом граду, и напослетку бачено псима да га
поједу.
Међутим војвода Доротеј, постављен од цара да управља
Палестином, у то време не беше у Јерусалиму него у рату против

Моавићана. Дознавши за све што се догађа у Светом Граду, Доротеј
се хитно врати с војском у Јерусалим. Али оруженосци
лжепатријарха Теодосија и царице Евдокије по наређењу ових
затворише капију градску испред војводе, не дајући му да уђе у град.
И не пустише га да уђе док им не обећа да ће бити њихов
једномишљеник у вери. На тај начин овај лжепатријарх Теодосије,
стварајући пометњу у Цркви, проведе на престолу јерусалимске
патријаршије двадесет месеци, све док не дође војводи наредба од
цара да га ухвати и као бунтовника и убицу пошаље на суд у
Цариград. Али Теодосије, сазнавши зараније о овом царевом
наређењу, тајно побеже на Синајску Гору, где се као непознат
скривао.
Тада свјатјејши патријарх Јувеналије, кога у Цариграду цар
Маркијан и Пулхерија веома уважаваху због његових врлина
отпутова са царевим пристанком у Јерусалим, поново прими
патријарашки престо свој, и стаде доводити у ред све што беше
поремећено. Пустињски оци, чувши за његов повратак, веома се
обрадоваше и вратише у своје обитељи. Царица пак Евдокија,
поменутим Теодосијем заведена у евтихијанску јерес, колебаше се
умом не знајући кога вероисповедања да се држи. И посла она
изасланика у Антиохију к преподобном Симеону Столпнику,
молећи од њега користан савет и упутство. Он јој отписа, наређујући
јој да се помири са свјатјејшим православним патријархом
Јувеналијем и да следује благочестивом учењу његовом. Царица
одмах поступи тако, и јавно се одрекавши јереси она постаде
заједничар васељенске Цркве. Видећи то, обрати се к православљу,
по примеру царице, мноштво народа, световњака и црноризаца,
преварених раније јеретиком Теодосијем.
После тога свети Јувеналије проживе остало време свога живота
у миру, украшујући свету Цркву речју, животом и пастирским
стражењем. А у Прологу пише о њему и ово. Када Маркијан и
Пулхерија подигоше у Влахерни цркву у име Пречисте Дјеве
Богородице, они писаше светом Јувеналију питајући га, да ли зна где
је било положено тело Богоматере. Патријарх им одговори да не
зна, али им ипак наведе истинито древно предање: да је тело
Богоматере било погребено; да су свети апостоли у току три дана

слушали анђелско појање; да су они по истеку три дана отворили
гроб Богоматере ради једног ученика који није био на погребу
њеном, и да при томе нису нашли у њеном гробу пречисто тело
њено већ само погребне покриваче.
Прочитавши то, цар и царица поново написаше патријарху,
молећи га да им пошаље бар запечаћени ковчег Богоматере са
погребним покривачима, - што патријарх и учини.
Тридесет и осам година управљаше црквом Јерусалимском
свети Јувеналије као јерарх, и у дубокој старости престави се у миру
Господу, 458. године, и сада предстоји са небеским јерарсима пред
престолом славе Великога Архијереја - Господа нашег Исуса Христа,
коме слава вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ФОТИЈА,
митрополита Кијевског и целе Русије
Пореклом Грк. Управљао мудро Руском црквом двадесет
година. Упокојио се 1431. године. На недељу дана пред смрт јавио му
се ангел Божји и објавио му тачно време одласка из овог света.

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА
ЛАМПРОСА
Овај свети новомученик у младости би преваром преведен у
ислам. Но кад мало поодрасте он се покаја и поврати у хришћанску
веру своју. Због тога би од Турака ухваћен и заједно са светим
новомученицима Георгијем, Мануилом, Теодором, Георгијем
(другим) и Михаилом, који се славе 6. априла, претрпе многа
страдања за Христа. Мученички пострада 2. јула 1835. године у
приморском селу Макри у Тракији (наспрам острва Самотраке)[16].

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лав I (Велики) царовао од 457 до 474 године.
Генадије патријарховао од 458 до 471 године.
Теодосије II (Млађи) царовао од 408 до 450 године.
Спомен његов празнује се 20 јануара.
Спомен његов - 11 јануара.
Спомен његов - 14 марта.
Несторијанска јерес основана патријархом цариградским
Несторијем. Он учио: Дјева Марија родила не Бога него човека
Исуса, у коме се човечанство сјединило са Божанством на
благодатни начин у време Његовог земног живота. Стога
Матер Божију називао Христородицом, а не Богородицом.
Јерес Несторијева осуђена на Трећем Васељенском Сабору,
одржаном у Ефесу 431 године.
8. Ефес - малоазиски град између Смирне и Милета.
9. Свети Кирил патријарховао од 412 до 444 године.
10.Маркијан царово од 450 до 457 године.
11.Евтихије, цариградски архимандрит, оснивач јереси
евтихијанске или монофизитске. Насупрот Несторију учио:
човечанска природа у Исусу Христу потпуно је прогутана
Божанством, стога у Њему треба признавати само једну
природу - божанску!
12.Халкидон или Калхедон - првобитно мегарска колонија на
обали Мраморног Мора; доцније - престоница Витиније,
малоазиске области.
13.Четврти Васељенски Сабор био 451 године.
14.Евагрије - антиохијски правник, писац "Црквене историје", која
обухвата време од 431 до 494 године; живео од 537 до 594
године.

15.Теодосије незаконито патријарховао у току 20 месеци, од
децембра 451 до августа 453 године.
16.Константин Дукакис издао је у Атини 1897. г. Службу са
похвалом свим светим новомученицима, где се помиње и овај
Св. новомученик Лампрос.

3. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЈАКИНТА
За царовања цара Трајана[1] у Риму, настаде велико гоњење на
хришћане, јер цар беше издао заповест да сви у његовој држави
имају приносити жртве боговима, а који то не жели чинити, да буду
стављани на муке.

У то време живљаше у царском двору један изврстан младић,
по имену Јакинт, родом из Кесарије Кападокијске[2], и имађаше
двадесет година. По звању он беше царев коморник, и стално се
налажаше поред цара. Истински хришћанин по вери и
целомудреном животу, Јакинт тајно служаше Христу Богу,
украшавајући себе чистотом, уздржањем, кротошћу и свима
добрим делима.
Једном о неком празнику у част гадних богова цар Трајан
свенародно приношаше жртве идолима. Дивни јуноша Јакинт не
пође са царем к идолима већ остаде у двору, и повукавши се у једну
одвојену малу одају усрдно се мољаше једином истинитом Богу. То
примети Јакинтов вршњак Урвикије, који такође беше коморник.
Прислушнувши Јакинтову молитву, Урвикије оде и достави цару да
Јакинт, преступајући заповест царску, моли се неком Исусу Христу
и назива Га Богом.
У то време цар Трајан обедоваше на погани празник пред
целим народом. Наредивши да му доведу Јакинта, цар му пружи
идоложртвено месо, заповедајући му да пред њим једе. А врли
војник Христов Јакинт, прекрстивши се, рече цару: Мени
хришћанину не доликује да једем оскрнављено; ја бих желео да и ти
оставиш заблудно служење идолима, демонима празновање и
погане жртве, и да познаш јединог истинитог Бога, и да Њему
служиш.
Сви који јеђаху са царем и који му служаху, видећи такву
смелост младића Јакинта, запалише се гневом против њега, а цар му
рече: Младост твоја, Јакинте, чини те гордељивим, и ти ли,
недостојни, учиш мене да не служим отачким боговима него
некаквом Христу, кога не знамо ни ми, нити Га оци наши знађаху? Одговори свети Јакинт: Ти не знаш Христа, јер си недостојан да
познаш Њега, истинитог Бога, који је створио небо и земљу и море и
све што је у њима, који је даровао људима светила небеска, и који је
саздао човека по образу Свом. Истину говориш о себи када кажеш
да не знаш Њега, кога и оци твоји, као деца гнева, не познаше. А ја
сам рођен и васпитан од благочестивих и христољубивих родитеља,
и научен да Му служим и да Му се клањам.

Разљутивши се на светитеља због таквог одговора, цар нареди
присутним слугама својим да га бију по устима. Слуге одмах
скочише на Христова мученика и стадоше га жестоко бити не само
по устима него и по образима; а када он паде на земљу, они га
свирепо газише ногама, говорећи: Како смеш тако дрско одговарати
цару?
Затим нареди цар да престану бити мученика. А свети мученик
лежаше на земљи и не могаше устати од љутих батина и гажења
ногама. Међутим Трајан нареди да се мученику силом гурају у уста
идоложртвена јестива. Али свети мученик Христов, чврсто
стиснувши зубе и уста, никако не допусти да му се угура
идоложртвена гадост. Тада нареди цар да мученика окују у железне
окове, да му забију ноге у кладе и затворе у тамницу.
Сутрадан цар, продужујући заједно с народом празновање
истог поганог празника, нареди да се на видном месту поређају сва
оруђа за мучење и да се из тамнице доведе мученик Јакинт ради
саслушања. Када свети мученик би доведен, Трајан га упита: Хоћеш
ли се, младићу, покорити нашој наредби или ћеш и надаље остати
упоран? Предвиђам да ће те гордељиви ум твој довести до страшних
мука; боље је, послушај ме и принеси жртву боговима, ако не
желиш да погинеш у жестоким мукама. - Али слуга Христов,
остајући душом и телом тврд као дијамант и имајући силу
Господњу која му помагаше, одговори Трајану: Ја сам хришћанин,
Христа поштујем, Њему се клањам, и Њему приносим на жртву
живу себе самог; а бесима твојим нећу принети жртву, и претње се
твоје не бојим, јер ниушта не сматрам муке, и ти нећеш моћи
приморати на ваше безбожје мене, слугу Христовог: нити ћеш ме
преластити да ради краткотрајног живота оставим вечни живот.
Чини са мном што хоћеш!
Бесан од јарости, цар нареди да најпре непоштедно туку
простртог на земљи светог младића, па да му затим, обесивши га на
мучилишту, железним ноктима кидају тело. Јуначки трпећи све то,
мученик викаше к цару: Хришћанин сам! слуга сам Христов, и нећу
Га се одрећи! А ти, мучећи ме за Христа, чиниш ми не мало добро.
Хајде, пронађи још веће муке за мене, јер желим да више страдам за
Господа мог, док насиље твоје не победим трпљењем својим,

помоћју Владике мог Христа, који помаже свима што са вером
призивају пресвето име Његово.
А кад би један сат по подне и сви се на гледалишту веома
чуђаху мучениковом трпљењу, цар нареди да мученика скину са
мучилишта и да га окована опет воде у тамницу, заповедивши
стражарима да му не дају никакву другу храну и пиће сем
жртвеноидолских јестива, да би га глађу и жеђу приморали да једе
од ових. Стражари строго испуњаваху заповест цареву: свакодневно
доносећи храну и пиће од идолских жртава, стражари их остављаху
светоме у тамници. Но сутрадан изјутра долазећи к мученику у
тамницу, налажаху недирнутом храну и пиће, пошто свети мученик
не хоћаше ни да погледа на та идоложртвена јестива као на неку
погану гадост. И свети мученик провођаше многе дане у глади и
жеђи, непрестано се молећи Богу и веселећи се духом као на некој
пребогатој гозби, јер беше храњен благодаћу Светога Духа.
Међутим Трајан, шаљући слуге, питаше стражаре: једе ли
Јакинт од жртвеноидолске хране која му се доноси? Стражари
одговараху, да он ни прстом неће да додирне ту храну, већ
проводећи без хране и пића радује се и узноси молитве Богу своме.
Слушајући то, Трајан се срђаше на стражаре, и претпостављаше да
неко доноси Јакинту другу храну, и прећаше стражарима смрћу. Но
стражари га са заклетвом увераваху да нико други не долази код
мученика, да они врло будно чувају тамницу, и да не дозвољавају
никоме ни да јој се приближи.
Када наступи тридесет осми дан мученикова тамновања и један
од стражара по обичају уђе у тамницу, он виде тамницу пуну
неисказане светлости и два анђела поред светог мученика: један му
покриваше тело пресветлом одећом, а други му стављаше на главу
предиван венац. Видевши то, стражар се силно препаде и баци што
ношаше, па одјури к цару и обавести га о ономе што виде. Цар не
поверова томе, сматрајући да су то неке варке, стваране
мађиоништвом, и донесе одлуку да мученика стави на још
страшније муке.
Два дана након тога севши на судишту у гледалишту, Трајан
посла да сужња доведу из тамнице ради мучења, рекавши: Да видим
како ће му помоћи његов Христос, да ли ће га избавити из мојих

руку? - Но када слуге уђоше у тамницу, нађоше светог мученика где
је скончао у Господу[3], и угледаше анђеле у облику пресветлих
младића где са свећама у рукама стоје око тела његова, док тамница
беше препуна неисказане светлости и миомира. Обузети страхом,
слуге побегоше из тамнице и известише цара о ономе што видеше.
Испунивши се стида и јарости, цар посла мноштво слугу да
изнесу из тамнице тело умрлога. Ушавши у тамницу, слуге ништа
друго не видеше осим мртвога тела, које они и изнесоше из
тамнице. Тада цар нареди да се чесно мучениково тело изнесе ван
града и баци на пусто место да га поједу звери, пси и птице. При
томе он заповеди стражарима да буду недалеко од тог места, да
хришћани не би украли мучениково тело. И тако тело светог
мученика лежаше дуго време, ничим не повређено, јер га анђео
Божји чуваше.
Једне ноћи једном чесном презвитеру, мучениковом сроднику,
по имену Тимотију, јави се анђео и нареди да узме мучениково тело.
Презвитер узе са собом неке верне из свога дома, оде ноћу на оно
пусто место, и узе свето тело мучениково, никим неометан. Доневши
га у свој дом, он га положи у једној унутрашњој одаји, обавивши га
чистом плаштаницом са мирисима. И презвитер свакодневно
паљаше кандило крај ковчега са светим телом мучениковим и
кађаше тамјаном.
После тога презвитер Тимотеј поживе неколико година, па кад
се приближи своме крају, повери мошти светог мученика једној
чесној удовици, светој по животу и старој по годинама. Она с
радошћу прими то неоцењиво благо, чесно га чуваше у своме дому,
и онако исто сваки дан паљаше кандило и кађаше. Од светих пак
моштију излажаше силан мирис и испуњаваше одају. Ова жена
никоме не причаше о светитељевим моштима, пошто сав град
служаше идолима. Само се она сама дан и ноћ са сузама мољаше
крај светих моштију мученика Христова.
Пошто прође много времена и ова се удовица приближи својој
кончини, догоди се да један човек услед главобоље изгуби очни вид.
Читаву годину дана он не виде белог видела, нити му лекари могоше
што помоћи. Њему се ноћу у саном виђењу јави свети Јакинт, и
рече: Човече, хоћеш ли да се исцелиш од болести и очњег слепила? -

А он упита: Ко си ти који ми говориш то? Светитељ одговори: Ја сам
слуга Христов Јакинт, лекар свих болести. - Молим те, рече му на то
болесник, узми све моје имање које имам, само ми дај да видим
видело, пошто, седећи у тами, много тугујем и патим. - Свети Јакинт
му одговори: Забадава ће те исцелити Бог мој, само уради што ћу ти
наредити: узми тело моје које се налази код оне удовице што станује
близу тебе, и пошљи га у моје отачаство, у кападокијски град
Кесарију; очи пак своје помажи јелејем из кандила што гори крај
мога ковчега, па ћеш прогледати.
Поверовавши виђеноме у сну, тај човек устаде са одра свог, и
вођен оде у удовичину кућу, и исприча јој мучениково јављање и
наређење. Удовица га уведе у унутрашњу одају, у којој лежаше
светитељево тело, даде му уље из кандила, којим он, чим помаза
слепе очи своје, одмах потпуно прогледа, али закасни са извршењем
светитељевог наређења. И пошто прође неко време, очи његове
поново покри густи мрак и он ослепе. Тада он вођен поново оде к
моштима светог мученика, просећи исцељење. При уласку у одају
где почиваху мошти светитељеве, он чу глас који му говораше
одозго: "Онај који је изиграо, сам је изигран". Тада он, павши пред
мошти светога, са сузама говораше: Дај ми сада да прогледам,
угодниче Божји, па ћу одмах испунити што си ми наредио! - Затим
уставши, он поново помаза очи своје уљем из кандила, и поново
прогледа свесветлим прогледањем: јер му се отворише не само
телесне него и душевне очи, и поверовавши у Христа он би
просвећен светим крштењем.
У то време престави се она блажена удовица. Тада
новопросвећени хришћанин узевши ковчег са моштима светога и
запечативши га, посла га по верним људима у Кесарију
Кападокијску. При томе наложи овим људима да, када се приближе
граду, пусте мазге, које возе кола са моштима светога, да иду саме,
па где се зауставе, ту да се положе мошти, јер је свети мученик тако
наредио. Када ови верни људи са моштима стигоше близу града
Кесарије, и беху на домаку градске капије, зване Севастијска, они
пустише мазге да иду саме. И оне, никим не вођене, дођоше пред
кућу у којој се родио мученик. Но у то време већ се беху његови
родитељи преставили из овог живота. Тада верни којих беше у граду

сабраше се, веома радосни што им дођоше мошти светог мученика,
и чесно положише у тој кући свете мошти у мермерном ковчегу,
славећи Господа нашег Исуса Христа.
Мученик свети Јакинт сконча у Риму трећег јула, глађу и жеђу
морен, али вером, молитвом и благодаћу Светога Духа сићен, када
над незнабошцима владаше Трајан, док над хришћанима царује
Господ наш Исус Христос, коме слава са Оцем и Светим Духом, сада
и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
АЛЕКСАНДРА,
првоначелника обитељи Неуспављивих
Свети преподобни отац наш Александар родио се у Азији. Још
у младим годинама он дође у Цариград ради образовања; и ту дуго
изучаваше разне науке, и постаде савршен у световној философији.
А када стиже у зреле године, он ступи у војну службу, и са временом
постаде војсковођа. Волео је да чита књиге, и у слободним часовима
много је читао Свето Писмо, јер беше човек поштен, добродетељан,
постојан, богобојажљив, украшен целомудријем и уздржањем.
Прочитавши Стари и Нови Завет, он се удуби умом у еванђелске
речи, изговорене пречистим устима Христовим: Ако хоћеш савршен
да будеш, иди продај што имаш, и подај сиромасима; и имаћеш
благо на небу; па хајде за мном (Мт. 19, 21). Размишљајући о овим
речима Христовим, ичврсто верујући у њих, он поче продавати своје
имање, које у њега беше велико према достојанству чина његовог, и
добијене новце раздаваше сиромасима и невољнима; при томе он
већ беше донео неизменљиву одлуку, да се одрекне света и свега у
свету, и да постане Христов подражавалац. Чувши пак да у Сирији
постоје свети људи који воде богоугодан живот у општежићима, он
зажеле да иде тамо. И одбацивши свој чин, и оставивши своје
пријатеље, и дом, и робове, и сваку житејску бригу, он отпутова у
Сирију. Стигавши тамо у један општежићни манастир, у коме авом
беше преподобни Илија, он умоли оца да га прими за инока у ред
братије. И будући прибројан лику инокујућих, он проживе у том

општежићу четири године, ревносно проходећи сва налагана му
послушања, и обучавајући се у постничким подвизима, и
даноноћно се усрдно бавећи молитвом и читањем књига. Више
свега пак он се стараше да проникне у смисао псалама Давидових, да
би познао силу свакога стиха псаламског. И распитиваше о томе
искусне, и наслађиваше се срцем, и разнежаваше се духом, и усрдно
се мољаше Богу да му одозго подари разумевање недокучивих тајни
у Светом Писму, што и доби од благодати Светога Духа.
Видећи да у свима општежићима братија имају излишну бригу
о храни и оделу, он се опомињаше еванђелских речи Христових, које
наређују не бринути се о јелу, пићу и оделу, и о сутрашњем дану; и
беше тврдо убеђен да ће промислитељ Бог, који храни птице
небеске и одева траву у пољу, утолико пре хтети и моћи прехранити
и оденути људе који Му служе, само ако најпре буду искали царства
Божијег и правде његове (ср. Мт. 6, 25-34). Обузет таквим мислима,
преподобни Александар узе једнога дана своје Еванђеље, оде код аве
Илије и упита га: Оче, је ли истина све што је написано у Еванђељу? Чувши ово необично питање, преподобни Илија се зачуди и смути,
јер помисли да је преподобни Александар прелашћен од ђавола
неким неверјем, и не одговарајући му ништа на питање, сеђаше
погнуте главе. Затим ава Илија рече присутној братији: Браћо,
помолимо се Богу за брата нашег Александра који је запао у неке
вражије мреже. - И уставши, сатвори молитву са сузама. Потом,
обраћајући се Александру, упита га: Откуда ти дође тако
сумњалачки помисао, да не верујеш ономе што је написано у
Еванђељу? - Александар одговори: Не неверујем ја, оче, него само
питам, је ли истина све што је написано у Еванђељу? - На то рекоше
братија: Ваистину је истинито све, и ту не може бити никакве сумње.
- Александар их тада упита: Ако је истинито све, зашто онда не
извршујемо то? - Одговорише му братија: Немогуће је човеку
немоћну испунити то на делу.
После таквог одговора Александар, запламтевши духом и
сматрајући за штету дотадашњи живот свој, проведен не у потпуном
испуњавању еванђелских речи, донесе одлуку да иде у пустињу, да
би тамо лакше могао испунити гореспоменуте еванђелске речи.
Измоливши благослов од преподобног Илије и поздравивши се са

братијом, он уздајући се у Господа, пође не носећи са собом ништа
сем Светог Еванђеља. И проведе у пустињи седам година, не
бринући се ни о чем земаљском. А како је, по промислу Божјем, био
храњен у пустињи, видеће се из овога што следи.
После седмогодишњег боравка свог у пустињи, преподобни
Александар дознаде да не сувише далеко од њега постоји једно
незнабожачко насеље, у коме сви служе демонима, пошто су
идолопоклоници. Запаљен ревношћу по Богу, преподобни оде у то
насеље и запали тамошњи храм идолски. Угледавши то, житељи се
слегоше код горећег идолишта, и нађоше тамо преподобног
Александра. Он не беше побегао, већ је намерно чекао да се к њему
слегну житељи идолопоклоници, јер није хтео да сакрије од њих
дело које је учинио. Када га они стадоше питати, ко запали храм, он
признаде и рече: "Ја га запалих". Чувши то, они полетеше на њега
хотећи да га убију, али Бог чуваше слугу Свога. Неки од житеља не
пристајаху на убијање Александра, нити допуштаху, и настојаваху да
се запалитељ преда градском суду. А када се житељи стишаше мало
од јарости, свети викну к њима, говорећи: О људи! сами схватите
своју заблуду и познајте истину; избегните вечиту осуду, ја вам
објављујем царство небеско.
И стаде им светитељ апостолски проповедати реч спасења.
Неки га слушаху, а друти не обраћаху пажњу на његову проповед,
него га одведоше и предадоше градском суду. У том граду беше тада
градоначелником Равул. Слушајући реч Божју из уста
преподобнога, Равул се дуго препираше с њим о вери, позивајући се
на своје незнабожачке књиге, па му још и много прећаше мукама.
Али увидевши најзад да је преподобни Александар кротке нарави,
мудар у одговорима, и непобедив у своме учењу, Равул му не учини
никакво зло. Напротив, Господ удеси тако те овај градоначелник
позва насамо к себи Александра, па га упита: Реци ми истину, какву
наду имате ви хришћани, када тако презирете живот свој? Осмехујући се, преподобни одговори Равулу: Није тако као што ти
кажеш; ми не презиремо свој живот, него се старамо да га сачувамо
бесмртним занавек. Јер је истинити живот - живети вечито, а живети
привремено - то није живот већ смрт. Стога ми овај временски,
смртни живот презиремо ради будућег вечног, бесмртног живота,

јер је писано: Који изгуби душу своју у овом веку, наћи ће је у
вечном животу (Мт. 10, 39).
Равул га на то упита: А где се ви надате бити када пређете из
овог живота? - Светитељ му онда стаде причати о царству небеском
и о вечним благима која су припремљена праведницима. Но
неверном незнабошцу речи светитељеве изгледаху као басна. Ипак,
желећи да још слуша светитељева казивања, он га упита о почетку
свете вере. Тада преподобни, поучавајући га богопознању и
објашњавајући му Божје милосрђе према људима, стаде му
казивати о делима Господњим од створења света па све до крста и
добровољне смрти Христове, и до Његова васкрсења и славног
узнесења на небо. И проведоше у том разговору дан и ноћ, не
окусивши ни јела ни пића, нити задремавши. А када беше реч о
оветом пророку Илији како речју закључа небо и како молитвом
низведе огањ на жртве, који жреци не могоше измолити од Ваала и
других богова, Равул се смејаше слушајући то, и говораше: Све су те
ваше хришћанске басне лаж. Ја ти саветујем оно што је корисно:
заједно с нама принеси жртве боговима нашим: они су милосрдни,
па ће ти опростити неправду коју си им у незнању учинио
спаливши храм њихов.
Светитељ на то рече: Ако су стварно богови они које ти називаш
боговима, зашто онда у дане пророка Илије не послушаше своје
жреце када они цео дан вапијаху к њима, нити сведоше огањ с неба
на жртве? А слуга Божји Илија беше сам, и једном се помоли к
нашем једином, на небесима живећем Богу, и одмах паде огањ с
неба и спали не само дрва и жртву, него попи и воду и камење и
прах. А потом и на два педесетника, који су хтели да ухвате пророка,
паде огањ с неба и прождре њих и њихове војнике.
На то се Равул громко насмеја и рече: Ако је то истина, онда
хајде, учини и ти то исто, пошто називаш себе слугом Бога свог. Ево,
пред нама је мноштво трски и суварака; помоли се дакле Богу своме,
као и Илија, да сиђе огањ с неба и спали то. Тада ћу и ја рећи, да
нема другог Бога осим Бога хришћанскога. - Светитељ рече Равулу:
Помоли се најпре ти боговима својим, да они то учине. - Равул
одговори: Ја немам ни такве силе ни смелости према мојим
боговима, него се ти помоли своме Богу.

Тада свети Александар, опоменувши се еванђелских речи: све је
могуће ономе који верује (Мт. 9, 23), стаде на молитву, с чврстом
вером уздајући се у Бога. И тек што подиже руке своје и поче се
молити, одмах паде огањ с неба на трску и суварке и спали их пред
очима њиховим. Видећи то, Равул се препаде, и бојаше се да не
падне и на њега огањ и прождре га као педесетнике при Илији
пророку. И повика Равул громким гласом, говорећи: Ваистину је
велик хришћански Бог! - И хоћаше Равул да то чудо објави народу,
али му светитељ строго запрети да никоме не казује. И ћуташе
Равул, тајећи у себи и никоме не причајући о том чуду, све док
преподобни Александар беше у животу. А после његове блажене
кончине он објави о том чуду пред епископима и монасима,
призивајући Бога за сведока.
После овог ужасног чуда, градоначелник Равул проведе целу
седмицу заједно са светим Александром, учећи се од његових
богонадахнутих поука јасноме познању тајана свете вере и
упућујући се на прави пут спасења. Затим мољаше да буде
просвећен светим крштењем, пошто се већ приближавао пресветлн
празник Христова Васкрсења. Но ненавидник спасења људског ђаво,
желећи да омете извршење овог светог дела, подметну Равулу мисао
да свето крштење прими не у граду него у цркви која се налазила на
три потркалишта ван града. И кренуше тамо, праћени многим
грађанима са женама и децом. А када стигоше тој цркви, затекоше
тамо једну страшно бесомучну девојку. Равул се препаде и рече: Не
желим да будем хришћанин, јер ево ову девојку кажњавају богови
што је примила хришћанску веру. Бојим се да се то исто не деси и
мени.
Рекавши то, Равул крену од цркве са намером да се врати
натраг. Али га светитељ задржа и рече му: Зашто се подајеш
ђаволском искушењу? Ова девојка је, по попуштењу Божјем,
кажњена за грехе своје. Она се била обећала да служи Богу у
девичанској чистоти, али не одржа своје обећање, и због тога страда
од бесомучности, будући предана Сатани, да би се дух њен спасао. А
да је то истина, пођи сам к њој, па ћеш својим ушима чути шта она
сама прича о себи.

Равул оде к бесомучници и чу где она громко исповеда своје
грехе, због којих Бог допусти да Сатана уђе у њу и да је мучи. Чувши
то, Равул одбаци сваку сумњу и моли светитеља да га крсти. А када
се крсти и изиђе из свете купељи, то бела одећа, која му, по
хришћанском обичају, беше припремљена за свето крштење, обрете
се сва од врха до дна исписана црвеним крстовима. Овом се чуду
удивише сви људи и жене који беху дошли тамо са Равулом, и
мољаху светитеља да и они буду крштени. А свети Александар,
желећи да се увери да ли они истински верују у Христа, рече им:
Треба најпре да делом покажете своју веру. Хајдемо сада у град, и
ако ко од вас има идоле у свом дому, нека их изнесе насред града и
својим рукама разбије у комаде, па ће се после тога удостојити
светог крштења.
На то сви одмах пристадоше. И отишавши у град, изнесоше из
својих домова велико мноштво идола и разбише их насред града, па
се онда сав град просвети светим крштењем. Преподобни остаде
неко време у граду, утврђујући новокрштене у светој вери. А када
виде да су се добро утврдили у побожности и узносе благодарност
Богу за то, он рече Равулу и још некима ово: Досад сте били храњени
млеком, сада треба да се прихватите тврде хране. Ако дакле који од
вас хоће да буде савршен у хришћанском животу, нека послуша ове
Христове речи: Продајите што имате и дајите сиротињи; начините
себи ризницу која се никад неће испразнити на небесима; не
брините се за сутра, него иштите најпре царства Божјега, а Отац
Небески даће вам све што вам треба (ср. Лк. 12, 33; Мт. 6, 34.33.32).
Чувши то, Равул рече: Ја не могу бити такав савршени
хришћанин. Јер ако све продам и раздам, ко ће онда мноштво
домаћих мојих хранити? и како се без бриге може стећи оно што је
потребно за живот? Ако пак хоћеш да ме увериш у то, покажи ми
на делу: хајде, бар један дан прехрани ти мене и све моје домаће без
икакве бриге о томе. Не знам како ћеш ти то моћи урадити када си
и сам сиромах, те ни за себе сама немаш хране ни за један дан. А
када то не можеш учинити у граду, шта ћеш онда радити у
пустињи, ако ми оставимо све и пођемо за тобом.
Светитељ, имајући велико уздање у Бога, одлучно рече: Узми
домаће своје, а поред њих узми и пријатеље своје које хоћеш, па их

поведи на цео дан у коју хоћеш пустињу, далеко од људи; бићу и ја
са вама; при томе нека нико не поноси са собом ни трунке хлеба,
нити какве друге хране; па ако вас Бог не нахрани, као некада
Израиљце у пустињи, онда немојте веровати мојим речима.
Равул пристаде на то. И сутрадан устаде рано, узе са собом
мноштво домаћих и пријатеља и пође са њима и са преподобним
Александром у једну непроходну пустињу, желећи да на делу види
остварење светитељевих речи. Пошто су путовали цео дан, они се у
пет сати после подне зауставише на једном месту између двеју гора,
ка којима ни откуда не беше никакве стазе нити икаквих трагова. И
свети Александар по обичају свом стаде вршити вечерње
богослужење; а Равул и његови сапутници, будући гладни,
помишљаху шта ће јести. Када светитељ завршаваше молитву, они
угледаше једног човека, простог сељака, где иде к њима и води коња,
са огромним товаром, у коме беху чисти и врући хлебови, воће и
поврће. И рече преподобни Равулу: Примите ту храну, и не будите
неверни него верни.
Они с радошћу примише донесену храну, и Равул, чудећи се са
својим пријатељима, рече: Откуда се у овој пустињи обрете човек са
оваквом храном? Ми цео дан путовасмо док једва овде стигосмо; а
овоме човеку ваљало је кренути од куће у поноћ, да би у ово време
стигао на ово место. Но ако је и у поноћ пошао од куће, како су му
онда ови хлебови врући, као да су овог часа извађени из пећи?
Тако чудећи се, они упиташе човека: Одакле си, и ко те посла
овамо? - Човек им одговори: Господин мој посла вам ово, да не бисте
били гладни. - А када хтедоше још нешто рећи томе човеку, он
намах постаде невидљив заједно са коњем, јер то беше анђео Божји у
облику простога човека. Њих све спопаде ужас и дивљење, и тада
сви они повероваше речима преподобнога, или боље речима
Христовим, да се ни о чему не брину они који служе Господу него да
се ослањају на промисао Божји. Затим, узневши благодарност Богу,
они једоше и преноћише тамо, па се сутрадан вратише у град.
Помоћу овог чуда може се разумети чиме се преподобни
Александар хранио седам година у пустињи, не бринући се ни о
чему земаљском. Окрепљен силно овим чудом и жељом да се у
тишини упражњава у богомислију, градоначелник Равул се прво

одрече свога положаја, па онда поче продавати своје имање и
раздавати сиромасима, и то уз пристанак своје жене и кћери, којима
остави потребан за живот део. Затим жена његова са кћерима
подиже манастир, свим срцем послужи у њему Богу, и веома Му
угоди. А Равул, раздавши све своје и пустивши на слободу робове
своје, оде у пустињу, из које после неколико го дина би изведен и
постављен за епископа граду Едеси[4]. У својству епископа он
поживе много година, као светлост просвећујући своје стадо. А сада
да се вратимо на повест о преподобном Александру.
Свети Александар, гледајући како цвета и напредује у
благодати Господњој град који он просвети светом вером, весељаше
се духом, али га срце вуцијаше у пустињу. Грађани пак жељаху да
им он буде епископ, и досађиваху му силним молбама односно тога.
Али он не пристајаше; и када хтеде да потајно оде од њих, они дан и
ноћ стражараху код градских капија, да не би отишао од њих отац и
учитељ њихов. Међутим преподобног, као некада светог апостола
Павла, неки његови ученици спустише ноћу у котарици преко
градског бедема, и он се упути у пустињу на омиљено безмолвије, на
омиљено усамљеничко молитвено тиховање. Путујући два дана
пустињом, он наиђе на обиталиште разбојника. Разбојници га узеше
и одведоше своме харамбаши. Својим богонадахнутим речима
преподобни не само укроти звероподобног харамбашу него и
сурово и свирепо срце његово доведе до умилења, те и он поверова у
Христа, и кроз неколико дана би просвећен светим крштењем.
Извршивши крштење над њим, преподобни га упита: Шта си пред
крштење искао од Бога у души својој? - Он одговори: Искао сам да
ми Господ, по очишћењу грехова мојих у светој купељи крштења,
што пре узме душу. - Светитељ му на то рече: Што си искао, биће
ти.
И у осми дан по крштењу, када овај новокрштени, после свог
очишћења у светој купељи, још и многим сузама истинског покајања
добро опра грехе своје, он се престави ка Господу. Видевши то, и
остали разбојници приступише к светој вери. И пошто се крстише,
они се одадоше суровом покајању, и после кратког времена само то
разбојничко обиталиште постаде манастир: јер ги разбојници,
одрекавши се света, постадоше изврсни монаси. Преподобни

проведе с њима доста, времена, заведе им монашки устав и постави
им искусног старешину. После тога, целивавши их у Господу, он
крену у најудаљенију пустињу, радујући се духом о спасењу душа
људских. Путујући два дана он стиже до реке Еуфрата. Прешавши
преко реке, он нађе велико празно буре, укопано у земљу, и настани
се у њему. Дању је ходио по горама и пустињским дубодолинама, а
ноћу се враћао к своме обиталишту - бурету. Чиме се пак он хранио,
о томе не треба питати, када он и Равулу и дружини његовој у
пустињи измоли хлеб од Бога, као што је горе то описано.
Преподобни је на овом месту живео дуго времена.
По Божјем наговештају, к њему почеше долазити братија и
насељавати се поред њега, желећи подражавати равноангелни
живот његов. Боравак преподобнога на том месту продужи се
двадесет година. За то време устроји се ту, крај Еуфрата, велика
киновија, велики општежићни манастир, у који се сабра мноштво
братије. Беше ту братије до четири стотине људи, из разних земаља:
Грчке, Рима, Сирије и Египта. Бог сабра толико стадо и повери га
добром пастиру, преподобном Александру. Но у томе је
најчудесније ово: при малом старању о храни и оделу, толики број
братије имађаху сваки дан све што им је потребно, а оно што им је
преостајало није се чувало за сутра, него се све раздавало
сиромасима који су им долазили и путницима. Промисао Божји
сваки дан шиљаше храну слугама својим.
У тој киновији се најпре установи нови, до тада непознати,
поредак неуспављивих. Преподобни Александар заведе прво да
братија седам пута на дан иду у цркву на славословље Божје, по речи
светог пророка који говори: Седам пута на дан хвалим те за судове
правде твоје (Пс. 118, 164). Затим размишљајући и расуђујући о
другим речима истога пророка: благо човеку који се поучава дан и
ноћ у закону Господњем (Пс. 1, 1.2), преподобни се питаше у себи: је
ли могуће човеку да на делу изврши ову пророкову реч - да се и
дању и ноћу неуспављиво поучава у закону Божија славословља?
Када то не би било могуће, говораше он себи, онда Свети Дух не би
ни изрекао то устима пророка. - И жељаше преподобни да такав
поредак установи у својој киновији, да би у цркви и дању и ноћу
било непрекидно и неуспављиво псалмопојање. Ако је, говораше он,

због телесне немоћи немогуће једноме човеку да то врши у келији,
онда је то могуће да врше многи у цркви, смењујући се по сату.
Тако преподобни размишљаше у себи, али се не усуђиваше да
то заведе без Божјег благоволења на то. И опоменувши се речи
Христове: Иштите, и даће вам се; куцајте, и отвориће вам (Мт. 7, 7),
он поче усрдно молити Господа Христа и куцати у двери милосрђа
Његова, да му открије, је ли Му по вољи његова намера и хоће ли
Му бити пријатан такав поредак: да, као што анђели на небесима
свагда славе Бога, тако и људи на земљи, који су у његовој киновији у
монашком анђелском чину, прослављају Бога дању и ноћу
псалмопојањем у цркви, која је земно небо. О овоме се преподобни
мољаше Богу три године са многим пошћењем и са свуноћним
мољењима. И јави му се Господ на јави, и рече му: Своју намеру
почни, јер ми је пријатна.
Ово јављење Господње њему, преподобни исприча неколицини
најдуховнијима међу братијом, али тако као да је то јављење имао
неко други, следујући у томе примеру светог апостола Павла који је
рекао о себи: Знам човека који би узнесен до трећега неба (2 Кор. 12,
3), мада је тај човек био он сам. После тога преподобни приступи
остварењу своје Богом благословене намере. Он раздели братију на
двадесет четири чреде, према броју часова у дану и ноћи, да би се
сваки, знајући час своје чреде, јавио ка томе времену на место
псалмопојања. Појали су се псалми Давидови; појани су по
стиховима, на два хора; не брзо, и то ван времена у које су вршена
обична црквена богослужења. За време вршења ових богослужења
био је прекидан новоустановљени поредак псалмопојања. На тај
начин у цркви ове киновије и дању и ноћу непрестано
славословљаху Бога, због чега ова киновија и би названа: обитељ
неуспављивих. Установи преподобни при псалмопојању и број
поклона на сваки дан, према броју оних опраштања, који Господ
прописује за праштање ономе који греши: седам пута седамдесет,
што износи четири стотине деведесет. Поред тога преподобни
установи, да се по завршетку сваке црквене и манастирске службе и
свакога дела произносе речи: Слава на висини Богу, и на земљи мир,
међу људима добра воља.

Установивши такав поредак у својој обитељи, преподобни
размишљаше шта је још потребно ка Богоугођењу. И опоменувши
се псаламске речи: Научићу безаконике путевима Твојим, и
незнабошци ће се к Теби обратити (Пс. 51, 15), он говораше у себи:
потребно је бринути се не само о своме спасењу, него и о спасењу
других, нарочито о обраћењу незнабожаца. А пошто у то време
беше много идолопоклоника у тим крајевима, он одлучи да неке од
братије пошаље на проповед Христову. И за ту службу он изабра
седамдесеторицу најискуснијих и најогњенијих у вери, према броју
оних Христових ученика, о којима свети еванђелист Лука пише:
Потом изабра Господ и других седамдесеторицу, и посла их по два и
два пред лицем својим у сваки град и место (Лк. 10, 1). Изабравши
толико ученика, и помоливши се за њих, подражавалац Христов
преподобни Александар их посла на проповед Христову по два и
два у сва околна идолопоклоничка насеља. И помагаше им благодат
Божја молитвама преподобног оца, те њихови трудови не бише
узалуд, јер многе од незнабожаца приведоше Христу.
По навршетку двадесет година свога боравка крај реке Еуфрата
преподобни Александар, видећи своју киновију потпуно уређеном,
и поредак неуспављивих и све прописе подвижничког живота
утврђенима, узвесели се духом и много благодарности узнесе Богу.
Но имајући у срцу велику ревност и жељу за спасењем душа
људских, он намисли да отпутује у Персијску земљу, где
многобожачко безбожје беше веома укорењено. И изабравши на тај
свој пут њих сто педесет између братије, он остале повери опитном
старцу Трофиму, кога и за игумана постави. Затим давши братији
благослов и мир, он са стопедесеторо изабране братије пређе реку
Еуфрат и крену пустињом ка Персијској земљи, не носећи ништа
сем светих књига. Јер и на путу којим је ишао, он са братијом не
прекидаше двохорско непрекидно псалмопојање, као и у цркви,
смењујући се по реду према часовима у дану и ноћи. Желећи пак да
испита трпљење своје братије, он их вођаше по пустињи без хране,
наредивши им да се у одређено време хране шумским јагодама,
којих је једино и било тамо. Неки нетрпељивији међу њима почеше
роптати у себи, као некада Израиљци на Мојсија, говорећи: "Изведе
нас у ову пустињу да нас умори глађу". И помишљаху да се потајно

врате у обитељ. Таквих беше тридесет. А преподобни, Божјим
откривењем сазнавши њихове помисли, изобличи их као маловерне
и нареди им да се врате натраг. Осталима пак рече громким гласом:
Верујте ми, браћо, данас ће нам Господ послати изобилну храну и
посрамити неверје.
Утом се већ приближише ка границама Персијске земље, на
којима грчкоримски цареви беху подигли мале, али утврђене
градове, у којима се налажаше војска за одбрану од најезде варвара.
Када већ недалеко од тих градова преподобни са братијом путоваше
пустињом, неочекивано им, по наређењу Божјем, изађоше у сусрет
војеначалници тих градова, звани трибуни, са изврсним хлебом и
другом разном храном, и молише светитеља да посети и просвети
градове њихове, пошто у њима обитава много служитеља демона.
Прихвативши се најпре с благодарношћу донесене хране,
преподобни онда одасла натраг у киновију оне који се беху показали
маловерни и нетрпељиви. Затим обиђе оне градове, и уз помоћ
благодати Божје он их за кратко време проповеђу Еванђеља све
обрати Христу. У једном пак од тих градова не хтедоше примити
његово учење, нарочито када чуше како учи о милостињи и
издашном давању невољнима. Богаташи му тада рекоше: "Ти си
дошао да нас осиромашиш". Због тога преподобни оде од њих, а Бог
их наказа бездаждијем: јер три године не би им дажда, док не
увидеше свој грех. Тада стадоше тражити преподобнога; и нашавши
га у Антиохији они га умолише да им опрости грех. После тога
силна киша напоји њихову земљу, и би велико изобиље плодова
земаљских, а и душа њихових обраћење к Богу.
Путујући даље по тој пустињи, преподобни наиђе на град,
звани Палмира, који још Соломон подиже у тој пустињи. Житељи
овога града, мада се називаху хришћани, беху из Јудејаца и са
хришћанством држаху се старозаветног закона. Дознавши да к њима
долази Александар са братијом, они затворише пред њим градску
капију, говорећи: "Ко ће толико монаха исхранити?" - И не пустише
их к себи. А преподобни, заблагодаривши Богу, рече: "Боље је
уздати се у Господа, него се ослањати на човека (Пс. 117, 8). Браћо, не
будите малодушни, јер ће нас Бог неочекивано посетити".

И стварно, када они одмакоше од града за неколико
потркалишта, незнабошци који недалеко одатле живљаху, пошто
им Бог орасположи срца, изиђоше им у сусрет са хлебом и
разноврсним благима земаљским и угостише их изобилно. Одатле
крену преподобни у Антиохију, јер Бог тако управи пут његов на
корист многима. И када се он приближи Антиохији са уобичајеним
непрекидним псалмопојањем, дознаде за његов долазак епископ
тога града Теодот, јер име преподобног Александра беше свуда
чувено и поштовано. Ђаво пак натутка неке злобне и завидљиве
људе, те они оклеветаше пред епископом преподобног и братију
његову како они, тобож, лицемерно држе и постове и молитве, ради
сујетне славе, да би их људи видели. Не проверивши лажну клевету,
епископ одмах посла многе слуге своје заједно са тим клеветницима
да с бешчешћењем отерају Александра и његове сапутнике. Но у то
време чесни збор земних ангела, вођен преподобним Александром,
већ беше ушао у град са уобичајеним псалмопојањем. А послани од
епископа сретоше их у граду, и као разбојници нападоше на њих:
све их много тукоше и ван града извукоше, а преподобног
Александра као старешину двоструко бише и срамотише. Он пак и
братија његова радоваху се што се удостојише пострадати невино.
Знајући да се ово догодило по ђавољем дејству, да би многима
била онемогућена духовна корист, преподобни, горећи духом, опет
уђе са братијом у град тајно ноћу. И нашавши у граду неко
запуштено купатило, он ту вршаше своје псалмопојање. Сутрадан
епископ дознаде за то. Иако га гнев још не беше прошао, ипак је већ
био омекшао, бојећи се не само Бога него и народа, јер сви грађани
Антиохије беху се веома обрадовали доласку к њима преподобног
Александра, кога сматраху за великог пророка. На епископа пак
силно роптаху што преподобном оцу и његовој братији нанесе
толико зло и бешчешће. Најзад епископ потпуно омекша и даде
благослов преподобном Александру и његовој братији да остану у
граду. А оно запустело купатило постаде им обитељ. Но после
кратког времена грађани, са пристанком и благословом епископа,
подигоше за преподобног цркву и устројише манастир. И многи
грађани, престајући одлазити у своје цркве, долажаху на црквена
богослужења к преподобном Александру, да би слушали и

медоточне поуке његове које он говораше народу. Душа свакога
гораше љубављу према преподобном, и снабдеваху преподобног и
његову братију свим што им беше потребно за сваки дан. А они
јеђаху једанпут дневно, и то у три часа после подне, док све остало
раздаваху сиромасима, не остављајући ништа за сутра. Бог им пак
преко милостивих сиромахољубаца сваки дан шиљаше храну и све
потребно.
Након неког времена зажеле преподобни да при свом
манастиру подигне гостопримницу и болницу. Измоливши за то
благослов од епископа, он оствари своју жељу. Јер, иако он сам беше
убог и не имађаше ништа, али ризнице богатих њему беху отворене:
сви му с радошћу даваху што је год затражио, и чињаху с усрђем све
што им је он налагао. И преподобни сам служаше болнима, сам
збрињаваше путнике, дајући им све што је потребно, а што он
добијаше од богољубаца, или боље - од самога Бога. Служећи
болнима, он их исцељиваше од болести стављањем на њих чесних
руку својих, које чињаху многа чудеса. И слављаше се Бог њега ради.
Падало је у очи преподобном да епископ чини извесне ствари
које не одговарају његовом чину; примећивао је такође да и војвода
градски и други високи чиновници чине неправде. Тога ради
преподобни се обуче у Илијину ревност, па неустрашиво и смело,
мада с кротошћу, изобличаваше све, поучавајући их правди и
истини од речи Божјих. И свима он беше учитељ и наставник. Али
та ревност његова не беше пријатна свакоме, нарочито
старешинама. Неки од свештенетва, иако се дивљаху његовом
врлинском живљењу, ипак га веома ненавиђаху и стално подбадаху
епископа против њега. И би послан од епископа најзлобнији
ипођакон, по имену Малх, са мноштвом слугу к преподобноме, да га
прогна из града. Дошавши с јарошћу, Малх силно удари по лицу
светога, говорећи: Одлази из града, безбожниче! - А преподобни,
као незлобиво јагње, рече му у одговор кротко само ове еванђелске
речи: "А слузи беше име Малх" (Јн. 18, 10).
И када ипођакон Малх и слуге што беху дошли с њим хтеђаху
да још више злостављају преподобног и отерају из града, слеже се
народ и настаде велика гужва, јер сви штићаху светог оца и братију
његову, тако да Малх и они што беху с њим једва умакоше од

народног гнева. Епископ се страховито разгневи, и саветова се с
војводом који такође беше гневан на светитеља. И они ноћу
дограбише преподобнога из обитељи његове, тајно од народа, и
протераше га у Халкиду; исто тако разјурише и братију, те се они
разиђоше куда је ко могао. Али после неког времена преподобни
Александар би поново враћен у Антиохију, пошто Антиохијани
туговаху за њим и силно роптаху на епископа и војводу. А
преподобни, не нашавши тамо своју братију, не хте ни сам остати ту,
већ намисли отићи. Сазнавши за то, грађани чуваху градску капију
бојећи се да он не оде из града, јер велику љубав имађаху према
њему и жељаху да он живи међу њима. Али преподобни, не желећи
да остане у Антиохији, промени своје монашко одело и, навукавши
на себе неку рубину, под видом просјака изиђе ноћу из града. После
путовања од неколико дана он дође у Критинијску киновију. У овој
киновији он нађе онај исти поредак који он беше завео и у својој
киновији крај реке Еуфрата. Зачуђен тиме, он претпостављаше да је
то неко од његових ученика пренео овамо. И благодараше Богу што
му и у овој земљи показа плодове трудова његових. А братија,
познавши да је то Александар, веома се обрадоваше његовом
доласку, јер се име његово свуда славило, и они одавно жељаху да га
виде.
Провевши извесно време у овој киновији, преподобни одатле
пође у Цариград, куда га је Бог призивао ради спасења многих. Са
њим пођоше из те киновије још двадесет четири брата. Дошавши у
Цариград, преподобни се настани при цркви светог Мине, и к њему
се стадоше сабирати братија. У току мало година сабра се до триста
братије разних народности: грчке, римске и сирске. На тај начин ту
се образова изванредна обитељ, и установи се поредак
неуспављивих. А све потребно, њима се, по промислу Божјем,
шиљаше, што ће се јасно видети из следећег.
Неки угледни људи, слушајући и видећи њихово сиромашно и
безбрижно житије, јер се ови иноци даноноћно бављаху једино
слављењем Бога и не брињаху се ни о чем земном, чак ни о
сутрашњем дану, намерно послаше неколико људи у ту обитељ, да
проведу у њој неколико дана и виде откуда монаси добијају
свакодневну храну. Провидевши такву намеру ових посланих људи,

преподобни Александар рече у њиховом присуству једном ученику
свом: Иди и доведи човека што стоји код манастирске капије. - Брат
оде и угледа човека са великим кошем, пуним чистих и врућих
хлебова, и уведе га са хлебовима код оца. Преподобни га пред свима
распитиваше, ко је, и откуда донесе хлебове. А распитиваше га не
зато што сам није знао - за њега ништа не беше сакривено од Бога, већ да посрами маловерне који беху дошли да испитају њихово
живљење и прехрањивање. Упитани човек поче говорити овако: Ја
сам хлебопродавац. Када данас ваћах хлебове из пекаре, к мени дође
неки светао муж, високог раста и дивног изгледа, и са влашћу ми
рече: "Све те хлебове носи слугама Вишњега". - Ја се препадох и
рекох: Не знам место, куда да носим. - А он ми рече: Хајде за мном. И ја пођох за њим. Он ме доведе до капије ове обитељи и постаде
невидљив. - Тада преподобни устаде и узнесе благодарност Богу. И
тако свима постаде позната његова велика вера у Бога и велико
промишљање Божје о њему.
Преподобни беше толико прозорљив да знађаше све што
братија чине и мисле. И он насамо изобличаваше догодивша се
сагрешења, и отачки исправљаше сагрешивше. Старајући се о
болесницима, он одреди четворицу од братије да им служе, и
нареди им да спремају топли напитак за неке, којима то беше
потребно у болести. И они то испуњаваху. Но једнога дана догоди се,
или случајно или по промислу Божјем, да ова братија заборавише
спремити топли напитак за болеснике, да би се обелоданила тврда
вера преподобнога у Бога. Дознавши то Духом, преподобни позва
једнога од њих и упита га, зашто нису спремили топли напитак. А
он, желећи да своје сагрешење сакрије од прозорљивог старца, рече:
Немамо дрва. - Преподобни му на то рече: Зашто ми јутрос не рече
за дрва? Еда ли ме кушаш? Уосталом, иди: топли напитак је већ
готов.
Дошавши у болницу, брат заиста нађе где пун лонац напитка
без огња ври и кључа. И дивљаху се сви овоме чуду и вери
преподобнога.
У то време Цркву Христову смућиваше Несторијева јерес, и
рашири враг по народу глас да је преподобни Александар јеретик,
јер тада на побожност гледаху као на јерес, а на јерес као на

побожност, пошто сам патријарх Несторије и многи са њим
јересоваху. Преподобни Александар би приведен на суд к
зловернима, и упитан о јереси, за коју не беше крив, он одговори
псаламским речима: Седоше кнезови, и клеветаху на ме, а слуга Твој
размишља о наредбама Твојим; јер откривења су Твоја поука моја, и
наредбе Твоје саветници моји (Пс. 118, 23.24). - Када преподобни то
говораше, појави се ђаво и завапи: "Зашто ме мучиш пре времена?"
и постаде невидљив.
После изговорених псаламских речи светитељ ништа више не
одговараше онима који га испитиваху, већ ћуташе гледајући у
земљу безгласан, као безазлено јагње пред оним који га стриже.
Судије се разгневише и истераше га напоље. А када у народу
развраћеном слуге Сатане хтедоше да дигну руке своје на њега и да
га злостављају, он, заштићен покривалом Божјим, прође између
њих и стиже здрав у своју обитељ, у којој многе молитве беху
узнесене за њега Богу од стране братије.
Након извесног времена враг се опет наоружа против њега и
подиже јеретике на њега, који не само њега него и многе од братије
мучише, окиваше, у тамницу бацаше и силно злостављаше. Али све
то би преподобноме на венац славе, а врагу на срамоту.
Када мину јеретичка олуја, преподобни проведе остале дане
своје у миру. И пошто угоди Богу и многе душе приведе к спасењу,
он се, после педесетогодишњег подвизавања у монаштву, престави
ка Господу 430. године, у дубокој старости. И би чесно погребен. И
на његовом гробу догађаху се чудеса: јер се свима болестима
људским даваху исцељења, молитвама преподобног Александра и
благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и Светим
Духом, част, слава, благодарност и поклоњење, сада и увек и кроза
све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
АНАТОЛИЈА,
патријарха Цариградског и председавајућег
Васељенском IV Сабору у Халкидону

на

Св.

Свети
Анатолије
беше
најпре
презвитер у
цркви
Александријској, но после смрти патријарха Флавијана би узведен на
престо Цариградског патријарха 449. године. У његово време
Цариградски престо би признат равним Римскоме престолу, и то на
IV Васељенском Сабору у Халкидону 451. године. На том светом
Сабору осуђена је Евтихијева монофизитска јерес, а свети Анатолије
много се борио за чистоту вере православне, много је страдао од
јеретика, док најзад не би од њих и убијен 458. године, у време цара
Лава Великог. Управљао Црквом близу девет година, и преселио се
међу свете јерархе у царству Божјем.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
МОКИАНА И МАРКА
Ови свети мученици бише ухваћени и предати епарху
Максимијану. Епарх их сиљаше да принесу жртву идолима. Свети
мученици то одбише, смело исповедајући име Господа Христа. Због
тога им главе бише одсечене. Када светог Мокиана вођаху на
губилиште, за њим иђаху његова жена и деца кукајући. Свети
мученик им саветоваше да ћуте и да не кукају. А када светом Марку
би одсечена глава, жена његова која беше присутна, радосно узе
главу његову у своје руке као најскупоценије благо. И тако ова два
храбра јунака Христова одоше као победоносци на небеса.

САБОР У ЧАСТ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ "МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ"
Чудотворна
икона
Пресвете
Богоматере,
звана
"Галактотрофуса", то јест Млекопитатељница, налазила се најпре у
манастиру Светог Саве Освећеног[5]. Када овај велики светилник
Божји имађаше да се пресели у царство Божје, рече својој братији,
окупљеној крај његове постеље, да ће после доста времена доћи у тај

манастир са запада један царски младић монах, по имену такође
Сава, и да њему за благослов треба дати ову свету икону
Млекопитатељнице, а такође и игумански жезал његов. Од тада
прође доста времена, око седамсто година, но братија држаше завет
свога великог оца и заштитника. И када у своје време (почетком
тринаестог века) дође у Свету Земљу Свети Сава, први архиепископ
Српски и Чудотворац, и када посети манастир Светог Саве
Освећеног, пред њим се покрете ова света Икона, а жезал паде и
поклони му се. Братија Саваити му тада саопштише завештање
свога духовног Праоца, и дадоше му ову чудотворну Икону и жезал,
а уз то придодаше и икону Пресвете Богородице звану
"Тројеручица"[6]. Тада их свети архиепископ Српски донесе у Свету
Гору и положи их овако: Свету Тројеручицу у саборном храму
Пресветс Богородице у Хиландару, чудотворну Млекопитатељницу
у своју келију типикарницу (или Испосницу) у Кареји, а жезал у
једној келији, званој "Патерица", на Кареји. Вредно је пажње и
спомена још ово: што је Свети Сава поставио свету икону
Млекопитатељницу с десне стране на иконостасу Поснице, тамо где
обично стоји икона Спаситеља, која је смeштена с леве стране[7].

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
ГЕРАСИМА НОВОГ, КАРПЕНИСИОТСКОГ
Родом из села званог Мега близу града Карпенисиа (на
Пелопонезу), а од родитеља побожних и христољубивих. На
крштењу доби име Георгије. У једанаестој години доведе га његов
старији брат Атанасије у Цариград и остави га код неког свог
земљака продавца, а сам се врати натраг кући. Продајући на улици
робу и намирнице свога газде, млади Георгије једнога дана паде и
разби газдине крчаге и посуде, па бојећи се казне за то, сеђаше крај
пута и плакаше. Видећи га тако где плаче једна Туркиња, узе га у
своју кућу да га утеши и тамо га задржа пуна два месеца. После тога,
мало силом мало обећањима, она и њен муж учинише те он прими
муслиманску веру, па га заједно са својом децом и обрезаше. Но
потом се овај Турчин побоја за своју жену, и зато одасла Георгија

једном другом Турчину, који га узе са собом на пропутовање по
Бугарској, Босни, Македонији и Евији, па се опет вратише натраг у
Цариград.
Не прође дуго времена а мали Георгије дође себи и схвати какав
је страшан грех учинио, те поче у себи потајно се кајати и горко
плакати. Уграбивши некако прву прилику он побеже из Цариграда
и дође у свој дом. Од тада отпоче строго постити и Богу се молити,
призивајући особито Св. Великомученнка Георгија да му буде
посредник пред Богом, еда би се удостојио да мученичком крвљу
спере свој грех одрицања од Христа. А ноћу тајно одлажаше и у
оближњој црквици Светог Георгија мољаше се њему дуго и усрдно.
Једном приликом он остаде тамо на молитви до ујутро, и кад се
враћаше спазише га нека деца и повикаше: Ено калуђера. Тада
Георгију дође на мисао да стварно и постане монах, и то одмах
саопшти својој мајци. Мајка, која жељаше да га ожени, беше
противна његовој намери и гледаше да га у томе спречи. Тада
Георгије тајно побеже у Свету Гору и дође у скит Св. Пантелејмона.
Тамо нађе свог земљака јеромонаха Кирила и постаде његов
послушник. Старац га утеши и научи правом монашком животу, а
уз то и пиемености, те он стаде читати Нови Мартирологион, где
беху описани подвизи светих Новомученика.
Провевши тако у Светој Гори годину дана у подвизима, зажеле
да прими монашку схиму, али старац га одбијаше говорећи да
треба да прође бар две до три године. Но на наваљивање Георгијево
он га ускоро замонаши, у другу недељу Великог Поста, давши му
име Герасим. Три дана после монашења Герасим затражи благослов
да пође на мучеништво, но старац га стаде грдити, говорећи му да је
то искушење од ђавола, који жели да га неприпремљеног поново
зароби у своје канџе. Треба да трпиш, рече му старац, и дуже
времена проведеш у монашком живљењу, јер је и монаштво, по
Светим Оцима, такође мучеништво. Герасим се покори мишљењу
старца, али ускоро опет затражи благослов, но ни овога пута га не
доби. Кријући у себи жељу за мучеништвом он тако проведе три
године, а онда доби благослов да се подвизава негде у самоћи, али
да у свет не излази. Преподобни Герасим прође тада кроз неколико
манастира, али га туга због одрицања и жеља за страдањем никако

не напуштаху, тако да беше сав измењен у лицу и изгледу. Најзад се
посаветова са једним духовником званим Данилом, који га исповеди
и причести Светим Тајнама Христовим, па онда отиде код свог првог
старца Кирила и рече му: "Пошто се налазим под твојим каноном да
не могу изаћи у свет, молим те и преклињем да ме пустиш да одем у
моју отаџбину, да видим моју мајку и сроднике, а верујем Богу да те
нећу ожалостити овим мојим одласком". Овим преподобни
мишљаше на мучеништво, а под отаџбином подразумеваше
небески Јерусалим, под мајком пак подразумеваше Пресвету
Богородицу, а под рођацима свете Мученике. Тако доби благослов и
крете на пут. А беше му тада 25 година.
Одмах крену у Цариград и када стиже тамо, јави се кући свога
ранијег домаћина Турчина. Изишавши пред њега рече му: "Ја сам
онај мали незлобиви Георгије кога сте ти и твоја зла жена обманули
и учинили Турчином. Упознавши светлост и истину дошао сам сада
да исповедим пред свима да сам Хришћанин и као Хришћанин
желим да умрем!" Турчин беше запањен оваквим ставом
преподобнога, али опет покуша да га придобије ласкама и
обећањима. Када у томе ништа не успе, он му посаветова да иде
одатле и живи где хоће као хришћанин, само да сада каже да је
муслиман да би се жив извукао из града. Мученик му се захвали на
љубазности, али не прихвати да се опет назове муслиманином. Тада
ага дозва свога хоџу и предаде му мученика. Овај са своје стране
покушаваше да га поново придобије, па када ништа не успе предаде
га турском војном старешини у граду.
Узевши светог Герасима војни старешина га стављаше на
најстрашније муке и злостављања, и то пуних петнаест дана. Но како
мученик Христов остаде непоколебљив, заповедник га осуди на смрт
посечењем мачем. Када га џелат узе и доведе на губилиште, свети
новомученик мирно клече у правцу истока и изговори ону молитву
блаженога разбојника; "Помени ме, Господе, у царству Твоме".
Схвативши џелат шта мученик жели, стаде га насилно обраћати на
запад, но мученик се поново окреташе на исток. Ово разбесне џелата
и он му нагло отсече чесну главу, док лице мучениково блисташе
радошћу још дуго времена по посечењу. Пострада за Христа у дан 3.

јула, у среду, 1812. године, на тргу близу храма Свете Софије у
Цариграду.
Благочестиви и мученикољупци хришћани узеше делове
његове одеће и неколико длака са главе, од чега после многи добише
исцељења. А када добише дозволу откупише његово свето тело и
чесно погребоше у храму Преображења на острву Проти. Одатле га
кроз три године пренесе старац преподобнога Кирило у манастир
Пирсос у Карпенисиу, где и данас почива[8].

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ИСАИЈЕ ОТШЕЛНИКА
Преподобни Исаија подвизавао се у Мисирском Скиту у петом
и шестом столећу. Спомиње се у књизи св. Варсануфија и Јована
(Одговор 249 и др.) као муж особите светости. Писао је многа
поучења за монахе и отшелнике. Но од његових списа мало је
преостало а много уништено од муслимана. Свети Исаија говорио је:
"Ум пре него се пробуди од сна лености налази се с демонима."
"Круна свију добрих дела састоји се у томе, да човек положи сву наду
своју на Бога, да прибегава к Њему једином свим срцем и свом
снагом, да буде испуњен милошћу према свима, и да плаче пред
Богом молећи се за помоћ и помиловање." Какав је знак да је човеку
неки грех опроштен? "Знак да је грех опроштен јесте то што грех тај
не производи више никаква дејства у срцу твом, и што си га ти
заборавио до те мере, да у разговору о сличном греху ти не осећаш
никакве наклоности томе греху, као нечем сасвим туђем теби. То је
знак, да си помилован." Узалуд и молитве и подвизи човеку који таји
у себи злобу на ближњега и жељу за осветом. "Старај се свим
силама, да устима не говориш једно а у срцу имаш друго." "Круна
врлина јесте љубав, круна страсти јесте правдање грехова својих."

СПОМЕН СВЕТИХ БЛАГОВЕРНИХ
ВАСИЛИЈА и КОНСТАНТИНА,

кнезова Јарославских
Два брата; и један и други кнезовали у време страшних насиља
од стране Татара: Василије до 1249, а после њега Константин до 1257
године. Велики и самопрегорни заштитници Руског народа;
христољубиви и побожни, подигли многе храмове. Константин
погинуо бранећи Јарослав од Татара. Године 1501 чесне мошти
светих кнезова обретене нетљене, и почивају у Јарославској саборној
цркви.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ
ЈОВАНА и ЛОНГИНА,
Јаренгских чудотвораца
Монаси Соловецког манастира и ученици светог Филипа;
проводили живот у строгом посту; били образац потпуне
послушности и смирености. Године 1561 манастирским послом
кренули на копно, али их задеси бура и потопи. Света тела њихова
била обретена нетљена на Корељској обали, на 120 врста од
манастира, на ушћу реке Јаренге, и положена у селу Јаренги, где
затим подигнут манастир. Ускоро мошти светих угодника
прославише се чудесима и исцељењима.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
НИКОДИМА КОЖЕЈЕЗЕРСКОГ
Родом из Ростовске области; у младости био ковач у Јарославу.
Затим, по нарочитом указању Божјем, замонашио се и настанио у
Кожејезерском манастиру. Ту Никодим водио живот строгог
подвижника, трпељиво и усрдно извршујући сва манастирска
послушања. Врлински живот његов скрену на њега пажњу свеколике
братије, и он, избегавајући људску славу, удаљи се у пусто место на
обали реке Хоз-Југе, у Оленецкој губернији. Ту се преподобни

Никодим подвизавао у строгом посту и молитвама све до саме
блажене кончине своје; и за своје подвиге био удостојен од Господа
дара чудотворства. Скончао он 1640 године, а на 40 дана пре смрти
био унапред обавештен о томе јављењем светог Алексија,
митрополита Московског, и светог Дионисија, архимандрита
Тројице-Сергијеве лавре. Свете мошти његове почивају у
Кожејезерском манастиру, у Архангелској епархији.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ БЛАЖЕНОГ
ЈОВАНА МОСКОВСКОГ,
Христа ради сулудог
Родом из околине Вологде; у младости радио у солани. Затим
прешао у Ростов; тамо узео на себе тешки подвиг јуродства,
сулудости Христа ради: ишао је полунаг, носио на себи тешке
железне вериге и велики железни калпак. Потом се преселио у
Москву и продужио своје подвиге. За светост свога живота он би
удостојен прозорљивости и чудотворства. Преставио се 1589 године.
Свете мошти његове почивају у Московској Покровској цркви.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цар Трајан царовао од 98. до 117. године.
Кападокија - малоазијска област.
Свети мученик Јакинт скончао 108. године.
Град на северу Месопотамије, на реци Еуфрату.
Његов спомен врши се 5. децембра.
Опширније о њој видети под 12. јулом.
У неким Синаксарима спомен ове чудотворне Иконе бива 12.
јануара.

8. Житије пак и Службу Св. новомученика Герасима издали су
јеромонах Кирилос Кастанофилис и Анагностис Јатридис, у
Атини, 1902. и 1958. године.

4. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
АНДРЕЈА,
архиепископа Критског[1]

Свети Андреј родио се нем у граду Дамаску[2] од врлинских
хришћанских родитеља. И остаде нем седам година. Када се с
родитељима својим причести у цркви Божанствених Тајни Тела и
Крви Христове, тог часа му се у време светог причешћивања
разреши језик од немила и он стаде говорити. Јер Христос, истинити
Син Божји под видом хлеба и вина, начинивши себи хвалу устима
овог немог дечка, показа колико је велика сила Светог Причешћа.
Добивши кроз Свето Причешће моћ говорења, блажени Андреј би
дат да се учи божанственим књигама. У четрнаестој пак години свога
узраста он би доведен у свети град Јерусалим ради служења Богу.
Свјатјејши патријарх га прими и причисли клиру; потом га, као
паметна човека, узе себи за писмоводитеља. Свети Андреј вођаше
тако врлински живот, подвизавајући се у целомудрију, уздржању и
кротости, да му се и сам патријарх дивљаше. И беше он Богу угодан
и свима мио.
Након много година, за царовања Константина Брадатог[3], у
Цариграду би сазван Шести Васељенски Сабор светих отаца[4]
против злочестиве јереси монотелита[5]. На овај Сабор тадашњи
јерусалимски патријарх Теодор посла овог блаженог Андреја, тада
архиђакона, јер сам свјатјејши патријарх није могао ићи на Сабор у
Цариград, пошто се Јерусалим у то време налазио под влашћу
муслимана. На овом Сабору блажени Андреј постаде знаменит међу
светим оцима, и код цара, због благодати Светога Духа којом беше
испуњен. Они приметише у њему не само књижну мудрост и дубоко
познавање догмата свете Православне Цркве него и светост
богоугодног живота. Против јеретика он се показа као сјајан војник
Исуса Христа, и јуначки војујући за благочешће он много помагаше
Сабору светих отаца.
По завршетку Сабора свети Андреј се врати у Јерусалим, и
провођаше време у својим уобичајеним богоугодним трудовима. По
налогу патријарха он вођаше бригу о сиротињи, збрињавању
путника и неговању болесника. У свему томе он бејаше толико
марљив и усрдан, као да самоме Христу служи. После тога, за
владања цара Јустинијана Другог[6] блажени Андреј би назначен за
архиепископа на Криту. Ту он беше светилник свету, обасјавајући

Цркву Христову својим богонадахнутим учењем и својим животом,
пуним сваковрсних врлина. Јеретицима пак он беше страшан, као
непобедиви подвижник, кога се и демони бојаху и које он изгоњаше.
Но не само невидљиви него и видљиви непријатељи се
прогоњаху његовим молитвама. Тако једном на острво Крит
нападоше Сарацени са својим лађама, и опседоше град Друмеос, у
коме се хришћани беху затворили са својим пастирем, светим
Андрејом. Они силно тукоше опседнути град, али без успеха; и са
стидом побегоше, гоњени не оружјем него моћнијим од свакога
оружја молитвама светитељевим, које он са сузама проливаше к
Богу, и њима као стрелама наношаше ране непријатељима. Његове
молитве имађаху велику силу: он за време бездождија и суше на
Криту молитвама својим низведе дажд, који напоји земљу и даде јој
обилан род.
Светитељ Христов Андреј написа многе богонадахнуте књиге,
песме и каноне, као и Велики Канон што се пева у четвртак пете
недеље Великог Поста. Он украси Цркву песмама, и многим
похвалама окити Пречисту Дјеву Богородицу. Ради неких црквених
потреба он отпутова у Цариград, и би тамо многима од користи, јер
се сваки наслађиваше и поправљаше гледајући лице његово и
слушајући медоточиве речи његове. Због тога се и стицаху к њему
сви који ишту спасење душама својим. А пред повратак из
Цариграда на Крит, светитељ провиде своју смрт и рече својим
милим у Христу пријатељима, да он неће више видети Крит. И
опростивши се са тим пријатељима, он седе на лађу и крену на пут.
Допловивши до острва Митилене, он се разболе, и на једном месту
званом Јерис он предаде своју свету душу у руке Божије, године 740.
Блажени Андреј, пошто је богомудро пасао поверено му стадо
словесних оваца, увршћен је међу свете јерархе, који стоје пред
престолом Оца, Сина и Светога Духа, Једног у Тројици Бога, коме
слава вавек. Амин.

ЖИТИЈЕ СВЕТЕ ПРАВЕДНЕ
МАРТЕ[7],
мајке светог Симеона Дивногорца

Света праведна Марта родила се у Антиохији. Родитељи њени
беху побожни хришћани. Они је убеђиваху да ступи у брак, али она
не пристајаше на то, пошто је желела да живи девственим животом.
Међутим неко божанствено виђење у цркви светог Претече натера је
да се покори родитељима и да се уда. У браку она по Божјем дару
заче сина, светог Симеона, о чему она би унапред обавештена
светим Јованом Претечом који јој се јави[8]. Поживевши не много
година са мужем она обудове, и васпитаваше своје дете врло
брижљиво, пазећи на њега по наређењу светог Претече, пошто је
оно имало бити сасуд Светога Духа. Марта се свагда мољаше Богу за
свога сина, да га прими на службу Себи, као некада Самуила[9] од
пророчице Ане.
Једном када Марта размишљаше о детету свом шта ће бити од
њега када порасте, она виде у сну следеће виђење. Она виде себе са
крилима и како узлеће високо, држећи у рукама дете и узносећи га
на дар Господу, и притом говораше: Овакво узлажење твоје жељах
да видим, о чедо! Нека ме Саздатељ мој отпусти с миром, јер
обретох милост код Њега, пошто се удостојих посветити Му плод
утробе моје!
Ово виђење, као и ранија откривења што је имала, блажена
Марта скриваше у срцу свом и благодараше Бога. И борављаше
стално у храму Божјем, никада не пропуштајући црквено правило,
због чега и становаше близу цркве. Она је пре свих долазила у цркву
на богослужење, а излазила после свих. У ње беше благочестиви
обичај: одлазити на празнична богослужења, ма где се вршила она, у
свете храмове; с великом пажњом и скрушена срца стајати на
свуноћним бденијима и божанским службама; и често се
причешћивати Божанским Тајнама Тела и Крви Христове. А колико
се достојно она причешћиваше, сведочи то што после светог
причешћа њено лице сијаше неком чудном светлошћу, као некада
Мојсијево.
Сваке ноћи у својој кући Марта устајаше пред поноћ на
молитву, коју свршаваше у топлоти духа, лијући сузе, а свим умом
погружена у Богу, кога она љубљаше свим срцем, свом душом и
свом снагом. Према ништима она беше неисказано милосрдна,

хранећи гладне и одевајући наге. Често посећујући болнице, она
својим рукама служаше болнима, а за оне што умираху даваше
погребну спрему од трудова својих. Исто тако и онима што се
крштаваху даваше беле хаљине које сама израђиваше. По нарави
она беше толико кротка, смерна и незлобива, да је нико никада не
виде да се гневи, или да се препире, или да је жалосна. Она чуваше
уста своја од многоговорења, говорећи само најнужније. Она веома
чуваше молчаније, пошто оно навикава ум на богоразмишљање; и
из њених се уста не чу реч празна, или лажна, или небогоугодна, већ
из добре ризнице срца свог изношаше добра устима својим. Света
Марта беше и миротворка међу разгневљенима, и саветодавка
онима који не воде добар живот, и образац целомудреног,
богобојажљивог и богоугодног живота за све, не само за жене него и
за људе. Она бејаше препуна сваковрсних врлина, које је немогуће
подробно испричати. Довољан доказ о светости њеног живота јесте
велика светост рођеног од ње преподобног Симеона, јер је таквој
жени и доликовало да буде мајком таквог сина.
Када се већ њен син преподобни Симеон подвизаваше на
Дивногорском столпу[10], Марти, после поноћне молитве, у
тананом дремежу би овако виђење. Њој се са светим апостолом
Тимотејем јави свети Јован Крститељ, према коме она, после Бога и
Пречисте Богородице, имађаше нарочито усрђе и свакодневно му се
с вером мољаше, и рече јој: "Ја се у свако време молитвено заузимам
за тебе пред Богом, и никада те нећу оставити."
Ужаснута и обрадована овим виђењем, Марта се прену и са
страхом прослави Бога. И исприча то сину свом преподобном
Симеону, кога је она понекад посећивала. Долазећи и видећи при
столпу преподобнога мноштво најразноврснијих болесника, стеклих
се ту ради исцељења, и многа чудеса која бивају молитвама
преподобнога, Марта се не надимаше у уму свом, него гледаше на то
са нарочитом зебњом, да не би како враг подметнуо замку ногама
сина њеног. Стога се она са сузама мољаше Богу, да јој избави сина
од лукавства вражија. А преподобноме говораше: Чедо моје, за све
то ваља прослављати Бога који дејствује преко тебе. Ти пак имај на
уму своју немоћ, и са највећом опрезношћу чувај срце своје. Преподобни с радошћу примаше савете своје мајке и, веселећи се

душом због богоугодног живота њеног, узношаше благодарност
Богу.
Пошто блажена Марта проведе дуго година у многим врлинама
и најзад угоди Богу, она на годину пред смрт своју, у време топлих
поноћних молитава к Богу, дође у усхићење и виде мноштво
Небеских Чинова са свећама у рукама, који ликоваху и њој говораху:
По истеку године ми ћемо те, разрешену од тела, узети у
припремљено ти од Господа место покоја.
То исто би откривено и преподобном Симеону. А једноме од
братије би овакво виђење. Виде он Матер Божију Пречисту Дјеву
Марију где у слави седи на престолу, а блажену Марту где стоји пред
Њом, са рукама крстолико пруженим к Њој, сва претворена у крст
златни, и сија светлошћу налик на сунчане зраке. Она сва изгледаше
као пресветли крст, само јој се лице могаше распознати изнад крста.
- Ово виђење би казано преподобном Симеону. А он рече да је то
знак да се приближава крај блажене матере његове.
Када се навршаваше последња година богоугодног живота свете
Марте, она дође у посету сину свом преподобном Симеону. И рече
јој Симеон: Благослови ме, мајко моја, као што Авраам благослови
Исаака! - Ја ради тога и дођох овамо, одговори света, да се удостојим
твога благослова и молитава, јер ми само још три месеца преостаје
живота, па ћу отићи ка Господу Богу моме, који те изведе из утробе
моје. Он нека ти да благослов и благодат Своју, да би ти добро
завршио отпочети добри подвиг свој, и нека те Он удостоји царства
Свог!
Говорећи то, блажена Марта роњаше сузе из очију својих. А
плакаху и братија који се беху сабрали ту, јер се веома ожалостише
чувши да после три месеца неће више видети лице Мартино. Они
говораху: Нека је жива душа твоја, мати, и нека хвали Господа! - А
она потврђиваше своје речи, говорећи: Ако не буде онако као што
вам рекох, онда сматрајте лажљивицом мене, слушкињу вашу. - На
то јој преподобни Симеон рече: Ми сада молимо за твој благослов, а
ове речи твоје су бол срцу нашем. - Светитељка онда рече:
Благословени сте ви од Господа, и благословени су они који вас
благосиљају. - При овим речима сви јој се присутни поклонише. А и
она им се такође поклони, и оде кући својој у Антиохију.

Сутрадан по одласку матере своје, преподобни Симеон дозва
најопитније међу братијом и рече им: Заиста се приближује време
одласка са земље госпође мајке моје, јер прошле ноћи видех у
виђењу постављен преда мном престо и на њему седи мати моја, а
ми сви стојимо око ње, и она нам учитељски говори прве речи
псалма: Благо човеку који не иде на веће безбожника (Пс. 1, 1), и
остало из тога псалма. Поред тога она нам, као мајка својој деци,
изговори и многе друге поучне речи. Затим устаде и пође испред
нас у цркву, држећи у руци пресветли крст, а ми, појући умилне
псалме, иђасмо за њом.
После тога, на неколико дана пред своју кончину блажена
Марта поново дође к преподобном Симеону ради последњег
праштања. Том приликом она му исприча сва божанствена
откривења која је имала у току свога живота; сем тога обавести га и о
трудовима и подвизима својим, које је тајно обављала ради славе
имена Божјег. И ту ноћ она преноћи тамо. У саном виђењу она виде
себе узнесену на небеску висину, и виде чудесну и пресветлу палату,
чију лепоту не може изразити никаква реч. И док она хођаше по тој
палати и дивљаше се нерукотворној грађевини, она угледа Пречисту
Дјеву Богородицу са два пресветла ангела, која је упита: Што се
дивиш? - А она, са страхом и радошћу поклонивши се
богобојажљиво Божјој Матери, одговори: Дивим се, о Владичице, јер
тако чудесну палату ја не видех на земљи у све дане живота свог. Шта мислиш, упита је Пречиста, за кога је спремљена ова палата? Не знам, Госпођо! одговори Марта. - Тада јој рече Мати Божија: Зар
ти не знаш да је ово место покоја, које сагради син твој и у коме ћеш
ти одсада боравити вавек, спремљено за тебе? - Рекавши то,
Пречиста нареди анђелима и они поставише усред палате диван
престо; онда Пречиста рече светој Марти: Ова слава дарује се теби,
пошто си богоугодно поживела у страху Господњем. - После тога
Богоматер упита Марту: Желиш ли да видиш нешто још славније? При овим речима Она јој наложи да пође за Њом. Узишавши на
највиша небеска места, Богомати јој показа палату, несравњено
чудеснију и блиставију од оне прве, чију дивоту не може ум људски
постићи нити језик исказати. И ову палату, рече Пречиста, подигао
је твој син; а почео је темеље и треће палате. - Рекавши то, Пречиста

је поведе ка сунчевом истоку и показа јој с висине рајска насеља, и у
њима мноштво хорова мушког и женског света који се весељаху. И
рече Владичица: Ова места дарова Син мој онима који проведоше
живот целомудрено и праведно у држању заповести Господњих, и
усрдно чињаху многе милостиње, због чега се и сами удостојише од
Господа, јер: благо милостивима, јер ће бити помиловани (Мт. 5, 7).
Такво би виђење свете Марте, које она исприча сину свом. А тај
дан беше недеља, и она се причести Божанствених Тајана Тела и
Крви Христове, и сијаше лицем од благодати Божије, и од
неизразивог радовања духовног којим се она испуни када би
обавештена о кончини својој и о спасењу свом. Цео тај дан и следећу
ноћ блажена Марта проведе делом у многим пријатним
богонадахнутим разговорима са својим сином, делом у топлим
сузним молитвама к Богу. У понедељак пак, давши мир и благослов
и последњи целив сину свом и свима ученицима његовим, она се
растаде с њима, док сви они плакаху много, и оде у насеље, звано
Тивиринт, три потркалишта удаљено од Дивне Горе, у коме беше
црква светог Јована Крститеља. Ту она изли много молитава, и стаде
изнемогавати телом. Житељи овог насеља, који је веома поштоваху,
мољаху је много да одахне код њих од трудова својих. И она се
стварно тај дан и идућу ноћ одмори код њих, али још више
изнеможе телом. Онда у уторак би одвезена на колима у Антиохију
кући својој, која се налазила у предграђу, званом Дафне. А у среду,
молећи се топло Богу и лијући обилне сузе, и имајући несумњиву
наду на своје спасење, она предаде у руке Божје свету душу своју, у
пети дан месеца јула. Умирући, она завешта да тело њено буде
погребено на месту где се погребавају странци и ништи. Али
преподобни син њен Симеон, обавештен откривењем од Бога о
престављењу мајке своје, посла неке од својих ученика да тело њено
пренесу к њему на Дивну Гору, да га сахрани поред свога столпа.
О светој Марти пише и ово. Када света душа њена отиде ка
Господу, неки, налазећи се око чесног тела њеног, видеше како се
лице њено осмехује радосно, и из њених уста чуше се ове речи:
"Велику благодат примих од Бога, и налазим се у неисказаној
светлости и радости". Присутни се ужаснуше, и помишљаху да она
ради сина свог доби милост од Господа. Али она на овакве њихове

помисли говораше, да се она прослави не толико због сина колико
због врлинског живота свог, јер Господа ради показа велико
трпљење у уздржању и постничким подвизима, и ревносно хоћаше
путем заповести Његових, и од свег срца заволе Богоматер која је
Господа родила.
Чесно тело свете Марте би у петак са великом чешћу ношено из
антиохијског предграђа Дафне на Дивну Гору, јер многи антиохијски
народ и свештенство са кадионицама, свећама и псалмопојањем
спровођаху велику угодницу Божју. Они што ношаху ковчег са
чесним телом њеним тврђаху да никакву тежину не осећаху за време
ношења. Јер док тела осталих мртваца имају природну тежину,
дотле ово свето тело бејаше некако надприродно лако, и као да само
по ваздуху иђаше. А један млад човек из гомиле, по имену Сергије,
син угледног грађанина Антонија, видевши ову величанствену
пратњу и народ који се тиска око ковчега, једне како усрдно подмеђу
своја рамена под ковчег да га носе, друге како желе да се дотакну
чесног тела, подсмехну се у себи, говорећи: "Каква је корист од
додира к мртвоме телу?' - И врати се натраг. И гле, одмах се тако
тешко разболе, да онеме од болести; и та болест његова трајаше
тридесет дана, и једино на гробу светитељке он доби исцељење, о
чему ће бити речи касније.
Када чесно тело донесоше у обитељ преподобног Симеона, која
се налази поред његовог столпа, стадоше при телу вршити свуноћно
богослужење. И те ноћи двојици од братије ученика Симеонових
блажена Марта јави се жива у светлој одећи и пресветлог лица.
Ученици се силно препадоше, знајући да је она умрла. Но она им
рече: "Не бојте се, јер ме Господ не уброја међу мртве него међу
живе, и ја дођох да вам помажем против ђавола, да бисте,
победивши га, добили живот вечни." - Рекавши то, она постаде
невидљива.
Када наступи субота, силан се свет са свештеницима и
клирицима сабра из околних градова и села ради погреба
светитељке. Они приметише да се свето лице њено у гробу не беше
изменило, него беше као младо, цветајуће лепотом и сијајуће
благодаћу; и из тела њеног не излажаше задах својствен мртвацима,
мада већ беше четврти дан откако се преставила. Уз појање

прописаних песама они је чесно погребоше пред столпом светог
Симеона, по његовом наређењу, да би он свагда могао гледати гроб
своје мајке.
А кад мину субота и стаде се вршити недељно богослужење,
један човек из народа, по имену Јован, по чину црквени чтец,
задремавши, виде свету Марту како блистајући сва узлази по
лествици на столп к преподобном Симеону; а над гробом њеним
виде херувимску колесницу, вожену шестокрилим животињама. Ово виђење он потом са заклетвом исприча преподобном Симеону.
Преподобни му на то рече: Чедо, дај славу Богу што те удостоји да
видиш херувимску колесницу. А мати моја и ја зачети смо и рођени
у гресима, и нама је потребна милост Божја.
После тога к преподобном Симеону дођоше отац и мајка
гореспоменутог Сергија, који се подсмехну пратњи свете Марте и
због тога се изненада разболео, и с плачем га мољаху да молитвом
својом исцели и њиховог сина као што исцељује многе друте
болеснике. Светитељ им на то рече: Идите и упитајте сина свог, нека
вам сам каже узрок своје болести, јер он већ може говорити, пошто
му је сада лакше. - Вративши се кући, родитељи стадоше
распитивати сина о његовој болести. Он им онда рече: Ова тешка
болест наиђе на мене зато што се подсмехнух чесној пратњи свете
Марте, окренух лице своје од ње, и не хтедох на раменима својим
поносити њен ковчег. - Тада родитељи метнуше сина свог у кола и
одвезоше га на Дивну Гору к преподобноме. А он им наложи да
ишту исцељење од гроба његове мајке. И када се они са сузама
помолише на чесном гробу њеном, болесник одмах устаде савршено
здрав, као да никада ни боловао није.
По сахрани преподобне Марте братија поставише кандило на
гробу њеном с решењем, да оно и дању и ноћу гори у част њену. Но
после извесног времена они се олењише и престадоше палити
кандило. Међутим, примеђујући то, преподобни Симеон ћуташе и
ништа не наређиваше односно кандила, да ученици његови не би
помислили о њему, да он безмерно поштује своју матер после
смрти. Тих дана, тешко се разболе манастирски економ, тако да
беше скоро на самрти. Но у поноћи њему се јави света Марта,
говорећи: "Зашто не палите кандило на гробу моме? Знајте, да мени

није потребна светлост од ваших свећа, пошто сам се удостојила од
Бога вечне небесне светлости; но то је потребно за вас. Јер када
светлост зажижете на гробу мом, то ви чините за своје спасење, јер
ме побућујете да се молим за вас Господу." Говорећи то, светитељка
држаше у својој десној руци као пресветли бисер - честицу
животворног Тела Христовог. Додирнувши њоме болесника, она
рече: Буди жив и здрав од овога!
Рекавши то, она постадс невидљива. Болесник пак одмах устаде
здрав и похита на гроб светитељкин; и павши крај гроба, он сузама
заливаше земљу, молећи с једне стране опроштај за свој нехат, а с
друге - благодарећи за исцељење. После тога он уреди, те кандило
неугасиво гораше на светитељкином гробу.
Збиваху се и многа друга чудеса на гробу светитељке: слепи
прогледаху, ђаволи се из људи изгоњаху, и сваковрсне болести се
брзо исцељиваху, молитвама свете праведне Марте а благодаћу
Господа нашег Исуса Христа, коме слава са Оцем и Светим Духом,
сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ДОНАТА, епископа Либије
Као епископ Либије учинио многа велика и богоугодна дела.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ТЕОДОРА,
епископа Киринејског
Свети свештеномученик Теодор живљаше у време цара
Диоклецијана[11] у граду Киринеји[12], у Либији, одакле је био и
Симеон Киринејац[13]. Он имађаше диван рукопис, и бејаше тако
савршени краснописац, да је црквама Божјим оставио много
својеручно написаних књига. Због тога га његов рођени син Лав
оптужи игемону[14] Дигниану како он има неке књиге, те многе

јелине одвраћа од служења боговима и обраћа их у Христову веру.
Са тог разлога свети Теодор би изведен пред игемона, а њему
следоваху многи хришћани, међу којима беху света Лукија, Ароа и
Киприла. Игемон затражи од светитеља да му преда књиге, и
захтеваше од њега да се одрекне Христа. Но светитељ нити књиге
предаде, нити се Христа одрече. Зато га силно тукоше моткама и
оловним штаповима. После тога мученик разруши незнабожачки
жртвеник. Због тога га обесише о дрво и стругаху му цело тело; при
томе му ране заливаху сирћетом и сољу, па их сурим крпама
трљаху; затим му бријачем одсекоше језик; који узеше
гореспоменуте свете жене; па га најзад одведоше у тамницу. Идући
у тамницу, еветитељ узе од светих жена свој језик и метну га на своје
груди, и појави се један голуб који лећаше око светитеља. Видећи то
Лукије незнабожац, већник града Киринеје, верова у Христа. А свети
мученик оздрави благодаћу Божјом; и после тога поживе кратко
време, па предаде душу своју у руке Божје, 310 године. Утом и голуб
излете из тамнице.
Међутим игемон, дознавши да је већник Лукије поверовао у
Христа, нареди да се предаду на смрт гореспоменуте жене: Лукија,
Ароа и Киприла, а и сви јелини који повероваше у Христа и бише
крштени светим Теодором. После тога Лукије, пошто се крсти,
убеди и самог игемона Дигниана, те и он поверова у Христа. Онда
они заједно отпловише са Крита на острво Кипар, и тамо нађоше
другог игемона који стављаше на муке све који призиваху име
Христово. Кришом од Дигниана Лукије предаде себе мучитељима; и
пошто разруши идолопоклонички жртвеник, њему би одсечена
глава, и он прими венац мучеништва. Дигниан узе свето тело његово
и погреба га.
Света мученица Киприла бејаше из истога града, из кога беше и
свети мученик Теодор: Киринеје. Удавши се, она проведе у браку две
године; и после смрти свога мужа остаде удовица двадесет осам
година. Патећи од силне главобоље, она умоли своје родитеље, те је
ови пустише да ради исцељења од свога недуга иде к светом
епископу Теодору, који тада беше у тамници за исповедање вере
Христове. Добивши исцељење од светитеља, она му заједно са
Лукијом и Ароом служаше до смрти. А када свети Теодор сконча,

света Киприла би оптужена код игемона. Изведена пред игемона,
она исповеди веру у Христа и одби да принесе идолима жртву. Тада
јој метнуше на једну руку жар, држећи јој чврсто руку; затим на тај
жар метнуше тамјан, и тако је примораваху да принесе идолима
жртву. На то им светитељка рече: "То није моја добровољна жртва,
већ жртва сатанска и недобровољна". Због тога јој злотвори чврсто
држаху руку, док јој сва не изгоре.
После тога свету мученицу обесише о мучилишно дрво, па јој
стадоше стругати тело, и тада јој из рана на телу тецијаше крв, а из
дојки млеко. Усред тих мука блажена мученица предаде душу своју
Христу, и доби од њега нетрулежни венац. По наређењу игемона,
споменуте Лукија и Ароа узеше тело свете Киприле, и сахранише га
уз најслађе погребне песме. Чим чесно тело би сахрањено, из гроба
свете мученице провре роса, која исцељиваше све болести и све
страсти. Поеле тога игемон предаде на смрт и свету Лукију и свету
Ароу, и оне сада заједно са светом Киприлом блаженствују на
небесима.[15]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ТЕОДОТА
Овај свети мученик (или по некима свештеномученик) пострада
за Господа Христа мачем посечен.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ТЕОДОТА, ТЕОДОТИЈЕ и ДОЛИНДУХА, и са њима
ДИОМИДА, ЕВЛАМПИЈА и АСКЛИПИАДА
Ови свети мученици због исповедања вере у Христа бише
ухваћени од незнабожног цара Трајана[16]. Приморавани да се
одрекну вере у Христа и принесу идолима жртву, они одбише. Због

тога их ставише на разне муке, па их потом затворише у исту
тамницу у којој се налажаше свети мученик Јакинт коморник[17].
Тамо их свети Јакинт учврсти у Христовој вери. А када свети Јакинт
прими венац мучеништва, тада изведоше ове свете мученике из
тамнице и примораваху их да једу од идолских жртава. Али они
чврсте душе, не само не пристадоше но то, него и изобличише
идолопоклоничку веру. Због тога их повешаше о мучилишна дрвета
и стругоше им тела, па их потом скинуше и одсекоше им чесне
главе, те тако ови победоносци узиђоше на небеса. А чесна тела
њихова чесно погребоше неки хришћани на месту где и примише
мученичку смрт.[18]

СПОМЕН СВЕТИХ ЖЕНА МУЧЕНИЦА
КИПРИЛЕ, АРОЕ и ЛУКИЈЕ,
пострадалих са Св. Теодором Киринејским.[19]

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ТЕОФИЛА II
Пострадао за Христа мачем посечен.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МЕНИГНОСА
У миру се упокојио у Господу своме.

СПОМЕН СВЕТЕ
АСКЛИПИЈЕ ЧУДОТВОРКЕ
У миру се преставила.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
МИХАИЛА ХОНИЈАТА,
архиепископа Атинског
Према једном Ватопедском кодексу спомен се његов врши данас
заједно са Св. Андрејем Критским[20].

НАПОМЕНЕ:
1. Крит или Кандија - највеће острво у Средоземном мору;
налази се у источном крају овога мора, на југу од Јегејског
мора.
2. Дамаск - најстарији сиријски град; спомиње се у Библији још у
повести о Аврааму (1 Мојс. 14, 15); налази се на североистоку од
Палестине, у прекрасној и плодној равници код источног
подножја Анти - Ливана.
3. Константин IV (Погонат) царовао од 668 до 685 године.
4. У 680 години.
5. Јерес монотелита (=једновољника) признавала у Господу Исусу
две природе, али само једну вољу, и то божанску. О овој јереси
опширно се говори у Житију преподобног Максима
Исповедника, под 21 јануаром.
6. Јустинијан Други царовао од 685 до 695 године.
7. Треба приметити, да се света праведна Марта, мајка светог
Симеона Дивногорца, преставила у пети дан овога месеца; али
пошто је њена служба у Минеју стављена под овај дан, четврти
јули, а и у Прологу се синаксар чита овога дана, то је са тог
разлога и житије њено стављено под четврти јули. Исто тако
треба приметити да се у неким Синаксарима овога истог дана

(5. јула) спомиње преподобна Марта, мајка св. Симеона
Столпника, који се слави 1. септембра (тамо видети и спомен
ове свете Марте, мајке његове). Ова пак св. Марта, мајка Св.
Симеона Дивногорца спомиње се под 5. јулом и у Патмоском
кодексу 266.
8. То је подробно описано у Житију светог Симеона Дивногорца,
чији спомен Црква празнује 24. маја.
9. Самуило - знаменити судија и пророк народа израиљског. Спомен његов празнује се Црквом 20. августа.
10.Дивна Гора, на којој се подвизавао свети Симеон, налазила се у
близини Антиохије сиријске и Селевкије.
11.Диоклецијан управљао римском империјом од 284 до 305
године.
12.Град Киринеја или Кирина налазио се у старој римској
афричкој провинцији Киренаки, близу северних обала
Средоземног Мора.
13.Види: Мт. 27, 32; Мк. 15, 21; Лк. 23, 26.
14.Игемон = управитељ области.
15.Њихов свети спомен такође се врши на данашњи дан.
16.Трајан царово у римској царевини од 98 до 117 године.
17.Спомен светог мученика Јакинта празнује се 3. јула.
18.Ови свети мученици пострадаше у Риму за владе цара Трајана.
19.О њима видети опширније под данашњим датумом: Страдање
св. свештечомученика Теодора, еп. Киринејског.
20.Види: Димитријевски, Типици II, 754.

5. ЈУЛИ

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
АТАНАСИЈА АТОНСКОГ
Преподобног Атанасија, достојног бесмртних похвала (јер
његово име Атанасије значи: бесмртник), у смртни живот људски
уведе град Трапезунт[1], наукама га обучи Византија[2], а обитељ
Киминска[3] и Гора Атонска принесоше га Богу као пријатан плод.
Родитељи Атанасијеви беху високог рода и побожни. Отац му
бејаше из Антиохије, мати из Колхиде[4], а живљаху у Трапезунту.
Отац Атанасијев умре пре Атанасијевог рођења[5], а мати, родивши
га и препородивши га светим крштењем, отиде к Богу за својим
мужем. На светом крштењу детету би дато име Аврамије. Оставши
сироче после смрти родитеља, Аврамија узе да одгаји једна тетка код
које живљаше једна благородна монахиња. Још као дете Аврамије
показиваше какав ће бити кад одрасте и постане зрео човек, јер,
иако мало дете, он се у свему понашаше као паметан и добре нарави
човек. Када се са својим вршњацима играо, они га у игри постављаху
не за цара или за војводу већ за игумана. И стварно, још од раног
детињства он се привикаваше на монашки живот, јер, видећи ту
своју одгајитељку монахињу како непрестано пребива у молитвама и
пошћењима, он се и сам стараше, уколико је то могуће детету, да је
подражава, постећи се и молитве вршећи. Дат у школу, он
напредоваше у учењу боље од својих вршњака. И тако растући
телом и разумом, он изађе из детињег доба.
У то време отиде ка Господу она монахиња што му беше уместо
мајке. Поставши на тај начин по други пут сироче, Аврамије

искрено оплака своју добротворку као своју матер. После тога он
жељаше да иде у Византију ради свог даљег образовања. Бог који се
брине о сирочићима испуни му ову жељу на следећи начин. У то
време цароваше у Грчкој благочестиви цар Роман[6]. Он посла у
Трапезунт једног од својих дворјана ради убирања царских пореза.
Овај дворјанин, упознавши благоликог и благоразумног дечака
Аврамија, одведе га са собом у Византију, и тамо га повери једном
изврсном учитељу, по имену Атанасију, да га научи философији.
Ученик за кратко време достиже свог учитеља у учености. Тих
година бејаше у Византији један војвода који се звао Зефиназер, који
беше оженио свога сина рођаком Аврамијевом. Упознавши се с
Аврамијем, он га узе у свој дом. А јуноша Аврамије, иако живљаше у
богатом дому који изобиловаше најфинијим јестивима, ипак не
напушташе подвижничко уздржање коме се беше научио од своје
одгајитељке монахиње. Избегавајући укусна јела, он не хте јести за
војводином трпезом, већ глад своју утољаваше невареним зељем и
поврћем. Он се стараше да увек буде бодар; зато је, желећи
савладати природни сан и одагнати дремеж, пунио леген водом и
погружавао лице своје у воду. Мучећи себе на све могуће начине,
Аврамије умртвљаваше тело своје и потчињаваше га духу.
Због таквог врлинског живота његовог, а и због велике памети
његове, Аврамија љубљаху сви, па и сам цар дознаде за њега. И
постави цар Аврамија за учитеља у државном училишту са истим
правима која имађаше његов бивши наставник Атанасије. Али
пошто Аврамијево учење наиђе на веће допадање него Атанасијево,
те се к Аврамију сабираху више ученика него к Атанасију, Атанасије
стаде због тога завидети бившем ученику свом Аврамију и
ненавидети га. Дознавши за то, блажени Аврамије убрзо напусти
своју учитељску дужност, не желећи жалостити свога учитеља; и
живљаше у дому споменутог војводе, упражњавајући своје
уобичајене подвиге.
Потом цар нареди војводи да ради неких државних послова
отпутује на Јегејско Море. Војвода, који веома љубљаше Аврамија,
поведе тамо са собом и њега. Они допловише до Авиде, одатле
стигоше у Лимен. Ту Аврамије, видевши Атонску Гору, веома је
заводе и помишљаше да се настани на њој. А када наредба царева би

извршена и они се вратише дома, дође у Цариград, по промислу
Божјем, из Киминског манастира што је поред Атонске Горе,
преподобни Михаил, прозван Малеин. Дознавши за преподобног
оца и чувши за његово богоугодно живљење, Аврамије се необично
обрадова и оде к њему. Пошто се наслади разговором са старцем и
доби велику корист од богонадахнутих речи његових, Аврамија
обузе пламена жеља да се одрекне света и у иночком чину служи
Богу. Ту своју намеру и жељу он откри преподобном Михаилу, и
исприча му о себи, одакле је, ко су му родитељи, како је одгојен, и
због чега живи у војводином дому. Провидећи да ће Аврамије бити
сасуд Светога Духа, преподобни га веома заволе и дуго га поучаваше
о спасењу, сејући у срце његово као по доброј земљи и семе речи
Божјих, да би оно донело стоструки плод врлина. Док они вођаху
духовни разговор, к преподобном Михаилу дође у посету његов
нећак Никифор Фока, војеначалник Истока, који касније постаде цар
грчки.[7] У току разговора са својим стрицем он примети јуношу
Аврамија и упита за њега старца, ко је. Светитељ му исприча све
односно Аврамија, и о томе како Аврамије жели да буде инок. Од
тога времена Аврамије постаде познат Никифору.
После неколико дана преподобни Михаил се врати из
Цариграда у своју обитељ. Аврамије пак не беше више у стању да
борави усред таштине житејоке, и презирући све светско, он вучен
љубављу хитно пође к преподобном, са жељом да постане инок.
Стигавши до Киминске обитељи, он се баци пред ноге светом
старцу Михаилу, молећи га са сузама да га обуче у иночки образ и
тиме присаједини избраноме стаду словесних оваца Христових.
Преподобни Михаил с љубављу прими Аврамија; и не одлажући,
нити га међу искушенике сврставајући, он га одмах постриже за
инока са именом Атанасија као искусног подвижника, јер он
знађаше пламену љубав његову к Богу. Иако у тој обитељи не бејаше
обичај да се иноцима при постригу облачи власеница, блажени
Михаил ипак обуче Атанасија у власеницу, облачећи на тај начин
храброг војника Христовог у оклоп против противника. Атанасије
мољаше светога старца да му наложи послушање: да само једном
једе у току целе седмице. Но премудри наставник, одсецајући вољу
свога ученика, нареди му да узима храну сваког трећег дана. И са

усрђем прохођаше Атанасије сва манастирска и црквена послушања
и монашке подвиге. А слободно од манастирских послова време он
провођаше, по наређењу свог духовног оца, у преписивању светих
књига. За такво трудољубље он беше вољен од све братије. Тако, у
току четири године он се показа савршен у иночком животу. Затим
му преподобни отац нареди да живи у безмолвију, молитвеном
тиховању, у келији која се налазила у пустињи и била удаљена од
манастира једно потркалиште. При томе старац му даде овакву
заповест односно поста: да не једе више сваког трећег дана, као што
је до тада чинио, него да сваког другог дана једе сув хлеб и пије по
мало воде; а наложи му да о Господњим и Богородичним
празницима и недељом, почињући од вечера па све до девет сати
пре подне, проводи без сна у молитвама и славословљу Божјем.
Након извесног времена гореспоменути војеначалник Истока
Никифор, нећак преподобног Михаила, вршећи царску службу и
пролазећи поред обитељи, наврати к преподобном стрицу свом
Михаилу. У разговору с њим он се сети Аврамија и упита: Оче, где је
јуноша Аврамије, кога видех код тебе у престоници? - Старац
одговори: Он моли Бога за спасење ваше, јер је он сада већ монах, са
именом Атанасије. - Том приликом са Никифором беше и брат
његов патриције Лав. Чувши о врлинском животу Атанасијевом; они
обојица замолише да га виде. Старац им дозволи, и они кренуше к
месту Атанасијева безмолвија. Сусревши их, Атанасије разговара с
њима духовном премудрошћу, јер уста његова беху пуна благодати
Светога Духа. И они се толико насладише његовим речима, да
жељаху заувек остати с њим, када би им било могуће ослободити се
својих дужности и световних брига. Вративши се к преподобноме
Михаилу, они му рекоше: Благодаримо ти, оче, што нам показа
ризницу, коју имаш сакривену у пољу пастве твоје.
Старац онда, позвавши Атанасија, нареди му да гостима опет да
коју поуку о спасењу душе. И кроз уста његова благодат Господња
дејствоваше толико, да слушаоце његових речи обузимаше
умиљење, и они се скрушаваху срцем својим и плакаху. И сам се
старац дивљаше благодати учења које излажаше из уста
Атанасијевих. Од тога времена војеначалник Никифор и патриције
Лав веома заволеше блаженог Атанасија. И издвојивши се насамо са

Атанасијем, Никифор му откри своју намеру, говорећи: Оче, ја
желим да се склоним од световне буре и, избегнувши житејске
бриге, да служим Богу у иночком безмолвију, молитвеном тиховању.
Ова моја жеља и намера ојачаше нарочито под утицајем твојих
богонадахнутих речи, и имам наду да ћу помоћу твојих светих
молитава добити што желим. - Блажени Атанасије му одговори:
Господине, наду своју положи у Бога, и Он ће уредити односно тебе
по Својој вољи. - Пошто су тако дуго разговарали, војвода и
патриције одоше својим путем са великом коришћу по своје душе.
Преподобни Михаил имађаше намеру да Атанасија постави
после себе за игумана своје обитељи, јер он сам већ беше остарио и
приближаваше се крају. Дознавши за то, Атанасије, иако није желео
да се растаје од свога љубљеног оца, ипак побеже одатле, бојећи се
бремена старешинства; и прохођаше Атонску Гору, посећујући
пустињске оце, и примером врлинског живота њиховог побуђујући
себе на веће подвиге. Нашавши тамо у каменитим раселинама
неколико братије који живљаху недалеко један од другога, он се
настани код њих, и стаде подражавати њихов сурови начин живота:
јер у њих не беше никаквог старања о телу, не имађаху ни крова, ни
хране, нити икакву имовину, него Бога ради радосно подношаху и
мраз, и жегу, и глад. Своју глад они утољаваху дивљим зељем које
растијаше у тој пустињи; и то јеђаху по мало у одрећени час.
У то време преподобни Михаил Малеин отиде ка Господу.
Сазнавши за његову кончину, Атанасије плака за њим као син за
оцем. А дознаде и то, да ће војеначалник Никифор са братом Лавом
патрицијем опет проћи туда, па се побоја да га они поново не
потраже. Стога он остави пустињаке, јер их остала братија познаваху
и често посећиваху, па се бојаше да га долазиоци не препознаду. И
удаљи се у осамљену Атонску обитељ, звану грчки Зигос. Нашавши
тамо једнога старца који безмолствоваше, молитвено тиховаше ван
манастира у пустињи, он га мољаше да га прими на сажитељство. А
да га не би познали по имену, он промени своје име Атанасије у
Варнава. Међутим старац га стаде распитивати, говорећи: Ко си ти,
брате? откуда си? због чега си дошао овамо? - Атанасије му
одговори: Ја бејах морнар, оче, и запавши у опасност дадох обећање
Богу, да ћу се одрећи света и оплакивати своје грехе. Због тога се

обукох у свети иночки лик, и вођен Богом дођох овде к твојој
светости, желећи да наставам с тобом и да ме ти упутиш на пут
спасења. Име ми је Варнава.
Поверовавши Атанасијевим речима, старац га прими. И
пребиваше Варнава са старцем, покоравајући му се у свему као оцу.
А након извесног времена он рече старцу: Оче, почни да ме учиш
писмености, да бих знао бар мало читати псалтир. Јер док бејах у
свету ја се ничему другом не научих сем пловљењу по мору лађом. Блажени Атанасије се прављаше неписмен, да га не би распознали
они који га буду тражили. Старац му онда исписа азбуку и учаше га
као простака који се никада учио није. А Варнава се прављаше као да
не може да схвати и разуме азбуку. И тако се држаше дуго време. То
жалошћаше старца; а понекад га и гнев спопадаше, те он одгоњаше
Варнаву од себе. А Варнава му са смирењем говораше: Оче, немој
одгонити мене неразумног и бедног, већ ме Бога ради потрпи и
помози ми молитвама својим да ми Господ подари разум да научим
слова.
После тога ученик поче тобож по мало распознавати слова и
слогове, те даваше старцу наде за будуће учениково изучавање
књиге. У то време славни војеначалник Истока Никифор сазнавши
да је Атанасије побегао из Киминског манастира, веома се ожалости,
и размишљаше како би га пронашао. У том циљу он написа
Солунском судији да отиде до Атонске Горе и тачно се обавести о
Атанасију. Прочитавши писмо, судија сместа хитно крену за Свету
Гору. Тамо он, дозвавши прота, најстаријег игумана над свима
игуманима атонских манастира, распитиваше га о иноку Атанасију,
описујући га, према Никифоровом писму, какав изгледа, каквог је
раста и какве је учености. Прот са сигурношћу тврђаше, говорећи:
Такав муж каквог ви тражите, није долазио на ову гору. Уосталом,
додаде он, не знам тачно. Но кроз кратко време у нас ће бити сабор,
на коме морају присуствовати сви који живе на овој гори. Ако се
дакле инок кога ви тражите налази негде на овој гори, он ће свакако
са другима доћи на сабор, и ми ћемо га познати. - И судија се врати
у Солун.
Тада је на Атону постојао обичај да се братија три пута годишње
сабирају у такозваној Карејској Лаври (Протату), и то о празницима:

Божићу, Ускрсу и Успенију Пресвете Богородице. Сабирајући се о
тим празницима, они их сви празноваху заједно, причешћујући се
Божанским Тајнама Тела и Крви Христове и једући за заједничком
трпезом. Када наступи празник Рождества Христова и сабраше се из
манастира и пустиножитељних келија сви оци и братија, дође и онај
старац, учитељ названог Варнаве, са својим учеником. Прот
посматраше братију, тражећи међу њима инока који би одговарао
опису Никифоровом. И угледавши таквога, упита га за име. А када
чу да се зове Варнава, а не Атанасије, он се поколеба, јер траженоме
иноку беше име Атанасије. Но прот ипак реши да то провери према
иноковом књижном образовању. И када дође време читању, и књига
би предложена, прот нареди иноку, званом Варнава, да прочита
сабору одређени одељак. Али Варнава одбијаше, тврдећи да је прост
и неписмен. А старац његов, видећи то, осмехну се и, тихо се
смешећи, рече проту: Остави, аво, брат је незналица, он још и сада
учи да изговара слова и слогове првога псалма.
Али прот настојаваше, наређујући Варнави са претњом да чита.
Тада блажени Атанасије, видећи да се не може сакрити, и усто
притешњен претњом, покори се власти установљеној Богом и стаде
читати како је умео. Читао је врло изразито и пријатно, тако да се
дивљаху сви што га слушаху. Удиви се, а у исто време и запрепасти
се, и старац, видећи и слушајући оно што није очекивао; и стиђаше
се због свог учитељства, а и радоваше се, благодарећи са сузама Богу
што га удостоји да буде учитељ тако ученог мужа. Тада Атанасије би
распознат, и сви се одношаху према њему с поштовањем. А један од
најуваженијих отаца, Павле из Ксиропотамске области, пророчки
говораше братији о Атанасију: Овај брат који после нас дође на ову
гору, испред нас је врлином, и првији ће од нас бити славом у
царству небеском, јер ће многима бити отац и наставник на спасење.
После тога прот обавести Атанасија да га тражи војвода
Никифор са својим братом Лавом. И мољаше Атанасије прота да их
не извештава о њему, да се не би лишио Свете Горе. Тада и прот,
увидевши да ће бити штета за Атон изгубити таквога мужа, даде му
обећање да неће обавестити о њему оне што га траже. Атанасију пак
нареди да засебно безмолствује, молитвено тихује у пустињској
келији, удаљеној од лавре[8] три потркалишта. Тамо преподобни

Атанасије, насамо служећи Богу, храњаше се трудом руку својих: јер,
пошто беше краснописац и брзописац, он преписиваше књиге, и у
току шест дана, не остављајући притом уобичајено монашко
правило, преписивао је цео псалтир; за преписивање књига оци га
снабдеваху хлебом.
Када преподобни Атанасије живљаше у том безмолвију, у том
молитвеном тиховању, у то време гореспоменути Никифоров брат
Лав, као војеначалник на Западу, одневши помоћу Божјом и
Пречисте Богоматере славну победу над дивљим Скитима, при
повратку из рата сврати на Атонску Гору да за победу над
непријатељима узнесе благодарност Христу Богу и Његовој
Пречистој Матери. После одслуженог благодарења Лав се даде у
врло марљиво распитивање о Атанасију, па дознавши где се налази,
он похита у његову безмолвну келију. И угледавши Атанасија, Лав се
силно обрадова, и грлећи га с љубављу, плакаше од радости. И
провођаше дане и ноћи у разговору са њим, наслађујући се
богомудрим речима његовим. Видећи велику љубав војводину
према Атанасију, иноци молише Атанасија да им издејствује код
војводе да им у Карејској Лаври сагради нову пространу цркву,
пошто стара бејаше мала и не могаше да смести сву братију. И
Атанасије говори о томе војводи. Христољубиви војвода одмах с
радошћу даде им мноштво злата и сребра за зидање цркве. Затим
опростивши се с Атанасијем и осталим оцима, Лав отпутова у
Цариград, и обавести свог брата Никифора Фоку о Атанасију.
Од тога времена сви атонски оци стадоше веома поштовати и
хвалити Атанасија, и почеше многи долазити к њему ради духовне
користи. Међутим преподобни, љубећи молитвено тиховање и на
све могуће начине избегавајући људску славу, уклони се оданде и
обилажаше унутрашња места пустиње горе Атона; и руковођен
Богом он дође на сами крај Атона, на место звано Мелана, које
имађаше пространу пустињу и беше далеко од осталих
подвижничких жилишта. Начинивши колибу на самом том брду на
чијем врху беше висораван, Атанасије се стаде подвизавати,
стремећи ка већим подвизима. Испрва лукави непријатељ ђаво,
желећи да одагна преподобнога одатле, чињаше му то место
немилим, изазивајући у њему помисли које упорно наваљиваху на

њега да отиде са тог места. Но храбри подвижник супроћаше се тим
помислима говорећи: Претрпећу овде целу ову годину, а по истеку
године поступићу онако како Бог буде уредио односно мене.
Када прође означено време, у последњи дан те године на
подвижника страховито навалише од противника помисли вукући
га одатле, и он говораше у себи: Сутра ћу отићи, и вратити се у
Карејску Лавру. Затим ставши на молитву он вршаше пјеније
трећега часа, и изненада се изли на њега светлост небеска и обасја га,
и одмах се растури облак помисли; а он, испунивши се неисказаног
весеља и радости, наслађиваше се божанском љубављу у срцу свом,
и роњаше сузе из очију. Од тога времена преподобни Атанасије
доби дар умилења, и плакао је кад год је желео. А то место које му
дотле беше мрско он веома заволе, и живљаше на њему славећи
Бога.
У то време војсковођа Никифор би послан од цара са војском на
острво Крит[9], којим тада владаху агарјани, муслимани. Не
уздајући се у силу грчке војске него иштући молитвену помоћ од
светих отаца, Никифор посла једно своје поверљиво лице на Атон
лађом, са писмом целоме сабору атонских отаца, у коме их мољаше
да се помоле за њега Богу, да му пода вишњу помоћ против
агарјана. Поред тога он у писму мољаше да му упуте Атанасија, за
кога он беше чуо од свога брата Лава да обитава на Атону.
Прочитавши војсковођино писмо, атонски оци узнесоше усрдне
молитве за њега. Затим потражише Атанасија у пустињи и на сабор
дозваше, па му наредише да иде к војсковођи. Но Атанасије најпре
нипошто не хте да иде, али принуђен претњама отаца он најзад
једва пристаде. Заједно са њим оци послаше и једног од уважених
стараца, кога Атанасије сматрајући као свог учитеља следова му као
ученик. И укрцавши се у лађу, они отпловише на Крит. Када
стигоше к благочестивом војводи Никифору, овај чим угледа
Атанасија притрча му, паде му око врата, загрли га и плакаше од
радости, поштујући га као свог духовног оца. Приметивши пак да се
Атанасије односи према свом сапутнику, старцу, као ученик према
учитељу, Никифор се дивљаше. И оставивши све остале послове
своје, војсковођа провођаше време у духовном разговору са
преподобним Атанасијем. Притом војсковођа подсети Атанасија на

своје давнашње обећање: да се одрекне света и постане монах. И
мољаше преподобнога да најпре сагради молчалничке келије у
пустињи у којој сам живи. И Никифор даваше Атанасију злата и
сребра за саграђење тих келија. Али отац Атанасије, волећи
безбрижан и безмолвни живот, одби да узме на себе бригу око
подизања келија и не прими злато и сребро, чиме веома ожалости
војводу. Пошто тако проведоше заједно неколико дана и насладише
се узајамним лицегледањем и пријатељским разговорима, они се
растадоше. Атанасије се врати на Атон, а војсковођа оде у рат, и
молитвама светих отаца победи агарјане и поново присаједини
Крит грчком царству.
Убрзо затим војвода Никифор посла на Атон једног од својих
блиских људи, по имену Методија (који касније би игуман Киминске
обитељи), са златом к преподобном Атанасију, да почне са зидањем
келија. Злата беше шест литри. Блажени Атанасије, увидевши
Никифорову топлу љубав к Богу и његову добру намеру и познавши
да је то дело Божје воље, прими злато и приступи зидању келија.
Очистивши споменуто место, он најпре сагради келије за молитвено
тиховање Никифору, подиже храм у име светог Јована Претече, а
затим у подножју горе сазида дивну цркву у име Пречисте Дјеве
Богородице. При постављању темеља цркви, би оваква сметња од
завидљивог врага: зидарима се кочаху руке и постајаху потпуно
непокретне, тако да их не могаху ни к устима принети. Схвативши
да је то дело бесова, преподобни се топло помоли Богу и одагна
напаст ђаволску, те тако ослободи радницима руке од укочености.
То би почетак чудеса великога оца. Довршивши цркву Пресвете
Богородице, преподобни стаде градити келије око ње, и на тај начин
изграђивати прекрасну обитељ. Сагради он трпезарију, и болницу,
и гостопримницу, усто и купатила за болеснике и госте; мудро
подиже и остала здања потребна манастиру. Затим сабра мноштво
братије, и прописа строг општежићни устав, Састављен по угледу на
древне палестинске манастире; и постаде преподобни Атанасије
игуман и пастир новосабраног словесног стада, пријатан Богу и по
вољи Пречистој Богородици: јер Она беше виђена где посећује
подигнуту преподобним обитељ и цркву Своју. Инок Матеј који се
удостоји овога виђења беше подвижник беспрекорног монашког

живота, те стога имађаше чисте и просвећене очи срца. Стојећи у
црквеном скупу са страхом и богобојажљивом пажњом на јутарњем
богослужењу, он угледа Свепресветлу Дјеву где уђе у цркву са два
пресветла анђела, један анђео иђаше испрем Ње са свећом, а други
иђаше иза Ње; Она пак сама, обилазећи братију, раздаваше им
дарове: онима што за певницама стајаху и певаху Она даде по један
златник, онима што стајаху на осталим местима у цркви даде по
дванаест новчића, онима пак у паперти - по шест новчића, а некима
достојнима од братије даде и по шест златника. Матеј који ово виде,
и сам се удостоји добити из пречистих руку Њених шест новчића.
После овог виђења Матеј оде к преподобном оцу Атанасију и
моли га да га одреди међу појце, и исприча светитељу своје виђење.
Познавши да је то била посета Пречисте Дјеве Богородице,
преподобни отац се испуни велике радости духовне. Односно пак
раздавања братији златника он изведе закључак, да су то различни
дарови које Она даје свакоме по заслузи: онима што на богослужењу
стоје са пламеном молитвом и пажњом даје се већи дар, а они који
мање пазе - мање и добијају. Овај пак што је имао то виђење би
изједначен са најмањима зато да би, с једне стране, ожалошћен што
је лишен већег дара испричао виђење, а с друге - да се не би
погордио због изједначености са најдостојнијима, већ да би у
смиреноумљу пребивао са најмањима.
Црквеним богослужењима преподобни Атанасије посвећиваше
сву своју бригу и старање, да би се вршила богодолично и са сваком
тачношћу. Стога за време богослужења нико се није усуђивао
разговарати, нити из цркве излазити без крајње нужде. Он је стално
држао пред црквом два брата, који испитиваху оне што су излазили
из ње, и враћаху натраг у цркву оне који су хтели да изађу без
довољно оправданог разлога. Поред тога, један брат је ходио по
цркви за време читања када је било дозвољено седети и будио оне
што су дремали или ућуткивао оне што су разговарали. Други пак
брат имао је за дужност да пази кад ко долази у цркву, и о томе
подробно и тачно обавештавао преподобнога. Потом је преподобни
сам испитивао све, и строго кажњавао оне који из нехата и лењости
закашњавају на богослужења. Кратко речено: преподобни се као
мудар старешина и увек будни пастир брижљиво старао да

грабљиви вук не прождере ниједну овцу из његовог словесног стада.
За такву његову душекорисну тачност и ревност у управљању
повереном му паством, за превелико усрђе његово у цркви, за
богоугодни живот његов, и за велико побожно страхопоштовање
његово према Преблагословеној Прионодјеви Богородици,
преподобни би много пута удостојен да телесним очима види Њу,
многомилостиву према роду људском Матер Божју. Од многих
таквих виђења ми ћемо испричати једно.
Када свети Атанасије изграђиваше своју лавру, догоди се једне
године, по Божјем попуштењу, таква неродица и глад, да се
многобројна братија, не подносећи строге подвиге и глад, један по
један разиђоше, те свети Атанасије најзад остаде сам самцат, и то без
трунке хлеба. Иако беше силан у подвизима и тврд у трпљењу, свети
Атанасије би савладан глађу, чврстина духа му се поколеба, и он
реши да остави лавру и отиде куда било на друго место. И сутрадан
изјутра свети Атанасије, са гвозденим жезлом својим, тешка срца
крену путем ка Кареји. Пошто је путовао два сата, њега најзад издаде
снага, и таман хтеде да приседне и одахне, одједном се појави нека
жена, под дубоким велом, и иђаше му у сусрет. Свети Атанасије се
смути и, не верујући својим очима, прекрсти се. Откуда овде жена,
упита он сам себе, када је улазак женама овамо немогућ? - Чудећи се
виђењу он пође у сусрет непознатој. "Куда ти, старче?" скромно
упита непозната старог Атанасија сретнувши се с њим. Свети
Атанасије одмери непознату од главе до ногу, погледа јој у очи, па са
нехотичним страхопоштовањем обори поглед. Њена скромна одећа,
тих девичански поглед, дирљив глас, - све то показиваше да то није
обична жена. Ко си ти? - упита старац непознату, - како си наишла
овуда? и ради чега хоћеш да знаш куда идем? Ти видиш, ја сам
овдашњи монах. Шта тражиш више? - Ако си монах, одговори
непозната, онда треба да одговараш друкчије него обични људи, да
будеш простосрдачан, поверљив и скроман. Ја желим да знам куда
ти идеш; знам твоју муку и све што се с тобом збива; ја ти могу
помоћи, али претходно желим да чујем куда ћеш. Зачуђен речима
тајанствене непознате, преподобни Атанасије јој исприча своју муку.
- И ти то ниси могао поднети? примети непозната. Ради насушног

парчета хлеба ти напушташ обитељ, која треба да постане славна за
поколења и поколења?
Је ли то у духу монаштва? Где је твоја вера? Врати се, ја ћу ти
помоћи: све ће ти у изобиљу бити даровано, само не напуштај своју
обитељ, која ће се прославити и заузети прво место међу свима
овдашњим обитељима. - А ко си ти? упита Атанасије. - Ја сам она,
одговори непозната, чијем имену ти посвећујеш своју обитељ, којој
повераваш њену судбину и своје властито спасење. Ја сам Мати
Господа Твога.
Свети Атанасије погледа на њу неповерљиво и сумњалачки, па
јој онда рече: Бојим се да верујем, јер се и ђаво претвара у анђела
светла. Чиме ћеш ти мене уверити у тачност твојих речи? - Видиш
овај камен, одговори непозната: удари у њега жезлом, па ћеш онда
дознати ко говори с тобом. Знај још и то, да од сада ја занавек
остајем домостројитељка (економка) твоје лавре.[10] - Атанасије
удари у камен, и он се распуче као громом ударен, и из његове
пукотине тог часа груну хучни извор воде и потече низ стеновито
брдо, јурећи све до у само море.
Поражен оваквим чудом, преподобни Атанасије се окрену да се
баци пред ноге Божанствене Непознате, али Ње већ не беше; Она се
као муња сакри од пренераженог погледа његовог. Од тога доба тај
извор точи јаку воду све до данас, налази се на два сата хода од
Лавре.[11]
Преподобни Атанасије, строг и тачан у својим правилима
односно цркве, такав бејаше и ван ње. У трапези је био забрањен
сваки разговор; за време обеда нико није смео давати другоме брату
од свога јела и пића; а ко би разбио и најмањи суд, тај је јавно
тражио опроштај од свију. После повечерја нису били дозвољени
никакви разговори, и било је забрањено посећивати келију другога.
Празнословље је било заборављено; општежиће се строго
одржавало; нико се није усуђивао изговорити хладну реч: моје или
твоје, јер нас то одваја од блажене љубави; све им је свима било
заједничко, као што то наређује свети Василије Велики. А кад би ко
нашао неку ствар, он ју је стављао на видно место, да би је лако
нашао онај коме је она била дата на употребу. Кратко речено:

иноци, руковођени преподобним Атанасијем, провођаху диван и
блажен живот.
Преподобни Атанасије, чувши да је војсковођа Никифор после
смрти цара Романа[12] постављен за цара у Грчкој због многих
победа над агарјанима, веома се ожалости, јер он беше узео на себе
бригу о манастиру зато што му Никифор обећа да ће бити монах.
Тугујући што Никифор не испуни обећање, преподобни смишљаше
да остави све и бежи. Припремајући се за бекство, он говораше
братији да жели ићи к цару ради уређења манастирских послова. И
узевши са собом неке од братије, он стварно крену на пут. Дошавши
до Авиде он остави поред себе три брата, а остале врати у манастир,
говорећи: Доста су ми ова тројица за пут у Цариград.
Када ови одоше натраг у манастир, преподобни Атанасије
написа писмо цару, подсећајући га на његово обећање Богу и
укоравајући га за сујетну промену прекрасне намере, и
обавештавајући га о својој тузи, јер је због њега узео на себе толике
бриге. На крају писма он додаде ово: "Царе, ја нисам крив пре
Господом Христом за твоју превару. Стога одлазим сада у неко
безмолвно место, што сам стално желео и желим; а манастир
предајем најпре Богу, па теби, а ти га повери коме хоћеш. Ја са своје
стране мислим да је достојан бити игуман инок Јевтимије, изврстан
по животу и учитељству".
Написавши тако, преподобни не каза својим ученицима шта је
написао већ запечати писмо, па изабра једнога од њих тројице,
предаде му писмо и посла га цару. А после кратког времена он
одасла од себе у манастир и другог ученика по имену Теодота, под
изговором да посети братију и види како је у манастиру; сам пак
остаде са једним учеником, Антонијем. Са њим Атанасије отплови
на Кипар. Тамо, задржавши се неко време у обитељи "Свештених",
он замоли игумана да им дозволи живети у најближој томе
манастиру пустињи. Добивши што је тражио, он стаде живети Богу
у безмолвију, зарађујући храну трудом руку својих, тојест
преписујући књиге као и раније.
Када монах са писмом преподобнога стиже у Цариград и
предаде писмо у руке цару, цар се, пре но што отвори писмо,
обрадова. А кад га распечати и прочита, он се силно ожалости, једно

- због своје неправде пред Богом, а друго - што је преподобни
Атанасије напустио обитељ и отишао незнано куда. Тада и брат
монах, сазнавши за садржину писма, стаде плакати и ридати што је
изгубио свога оца. Цар одмах написа у обитељ, да управу над
манастиром привремено прими Јевтимије. Уједно с тим цар посла
наредбу на све стране свога царства, да се пронађе преподобни
Атанасије. Та наредба царева стиже и на острво Кипар, и мало је
требало па да Атанасије буде пронађен. Али преподобни, сазнавши
о томе, одмах узе свога ученика и оде на морску обалу. И ту, по
промислу Божјем, нађе лађу, седе на њу, и уз помоћ повољног ветра
убрзо пристадоше на другу обалу. Преподобни старац беше у
недоумици на коју страну да крене. Мислио је да иде к светим
местима у Јерусалим, али пут тамо беше незгодан због тамошње
најезде агарјана. Није желео да се склони ни ка грчким крајевима
због царевог трагања за њим. И тако, није знао куда да крене. Када се
спусти ноћ, преподобни стаде на молитву, молећи од Бога савет и
руководство. И би му откривење од Бога и наређење, да се врати на
Атон у своју обитељ, која ће се његовим трудом веома проширити и
дивно украсити, и многи ће под његовим руководством добити
спасење.
Добивши од Бога такво откривење, преподобни обавести о
њему Антонија, и они одмах кренуше на пут, сувим се враћајући
натраг. После многодневног путовања, Антонија заболеше ноге и
отекоше, и имађаше силну ватру у њима, тако да више није могао
уопште ићи. Тада преподобни, накупивши мало траве које је било
око њих, растрља је руком, обложи њоме ноге ученику, покри их
лишћем, и превеза својим убрусом. Затим узе болесника за руку и
подиже га, и Антоније одмах повика: "Хвала Ти, Христе Боже, што
ми олакша болест!" И он путоваше даље као и раније, имајући
здраве ноге.
Гореспоменути брат Теодот, кога преподобни отац одасла да
посети братију, стигавши у манастир, затече сву братију узрујану
услед очевог одласка, и срце му се кидаше због тога. Не могући да
издржи без оца, он пође на Кипар, тражећи га свуда. Када беше у
Аталији[13] он, по Божјем промислу, срете преподобног оца на
путу; угледавши један другога, они се силно обрадоваше. А када

отац чу о узрујаности братије у манастиру, радост му се претвори у
жалост, и он одмах посла Теодота натраг у лавру да извести братију
о његовом доласку. Сам пак оде ради молитве у манастир који се
налазио у Лампидији. Ту он, угледавши једног брата који беше
сишао с ума и бесни, метну руку на њега и исцели га. И
изговоривши неке поуке, он крену на Атон и стиже у своју обитељ.
Када га братија угледаше, мишљаху да виде сунце, и од радости
клицаху: "Хвала ти Боже!" И сви приступајући му целиваху му, неки
руке, неки ноге, неки мантију. После тога преподобни стаде поново
по пређашњем мудро управљати у манастиру.
Након извесног времена настаде потреба да преподобнн отац
лично сам иде к цару због манастирских послова. И он отпутова у
Цариград. Сазнавши за његов долазак, цар се уједно и радоваше и
стиђаше: радоваше се, јер је желео да види преподобнога, и стиђаше
се, јер му се имао јавити у царском звању. Стога он и срете
преподобнога не као цар него као један обичан, прост човек, и
узевши га за десну руку и целивавши му је, он га уведе у своју
унутрашњу палату, и седећи сами, они са сузама радосницама
разговараху међу собом. Цар говораше: Знам, оче, да сам ја
виновник свих твојих трудова и невоља, презревши страх Божји и не
испунивши своје обећање. Али те молим, стрпи се очекујући моје
покајање, док ми Бог да да испуним своје обећање. - Преподобни
пак саветоваше му да буде богољубив, побожан, кротак, негордељив,
милосрдан, многодарежљив; и поучаваше га свима добрим делима
која доликују хришћанскоме цару, подсећајући га на будућу
награду у вечном животу.
Преподобни проведе у Цариграду много дана, често
пријатељски разговарајући с царем. Отпуштајући га, цар даде
манастиру све што треба. Поред тога он и писменом наредбом
одреди да се сваке године са острва Лимноса даје манастиру по
двеста четрдесет четири златника. И преподобни се врати к братији
у манастир са изобилном царевом помоћи.
Док се преподобни успешно подвизаваше и мноштво братије
руковођаше на путу спасења, на њега свом силом својом устаде
ненавидник добра ђаво и крену у рат против храброг војника
Христовог. То би откривено једном међу подвижницима старцу,

који, павши у занос, виде пук демона који се примицаше Атонској
Гори; у том пуку беше један старешина, као тисућник, страшан и
грозан, који показиваше велику власт. Он раздели тај пук: сто бесова
посла да обилазе сву Гору и да лове иноке, а сам са деветсто бесова
крену у Атанасијеву лавру уз страшно негодовање. Пре но што
преподобни би обавештен о овом виђењу, њега снађе следећа
болест. Када он по своме обичају рађаше са посленицима на морској
обали, огромно дрво паде му некако на ногу и преби му глежње и
голени, те светитељ лежаше три године на болесничком одру.
Међутим он и у болести не могаше лежати скрштених руку него
преписиваше књиге, за четрдесет дана свршавајући Патерик. И
лежећи он се добро наоружаваше против невидљивог противника,
и односећи победу одбијаше његове мучке нападе. Не успевши
ништа у лаври, враг онда зађе и нахушка старе препросте иноке по
осталим светогорским манастирима и пустињским самицама,
убацујући им у душу против преподобног Атанасија овакве
помисли: Зашто Атанасије чини насиље Светој Гори и руши древне
законе наше? Он подиже скупоцене грађевине, начини нова
пристаништа, ископа нове водоводе, накупова волове, засеја њиве,
посади винограде, те тако Гору претвори у световно насеље.
Пошто се ти старци договорише међу собом, они отпутоваше у
Цариград к цару Јовану[14], наследнику умрлог Никифора и
опадајући Атанасија мољаху цара да га протера из Свете Горе. Цар
посла изасланика и позва к себи Атанасија који већ беше оздравио
од болести. Видевши Атанасија, и осетивши благодат Божију која
беше у њему, цар, уместо да се љути на њега, орасположи се према
њему и веома заволе богонадахнутог оца, и указа му поштовање, и
обасу га царским доброчинствима. Он потврди и ранију одлуку,
издату царем Никифором, да се са острва Лимноса даје манастиру
по двеста четрдесет четири златника, и чесно отпусти преподобног
Атанасија натраг. Тада они препрости старци, испунивши се стида,
раскајаше се због својих поступака, и долазећи к преподобноме
искаху од њега опроштај.
А постиде се и супарник ђаво, па разбеснивши се још јаче,
поново нападе на лавру светога оца. Тај напад виде чесни старац
Тома, који имађаше чисте очи душе. Он пошто прочита Трећи час

паде у усхићење и виде све горе и брда, дрвеће и суварке,
прекриљене малим црнцима, који жестоко љутећи се и дишући
непријатељством, позиваху један другога у рат и битку, јаросно
вичући: Докле ћемо трпети, другови? зашто да зубима не
раскинемо оне што су се овде настанили? зашто да их одмах не
очистимо одавде? А и старешину њиховог, непријатеља нашег,
докле ћемо трпети? Зар не видите како нас он изагна одавде и заузе
наша места? - Док они тако говораху, изиђе из келије преподобни
отац Атанасије држећи жезал у руци. Угледавши га, црнци
уздрхташе и сметоше се; а он, наваливши на њих, бијаше их,
рањаваше и одгоњаше; и не престаде да их бије док их све не отера
од лавре.
Када старац Тома исприча ово виђење преподобноме, он одмах
стаде на молитву, и са сузама мољаше Бога да стадо Своје сачува
читавим од чељусти вражијих. И заиста преподобни молитвом као
гвозденим жезлом бијаше и прогоњаше невидљиве зверове. Но они,
мада бегаху, ипак се после кратког времена поново враћаху и не
престајаху ратовати помоћу својих подмуклих замки. Тако они
једноме иноку улише у душу толику мржњу према преподобноме,
да чак није хтео ни да пвгледа на њега, и под утицајем демона у
њему толико порасте злоба да се он и на убиство реши. Спремивши
и наоштривши мач, он тражаше згодну прилику да убије
преподобног оца. И једне ноћи када сви спаваху а преподобни у
својој келији стајаше на молитви, убица дође келији светитељевој
као да има нешто веома важно да му каже, а го мач држаше испод
руке; и куцну без страха на врата, говорећи: "Благослови оче!" И глас
његов беше глас Јаковљев, а руке Исавове. Преподобни пак отац,
праведан као Авељ, не знађаше да напољу стоји Каин и зове га ради
убиства, упита из келије: "Ко си ти?" и отшкрину мало врата. А
убица, поплашивши се очинског гласа, паде на земљу тресући се.
Јер Бог, чувајући верног слугу Свог, изненадним страхом порази
убицу: руке му клонуше, мач му паде на земљу, и сам он лежаше
ничице на земљи као мртав пред ногама оца. Видећи то,
преподобни се удиви и ужасну, и подизаше са земље лежећег. А он,
једва дошавши к себи, потресним гласом рече оцу: Оче, смилуј се на
мене, твога заклатеља! Прости ми злоћу коју смислих против тебе, и

проштавај безакоње срца мог! - Отац пак Атанасије, запаливши
свећу и угледавши на земљи мач оштар као бријач, разумеде
замисао инокову, и рече му: Чедо, ти си изашао на мене са овим
мачем као на разбојника?! Но престани ридати, запуши уста, сакриј
мач, и никоме не причај шта се десило, и приђи мени да те
пољубим. Чедо моје, Бог нека ти опрости грех твој!
Таква беше незлобивост преподобног оца! И од тога времена он
показиваше највећу љубав према том брату. А овај, свагда се
сећајући греха свог и видећи очеву незлобивост и љубав према
њему, непрестано ридаше, и не могаше утајити оно што се
догодило, осуђујући свој грех а величајући врлину преподобнога. И
умре у великом покајању; и преподобни толико плака над њим,
колико не плака ни над ким другим.
Но још један брат, ненавидећи оца као и овај први, искаше
прилику да га истреби са земље живих. Али, не знајући како да то
изведе, он се одаде демонским магијама и чинима; и приредивши
оцу многе смртоносне магије и чини, он, на своје запрепашћење, ни
најмање не успе. И једном приликом он упита некога брата: Да ли
враџбине наносе смрт човеку? - Брат му одговори да никакве
враџбине или магије не могу нашкодити човеку благочестивом и
који живи по Богу. Чувши то, врач проклињаше себе у својој савести.
А када затим дознаде како је отац опростио брату који је хтео да га
убије, зачуди се његовој незлобивости, срце му се раскрави и испуни
страхом Божјим, и он, похитавши к оцу, паде му на ноге, и са
великим ридањем исповеди грех свој просећи опроштај, који и доби
од незлобивог оца.
Такав беше преподобни Атанасије према онима који су се
грешили о њега. Зато га Бог и прослави свуда. И сабра се у његову
паству мноштво братије из разних земаља, не само из Грчке, него и
из Италије, из самог старог Рима, из Калабрије[15], Амалтије[16],
Иберије[17], и то не само од простих људи већ и од високородних и
богатих. Поред тога и игумани многих манастира, одбацивши своје
старешинство, долажаху под управу преподобноме. Па не само
игумани него и архијереји, остављајући своје престоле и пастве,
долажаху у паству светог оца, да би их он пасао. Међу таквима беху:
велики међу патријарсима Николај, Андреј Хризополит, и Акакије

који је просијао у току многих година у подвижништву. Исто тако и
пустињаци, који беху остарели у непроходним пустињама, долазећи
по Божјем промислу к оцу, настањиваху се у његовој лаври, желећи
да се користе примером његовог врлинског живота. Од таквих беху:
преподобни Никифор који се заједно са светим Фантином
подвизавао у горама Калабријским; њима би божанствено виђење,
које нареди Фантину да иде у Солун, а Никифору на Атон к
преподобном Атанасију, код кога проживевши дуго, престави се и
би погребен. После пак извесног времена, када његове мошти бише
извађене из земље да би биле пренете на друго место, из сухих
костију његових потече извор најмиомириснијег мира, које се не
може упоредити ни са каквим мирисима. Такви свети велики оци
беху шиљани Богом под управу преподобног оца Атанасија, из чега
се јасно познаје да је живот његов био богоугоднији у поређењу са
другима. Јер као што се по гранама познаје корен и по роду дрво,
тако се по напредним ученицима познаје искусан учитељ и по
добрим овцама добар пастир њихов. Но већ је време да укратко
споменемо нека чудеса преподобног Атанасија, па да приведемо
крају реч о њему.
Бог, који свете Своје прославља чудесима, не лиши дара
чудотворства ни овог великог угодника Свог. Најпре да нешто
кажемо о његовој прозорљивости. Једном настаде љут мраз.
Преподобни позва к себи једног послушника, по имену Теодора, и
рече му: Брате, узми храну, па брзо иди у Кесаријско (тако се
називао један крај на Атону); и када, идући к мору, будеш био према
Трохаљу, наћи ћеш три човека који изнемогавају од глади и мраза и
већ су на самрти; један је од њих монах; поткрепи их хлебом, да им
се поврати снага и да се загреју, па их доведи овамо. - Теодор оде, и
стварно нађе све онако како му пророчки рече отац. И сви се
дивљаху прозорљивости свечевој.
Једном се указа потреба да преподобни са неколицином братије
манастирским послом отплови на лађи ка острву. Но, по Божјем
попуштењу, невидљиви враг, желећи да потопи оца са братијом,
подиже страховити ветар и буру, те се лађа преврну насред пучине,
и све их одмах покри вода. Али десница Божја, која брзо избавља
угодника Свога од свих опасности, одмах исправи преврнуту лађу,

утиша буру и светитељ се обрете на крми седећи и призивајући
братију к себи. И вода их као на рукама приношаше к лађи, а
преподобни отац их сваког посебно извлачаше, и све их сабра живе.
Једино се међу њима не налажаше Петар Кипарјанин. Не видећи га,
оца заболе душа и он громко викну: "Чедо Петре, где си?" - И
истовремено са очевим гласом вода изношаше Петра из дубине и
ношаше га ка лађи, и отац га прихвати својим рукама.
Тако сам преподобни и братија бише спасени од потопљења. И
злобни враг се не само не обрадова, него још јаче би посрамљен.
Блажени отац свуда посрамљиваше врага, побеђујући га и
прогонећи га. Он изгна беса из инока Матеја, кога нечисти дух силно
мучаше. Исто тако молитвама светога изгоњаху се невидљиви
мучитељи и из осталих који паћаху од њих.
Преподобни имађаше такође и исцелитељску силу, и
прислужујући болесницима многе лечаше рукама својим. Он
исцели губавог брата; другог који је боловао од чира у стомаку он
сатвори здрава; трећег који је имао рак он излечи, начинивши
руком три пута свети крсни знак над раном. Својом молитвом он
одагна скакавце са манастирског острва, који беху наишли и
уништаваху сав род. Једном када са, братијом пловљаше на лађи по
мору, њима нестаде воде за пиће, те братија изнемогаваху од жеђи:
свети Атанасије нареди да захвате воду из мора и, благословивши је,
он је претвори у слатку; и братија пише и утолише своју жеђ. Један
брат по имену Герасим, радећи у винограду хтеде да рукама ишчупа
из земље једну чврсту и високу лозу, пошто имађаше не малу
телесну онагу. Покушавши дватри пута да лозу рукама извади, он не
могаде, а себе ужасно повреди: просу му се стомак и испаде му
изнутрица, и страховито паћаше од болова. Но преподобни отац га
исцели молитвом и знамењем светога крста. Тај исти Герасим,
приводећи Бога за сведока, казиваше и ово чудо: "Када бејах на
послушању резања хлебова, указа се потреба да отидем к оцу и
упитам га за нешто. Деси се да се он тада налажаше сам на молитви
у храму светих Апостола. Ја приђох храму и нагвиривши кроз
прозорче угледах преподобног оца где се моли а лице му беше као
пламен огњени. Ја се препадох и повукох се мало натраг. Почекавши
неко време, ја поново завирих и видех где му лице блиста као лице

ангела Божјег, окружено огњем, и од страха викнух: "О, оче!" А он,
видевши ме уплашеног и схвативши од чега, запрети ми да никоме
не причам о ономе што сам видео." - Ово Герасим исприча братији
по престављењу преподобнога.
Један брат, послан од преподобног оца на послушање
у световно насеље, ђавољим искушењем би заведен на телесни грех и
паде. Но осетивши тежину греха, њега стадоше мучити очајничке
мисли. Вративши се у манастир, он са сузама и ридањем припаде к
ногама светитељу и исповеди му свој грех и очајање. Преподобни му
изговори многе корисне поуке, убеди га да не очајава и не губи наду
у Божје човекољубље, и нареди му да остане међу братијом у свом
првобитном послушању. Међутим један између стараца, који се
зваше Павле, дознаде за братњев пад и очево самилосно милосрђе, и
ропташе и на једног и на другог: брата укораваше што се дрзнуо да
учини такву гадост, нарушивши завет чистоте, а оцу у лице
говораше да није праведно опростити таквоме грешнику већ је
потребно да он искуси многе и тешке казне. А кротки отац, сурово
погледавши на роптача, рече: Павле, пази шта радиш! Мотри на
себе, а не гледај грехе братије, јер је писано: Ко мисли да стоји нека
се чува да не падне (1 Кор. 10, 12).
Од тога часа, по Божјем попуштењу, невидљиви кушач стаде
стрелама прљавих помисли рањавати срце Павлово, и распали
огњем пожуде тело његово, те Павле немаше мира три дана и три
ноћи, сав горећи похотом телеснога греха, па чак поче очајавати и за
своје спасење. А што је најгоре, он се стиђаше да ту своју борбу
исповеди оцу. Преподобни пак, Духом знајући за ту његову борбу,
дозва Павла к себи и насамо разговараше с њим о неким
манастирским пословима. У току разговора он постепено навођаше
Павла да исповеди своју телесну страст. Тада Павле, павши пред
ноге оцу, исповеди му своју муку и прошаше олакшање у тој борби.
Преподобни га поучи да не осуђује брата који греши, па га одасла на
његово послушање, јер беше келар. Сам пак, ставши на молитву,
усрдно се са сузама помоли Богу за њега, и тог часа Павле се
ослободи од страсти: јер он осети како му се излива на главу нека
хладноћа која му прође целим телом све до ногу, и од тога се угаси у
њему похотљива распаљеност тела његова.

Другог брата, Марка из Лампсакије, жестоко спопаде таква иста
греховна похота телесна; и он, дошавши к оцу, исповеди пред њим
своју страст и прошаше од њега молитвену помоћ. А после
неколико дана он у сну виде оца који га питаше: "Како си, брате?" Он
му одговори: "Веома страшно патим, оче". На то му отац рече:
"Пружи се ничице по земљи." А када се он испружи по земљи, отац
му стаде ногом на слабину. Од тог притиска он се пробуди из сна, и
осети да је исцељен од страсти. И од тога часа имађаше спокојство у
удовима својим, не патећи ни од какве телесне пожуде.
Пошто укратко изложисмо ово неколико од многих чудеса
преподобног оца нашег, која он за живота учини, приступићемо
повести о његовом престављењу.
Пошто се са свих страна, као што је раније речено, мноштво
братије стицаше к преподобноме, то се указа потреба да се, ради
смештања целог сабора братије, прошири црква. Зато се к црквеним
зидовима дозидаваху паперте и притвори. За време зидања једног
притворног олтара појави се потреба да се сам преподобни отац
попне тамо и расмотри рад, пре но што крене на предстојећи му
тада пут у Цариград, јер се спремао да иде цару због манастирских
послова. Он дакле најпре сазва братију, и прочита им поуку
блаженог Теодора Студита[18], додавши и од својих богоговорљивих
уста корисне савете. Затим, затворивши се у келију, он дуго остаде
на молитви. После тога он изиђе из келије одевен у мандију,
имајући на глави свештену кукуљачу блаженог оца свог Михаила
Малеина, коју је он обично носио само о великим празницима и у
време причешћивања Божанским Тајнама Христовим. И овога дана
он се појави као да празнује, и беше светао лицем као анђео Божји.
Узевши са собом шесторо братије, он са њима узиђе на грађевину. И
када беху на врху грађевине, по недокучивим судовима Божјим,
провали се кров грађевине, и све их повуче за собом доле, и затрпа
их камењем и земљом. Петорица од њих одмах предадоше душе
своје Богу, а отац и с њим један зидар по имену Данило, остадоше
живи међу камењем. И сви тада чујаху у току три сата и више глас
преподобног оца: Господе Исусе Христе, помози ми! Слава Теби,
Боже!

Дотрчавши, потресена братија с ридањем разгртаху камење и
земљу, ко је чиме могао: алатима, рукама, ногама. И откопаше оца,
који већ беше скончао у Господу, цела телом, само му на десној нози
бејаше рана. Крај њега откопаше живог Данила зидара, који сав
беше разбијен; и изнесоше их одатле.
Таква беше кончина преподобног оца нашег Атанасија. Она се
некоме може учинити неславна, пошто преподобни није скончао на
одру, међутим: "пред Господом је драгоцена смрт светаца Његових"
(Пс. 115, 6). Угоднику Божјем његова кончина, која му није била
неизвесна, донесе мученички венац. Јер провидевши Духом своју
кончину, он је унапред предсказа свом најприснијем ученику
Антонију, говорећи: Молим те, ти ћеш сам обавити пут у Цариград
који нам предстоји ради манастирских потреба. А ја, тако Бог хоће,
нећу више видети земаљског цара.
После своје кончине[19] преподобни лежаше три дана
непогребен, док се из свих светогорских обитељи не сабраше оци да
му устроје свечан погреб. Свето тело његово се не измени, нити
отече, нити потамне, и лице му беше као у жива човека који спава;
не осећаше се ни обичан задах од мртваца. Код свију беше велики
плач за њим. А када вршаху опело над њим, из ране што му бејаше
на нози истече крв, насупрот природи. Јер ко икада виде да из ране
тродневног мртваца тече крв? Приметивши то, неки од угледних
стараца сабраше ту крв у своје убрусе и мазаху се њоме као великом
светињом ради благослова. И погребоше чесно тело преподобног
оца. Тела пак петорице братије, нађена затрпана камењем, беху
раније погребена чесно. А изгрувани Данило, који поживе још
неколико дана, са уздахом казиваше виђење које је имао у ноћ пред
кончину преподобнога. Видех, причаше он, једног светлог
изасланика, који беше дошао од цара, и зове оца к цару. Отац тог
часа изишавши из лавре са шесторо братије, међу којима бејах и ја,
следова изасланику. И кад. стигосмо к прекрасној палати царској, и
приближисмо се к вратима, преподобни отац са петоро браће уђе у
палату код цара, а ја бејах остављен напољу и плаках силно. И чух
где ми неко изнутра говори: "Узалуд плачеш, човече, јер ти не
можеш ући унутра, ако ти не дозволи отац са којим си дошао." А ја
чувши то стадох још јаче ридати, и дозивах оца умилним гласом.

После кратког времена изиђе отац, узе ме за десну руку и уведе ме у
палату, и ја се удостојих видети цара и поклонити му се. Испричавши то, Данило предаде душу своју у руке Божије.
Да споменемо и још нека чудеса преподобнога Атанасија, која
се догодише после његовог престављења. Гореспоменути Антоније,
присни ученик преподобнога, са неколицином братије отпутова
манастирским послом у Гангрски крај. Путујући тамо они пред вече
наиђоше на пастира који пасијаше стадо, чијег јединца сина беше
ујела звер и он беше на умору. Отац силно кукаше за сином.
Видевши стране монахе где пролазе, он их моли да сврате к њему, и
указујући им гостољубље он им предложи храну коју имађаше: хлеб
и млеко. Иноци се задивише његовој врлини што он и у толикој
жалости не напушта гостопримство, и сажаљеваху га у његовој
муци. Међу њима бејаше један брат по имену Симеон, који
имађаше при себи убрушчић оквашен крвљу преподобног оца. Тим
убрушчићем Симеон зави дечакову рану, и дечак одмах заспа
слатким сном, и спаваше све до сванућа. И иноци преноћише тамо.
Сутрадан дечко устаде здрав; рана му беше оздравила, и он затражи
да једе. Тада сви прославише Бога.
Другом једном приликом, када један од братије би послан на
манастирско послушање, догоди се да он уђе у кућу неког
христољупца, чија жена одавно лежаше у постељи болесна од
крвоточења. Муж и сви укућани туговаху због ње. Дознавши разлог
њихове туге, инок рече: "Ја имам у убрушчићу крв светог Атанасија,
и ако желите, умочимо окрвављени убрушчић у воду, исцедимо га,
па ту воду нека болесница попије, и биће здрава." - Чувши инокове
речи, болесна жена стаде са сузама молити инока да што пре
испуни свој предлог. Инок спреми такву воду са крвљу светога и
даде јој. Узевши воду жена рече: "Свети Атанасије, помози ми!" И
сву је попи. И одмах престаде течење крви њене, и она постаде
здрава.
Једном инок Симеон и инок Георгије, послани лађом на неки
манастирски посао, стигоше у Певкијско пристаниште. Ту нађоше
једног морнара на умору, који већ осам дана није могао говорити,
кога пријатељи беху оплакали, а који и сам беше изгубио сваку наду

на оздрављење. Када иноци метнуше на њега убрушчић обагрен
крвљу светога, он као тргнувши се из сна одмах устаде здрав.
Поред тога разна чудеса се догађаху и на гробу светога оца.
Наиме: прогоњаху се нечисти дуси из људи, и различне болести
исцељиваху се код оних који долажаху са вером и помазиваху се
јелејем из кандила што гори на светитељевом гробу. Да поменемо и
оно што се догодило са врлинским иноком Евстратијем. У њега се
некако беху повредили унутрашњи органи, и он седам година
мокраше крв. Лечише га многи лекари, али му не могоше помоћи.
И он одрекавши се лекара ослони се на Бога, и мољаше се
преподобном оцу Атанасију за посредовање пред Богом. А кад
прибеже овоме исцелитељу, он убрзо доби од њега исцељење на
следећи начин: у сну он виде себе у трапези, а виде и преподобног
оца где седи на свом игуманском месту, пред њим стајаше скленица
воде и тањир грожђа; преподобни узе мало грожђа, метну у воду, и
даваше Евстратију да испије. А Евстратије, мислећи да је то неки
обичан лек (од каквих се лекова он одрекао), не хте да прими. Тада
му отац рече: "Не бој се, испиј, и биће ти на здравље." Евстратије узе
и попи, и пробуди се из сна, и тог часа осети да је потпуно исцељен
од свога недуга.
Но већ је време да завршимо повест о овом светом мужу. Нека
је бесконачна слава и част сада и увек и кроза све векове Богу,
дивноме у светима Његовим, и који је у преподобном Атанасију
пројавио Своју чудесну милост и силу. Амин.[20]

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЛАМПАДА
Заволевши Христа од детињства жарком љубављу, Лампад се
удаљи у пустињу близу Иринопоља, где се предаде подвижничком

животу. Пошто уздржањем и молитвом телесно умовање потчини
души, он засија као јарко сунце, и својом светлошћу обасјаваше
помрачене страстима и заведене демонима. Необична чудеса чинио
не само за живота него и пошто отиде ка Господу. То сведочи
пештера у којој почивају чесне мошти његове.
Преподобни Лампад подвизавао се вероватно у десетом
столећу.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
КИПРИЈАНА НОВОГ
Местанце Клицос у Епиру родно је место светог
преподобномученика Кипријана. Нема података о његовим
родитељима, али судећи по његовом васпитању и другим
особинама, он је припадао хришћанској породици ревносне
побожности и јаке вере у Бога. Стога су га, поред писмености,
родитељи васпитали у побожности и страху Божјем и чувању себе
од саблазни света. По смрти својих родитеља благоразумни јуноша,
да би сачувао себе од саблазни света, остави свет, прими монаштво,
и би удостојен свештенства. Затим се удаљи на свету Атонску Гору.
Тамо он нађе себи близу Кутлумушког манастира келију са црквом
светог великомученика Георгија, у коју прими два инока, па се
заједно с њима стаде подвизавати у посту, бдењу и молитви. Током
времена његов подвижнички живот, слично миомирисном мирису,
постаде познат по целој Светој Гори, и блаженог подвижника
Кипријана почеше сматрати великим старцем, и многи се стараху
да подражавају његов богоугодни живот.
Иако је преподобни Кипријан водио веома суров живот у
непрекидном посту, свуноћним бденијима са многобројним
поклонима, и у непрестаним молитвама, душа му ипак не беше
спокојна, јер је њега смућивала потајна мисао: да сви ти подвизи које
он врши тобож нису довољни, да би он добио милост Божију и
удостојио се царства небеског. Ова мисао се из дана у дан појачавала,
и приморавала Кипријана на мученички подвиг, дошаптавајући му:
да он само тако може посведочити своју љубав према Господу

Христу, и после поднетих мученичких мука за исповедање имена
Његова добити вечно блаженство.
Подстицан том мишљу он стаде, да би учврстио себе, често
изговарати наглас речи светог апостола Павла: Ко ће нас раставити
од љубави Божје? Невоља ли или туга? или гоњење? или глад? или
голотиња? или опасност? или мач? (Рм. 8, 35). Ову жељу своју он
ипак откри опитним старцима, као и то да га већ извесно време
потајна мисао принућава на мученички подвиг и неда му мира.
Саслушавши га и не налазећи никаквог разлога да себе предаје на
мученички подвиг, старци му стадоше саветовати да се не подаје
смутљивачком помислу. При томе му указиваху и на то, да он може,
уплашивши се мука, постати одступник од Христа. Но преподобни
Кипријан, сагореван пламеном љубави Христове, жуђаше да што
пре оствари своју намеру. И он убрзо остави Свету Гору и оде у
Солун.
У Солуну он проведе неколико дана и дознаде када паша бива у
судници. Пошто се причести Животворним Тајнама Тела и Крви
Христове и помоли Господу Богу да га укрепи у мукама, он
неустрашиво уђе у судницу, приступи паши и рече: Пашо! ја који
пред тобом стојим проведох неколико година на светој Атонској
Гори, спасавајући душу своју. Но једаред читајући Свето Писмо ја
наиђох на ове речи, речене Богом преко пророка Његовог: "Ако
изведеш драгоцено из недостојнога, бићеш као моја уста." Стога,
разгоревши се љубављу према ближњем, ја зажелех да превареном
од ђавола створењу Божјем покажем како је оно дубоко пало из
незнања, јер га је завео непријатељ рода људског који као лав ричући
тражи погибао људи. Он је преварио многе народе и научио их да се
клањају идолима, а неке је преко лажних пророка одвео у дубоку
заблуду. Тај исти ђаво преко вере у лажног пророка вашег Мухамеда
држи и вас у оковима својим, и пошто је овладао вашим окорелим
срцем не допушта вам да поверујете у Господа нашег Исуса Христа,
који је истинита Светлост, и дошао је у свет да спасе човека. Крсном
смрћу Својом Он покида оне узе и окове у којима је ђаво неколико
тисућлета држао сав род људски, и, избавивши Своје саздање испод
његове власти, удостоји их наслеђа рајских красота. Ја пак, чувши за
тебе да си благоразуман човек, одлучих да ти објавим истину. Дакле,

остави своју заблуду и веру у лажљивог пророка Мухамеда и поверуј
у Исуса Христа, преко кога ћеш добити спасење и живот вечни, јер
вера хришћанска је истинита, а ваша је лажна. Притом, удуби се и
добро расмотри, ко је био Христос и ко Мухамед, па ћеш јасно
увидети да је ваш пророк Мухамед самозванац који вам је
проповедао своје сопствено учење, а Исус Христос је истинити Бог у
двема природама. Откривајући свако лажно учење Он у
божанственом Еванђељу Свом каже: Ја дођох у име Оца свога, и не
примате ме; ако други дође у име своје, њега ћете примити (Јн. 5,
43). Сви ви, дакле, заневши се Мухамедовим учењем, сматрате га за
пророка, док је он у самој ствари непријатељ Божји и варалица.
Чувши изобличење и хулу на свога пророка од непознатог
човека, паша закључи да је он сишао с ума, па стога нареди гавазима
да га избију и истерају напоље.
Истеран напоље, и не добивши што је желео, преподобни
Кипријан напусти Солун и крену у Цариград са надом да тамо
пострада за Христа. По доласку у Цариград он, бојећи се да се и ту
све не сведе на батине, одлучи да своју оптужбу стави на хартију и
преда великом везиру. Он то написа на грчком језику овако:
"Несрећни муслимани! хоћете ли још дуго ходити у заблуди и не
поверовати у Господа нашег Исуса Христа који сиђе с неба ради
спасења људског, и који је готов да из велике љубави према палом
човечанству прима оне који се истински кају? Покајте се, дакле, и
поверујте у Христа истинитог Бога, и, препородивши се светим
крштењем, добићете живот вечни; а свог лажног пророка прокуните
као заводника и варалицу."
Са овом оптужбом преподобни Кипријан пође у дворац
великог везира. Тамо се пријави и замоли да му оптужбу преведу на
турски језик. То узе да уради један Грк, који се беше одрекао Христа
и примио мухамеданску веру. Када он преведе оптужбу, Турци се
запрепастише чувши хулу на свога пророка, па разјарени скочише
на преподобног Кипријана као љуте звери, избише га и истераше
напоље. Но Кипријан не хтеде да напусти дворац, него ишчекиваше
да се појави велики везир. Када везир изађе, Кипријан потрча к
њему, али га гавази одгурнуше. Утом наиђе старешина гаваза и
упита што одгуравају инока. Када му рекоше да инок хули

Мухамеда, старешина нареди да га одмах изведу пред везира. Везир
упита Кипријана: Шта ти, старче, треба од мене? - Твоје спасење,
неустрашиво одговори свети Кипријан. Обрати се од лажног
веровања у варалицу Мухамеда, кога ви муслимани називате
пророком. Какав је он пророк, и какво је његово учење, које је он
саставио на измишљотинама људским? Врховни везире, остави
заблуду, одрекни се варалице Мухамеда, поверуј у Искупитеља рода
људског Исуса Христа и, крстивши се светим крштењем, добићеш
живот вечни!
Везир се зачуди смелости монаха Кипријана, и упита га: Одакле
си и у ком манастиру живиш? - Он одговори: Све цркве и
манастири, колико год их је на земљи, припадају Господу мом Исусу
Христу, па сам стога све досада живео у Његовој обитељи. - Везир га
упита: Није ли те патријарх Царигадски потурио мени, да би ми ти
нанео такве увреде и грубости? - Није, одговори свети мученик. Онда си ти пијан, рече му везир. - Без разлога ме клеветаш, врховни
везире, одговори мученик, јер не само што нисам пијан, него до
овога часа нисам окусио ни воде ни хлеба! - Ну, ако ниси пијан, онда
си луд? одврати везир. - И то није истина! рече на то монах. Када бих
ја био луд, било би немогуће мени лудаку да ти пожелим оно што
ти желим, тојест да поверујеш у Исуса Христа - истинитог Бога, и да
наследиш царство небеско. Презирући опасност која ми прети од
непријатеља крста Христова, муслимана, ја сам решио да по сваку
цену изађем пред тебе и изобличим твоју заблуду, што луд никад не
би учинио.
Слушајући паметан одговор монаха Кипријана везир беше у
недоумици и размишљаше, на који би начин одвратио Кипријана
од Христа и привео у мухамеданску веру. Стога му стаде говорити
ласкаво: Из твојих одговора видим да ниси ни пијан ни луд. Дакле,
предлажем ти да поверујеш у великог пророка Мухамеда.
Поверујеш ли, ја ћу те учинити најсрећнијим човеком: удостојићу те
великих почасти и учинићу те првим у моме дворцу. - Светитељ
одговори: Узалуд мислиш да ме преластиш ласком и почастима!
Знај, ја се никада нећу одрећи Господа мог Исуса Христа, него и
теби саветујем да поверујеш у Њега, да би се удостојио добити од
Њега милост у дан Страшног суда.

Везир, видећи непоколебљивог исповедника Христовог, и
пошто се ствар тицала вере, одасла га к шеикулисламу. Када свети
Кипријан предстаде шеик-ул-исламу, овај га љутито упита: Ко си ти,
и какво то ново учење проповедаш нама? - Храбри исповедник
Христов стаде и њему говорити оно што и везиру. Слушајући хулу
на свога пророка, шеик-ул-ислам не даде му да доврши, него нареди
гавазима да га одведу у Фанари (крај насељен хришћанима, где је и
патријаршија), и да му тамо пред очима хришћана срамно одрубе
главу. Чувши смртну пресуду, свети преподобномученик Кипријан
се обрадова и из дубине срца кликну: Благодарим Ти, Господе Исусе
Христе, што си ме укрепио у исповедању светог имена Твог! Молим
Те, Човекољупче: удостој ме да будем и заједничар вечне славе Твоје,
амин!
Када
светог
преподобномученика
Кипријана
вођаху
цариградским улицама на место казне, лице му сијаше радошћу, и
он хиташе не као на смрт већ као на свадбу. Када стигоше код врата
која воде у патријаршиски двор у Фанару, свети мученик преклони
колена и прекрстивши се заблагодари Богу што га удостоји да
живот заврши мученички. Турци га и ту наговараху да призна
Мухамеда за великог пророка, и тако избегне смрт; но славни
страдалац не одговараше на њихове безумне речи. Видећи да
храбри исповедник Христов и на догледу саме смрти остаје
непоколебљив, Турци наредише џелату да му одруби главу.
И тако, чиста и блажена душа светог преподобномученика
Кипријана одлете из страдалничког тела његовог на небо, у суботу
петога јула 1679 године, да добије од Христа Бога мученички венац.
Амин.[21]

СПОМЕН НАЛАЗА МОШТИЈУ ПРЕПОДОБНОГ
СЕРГИЈА РАДОНЕЖСКОГ
Мошти овог светог оца и чудотворца сверуског нађене су
нетљене 1423. године, за време великог кнеза Јурија Димитријевича.
Опширније о Св. Сергију видети под 25. септембром, кад се слави
његов свети спомен.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
АТАНАСИЈА ПУСТИЊАКА
Преподобни Атанасије, називан Гвоздена палица, био ученик
светог Сергија Радонежског, и са његовим благословом удаљио се у
Новгородску губернију. Тамо заједно са преподобним Теодосијем
основао Череповецки Воскресенски манастер. Упокојио се
преподобни око 1392 године. Свете мошти његове покоје се у њиме
основаној обитељи.

НАПОМЕНЕ:
1. Град на црноморској обали, у североисточној области Мале
Азије - Понту.
2. Византија - мегарска колонија, основана 658 год. пре Христа на
европској страни Босфора; чувена због свог залива Златног
Рога и важности мореуза што спаја Црно Море са Мраморним;
врло важно трговачко место. Оценивши предности Византије,
цар Константин Велики премести 330 године престоницу
Римске империје у Византију. Од тада се Византија стаде
називати Константинопољ (= Константинов град), Цариград.
3. Обитељ Киминска, основана светим Михаилом Малеином
(спомен његов 12. јула) на Гори Кимин, у малоазијској области
Витинији.
4. Колхида - крај, налази се на југоистоку од Црног Мора између
Кавказа, Иверије и Јерменије.
5. Преподобни Атанасије се родио око 925-930. године.
6. Роман II царовао од 957 до 963 године.
7. Никифор II Фока царовао од 963 до 969 године.

8. Лавра - на грчком: део града, сокак, - управо ред келија
поређаних око игумановог обиталишта у виду градских сокака,
ограђен оградом или зидом. Иноци у лаврама водили су
отшелнички начин живота и подвизавали се сваки у својој
келији; сабирали су се суботом и недељом ради заједничког
богослужења, а у остале дане држали су се строгог безмолвија.
Живот у лаврама био је много тежи него у другим
манастирима. Од дубоке старине лаврама се иазивају
многољудни и значајни манастири. Овај се назив најпре
појавио у Египту и затим у Палестини.
9. Крит или Кандија - највеће острво у источном делу
Средоземног Мора, на југу од Јегејског Мора.
10.Зато у Лаври нема економа већ само подеконом. Касније у
Лаври би устројена икона Пресвете Богородице Економке. На
њој је Пресвета изображена како седи на престолу, са
Предвечним Младенцем у наручју; с десне стране престола је
свети Михаил Синадски, а с леве - свети Атанасије, обојица у
молитвеном ставу; свети Атанасије држи у рукама слику
(макету) своје Лавре.
11.У спомен јављања на том месту Божје Матере светом Атанасију
подигнута је, у част Њену, мала црква, са неугасивим кандилом
пред иконом која изображава то чудо.
12.Цар Роман царовао од 957. до 963. године.
13.Аталија - град Памфилије, узаног приморског појаса Мале
Азије између Ликије и Киликије.
14.Јован Цимискије царовао од 969 до 976 год. Он издао царску
повељу са повластицама Светој Гори, исписану на козјој кожи
("Трагос"), која се и данас чува у Протату у Кареји.
15.Калабрија - ниско полуострво на самом југу Италије.
16.Амалтија - приморски град у Салернском заливу у
италијанској покрајини Салерно; основан вероватно у четвртом
веку Константином Великим.
17.Иберија - Шпанија.
18.Спомен светог Теодора Студита празнује се 11 новембра.
19.Преподобни Атанасије преминуо крајем десетога века (око
1001. г.).

20.Мошти преподобног Атанасија Атонског почивају и данас у
северозападном делу саборног храма његове Велике Лавре, у
параклису Св. 40 Мученика.
21.Страдање му описа Јован Кариофилис.
6. ЈУЛИ

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СИСОЈА ВЕЛИКОГ
Измалена заволевши Бога, преподобни Сисоје узе на себе јарам
крста и са усрђем последова Христу, проходећи испосничке подвиге
у египатским пустињама. У равноангелном живљењу свом он
смирењем и молитвом побеђиваше огромне војске невидљивих
непријатеља. Боравиште блаженог Сисоја налажаше се у пустињској
гори, у којој се преподобни Антоније Велики подвизавао, и сам
преподобни Сисоје бејаше подражавалац Антонијева живота.
За своје смиреноумље блажени Сисоје доби од Бога толику
благодат, да је и мртве васкрсавао, што се види из Патерика[1], где о
њему пише ово. Једном приликом један мирјанин крену са својим
сином, малим дечаком, ка ави Сисоју у Антонијеву гору ради
благослова. Али путем дечко се разболе и умре. Међутим, отац се
његов не узнемири због тога, него са вером однесе мртвог сина к
старцу. Ушавши у келију к преподобноме, он му паде пред ноге,
уједно ничице положивши мртвог сина крај старчевих ногу као да
проси благослов и молитву. Пошто старац сатвори молитву и даде
благослов, дечаков отац изиђе напоље оставивши мртвог сина крај
старчевих ногу. А старац, не знајући да је дечко мртав и мислећи да
он ничице лежи очекујући благослов и молитву, рече му: Устани,
чедо, и изађи! - И тог тренутка мртви дечак устаде и изиђе за оцем
својим. А отац, угледавши свога сина жива, поврати се са њим к
старцу и, помоливши се, одаде му благодарност. Старац пак,
дознавши да је васкрсао мртваца, веома се ожалости, јер није желео

да чини чудеса да га људи не би славили, и запрети томе човеку да
никоме не прича о томе све до смрти његове.
Овог богонадахнутог оца упиташе једном братија: Ако брат
падне у грех, је ли му доста једна година за покајање? - Сурова је та
реч, одговори старац. На то братија рекоше: Значи, потребно му је
шест месеци да се каје? - Старац одговори: Много је. Тада братија
поново упиташе: Можда му треба четрдесет дана на покајање? - И то
је много, одговори старац. Затим рече: Верујем у милосрђе
Човекољупца, да, ако се човек покаје свом душом, Бог ће му
примити покајање за три дана.
Брат неки упита аву Сисоја: Шта да учиним, оче, јер падох у
грех? - Устани, чедо, и спашћеш се, одговори старац. На то брат
рече: Али ја, пошто устадох, поново падох. - Поново устани! узврати
старац. Тада брат упита: Докле ћу онда падати и устајати? - Старац
одговори: Док ти не дође крај, и затекне те или у добру или у злу;
стога треба стално исправљати себе, да би те у томе и смрт затекла.
Једном неко поклони мех вина братији на Антонијевој гори.
Један монах нали од тог вина у један мали суд, и са чашом у руци
оде код аве Сисоја; напуни чашу и даде је ави, и он је попи; затим
нали и другу, ава попи и њу; али кад он нали трећу и понуди је
светом ави, он одби, рекавши: Доста, брате! зар не знаш да је трећа
од Сатане?
Један монах би напуштен од свог друга саподвижника, и дође к
ави Сисоју и рече му: Мене је напустио мој друг сажитељ, и ја желим
да му се осветим. - Старац му на то рече: Хајде да се помолимо Богу!
- И док се мољаху, свети старац рече у својој молитви и ово: Господе!
одсада нам није потребно Твоје старање о нама, јер ћемо се ми сами
светити за себе! - Када брат чу ове речи, паде пред ноге старцу и
рече му: Одсада се нећу прети са тим братом. Опрости ми, оче! - И
тако ава Сисоје излечи свога брата.
К ави Сисоју дође један човек који је желео да постане монах.
Старац га упита, да ли има какво имање у свету. Човек одговори:
"Имам једнога сина". Старац, желећи да испита да ли он има
способности за послушност, рече му: "Иди и баци сина у реку, па
онда дођи да се замонашиш". Човек одмах оде да то изврши. А када
он оде, старац посла једнога брата за њим да га спречи у томе у

последњем тренутку. Дошавши кући, човек узе сина, и кад хтеде да
га баци у реку, брат монах му рече: "Немој га бацати!" Човек му на
то одговори: "Отац мој рече ми да га бацим". Монах му онда рече:
"Мени отац наложи да га не смеш бацити". После тога овај човек
дође к светоме старцу, и својом послушношћу постаде изврстан
монах.
Један брат упита аву Сисоја, говорећи: "Реци ми једну реч, по
којој бих могао живети". Старац му на то одговори: "Зашто ме
тераш, брате, да ти речем бескорисну реч? Што видиш да ја чиним,
чини и ти".
Неко од отаца упита аву Сисоја, говорећи: Када ја живим у
пустињи и варвари изиђу против мене да ме убију, смем ли ја, ако
располажем снагом, да убијем једнога од њих? - Старац му одговори:
Не! Повери себе Богу, и препусти то Њему. Јер ма какво искушење
снашло човека, он треба да рекне себи: оно ме је снашло због грехова
мојих. А кад му се што добро догоди, он треба да говори себи:
догодило ми се по промислу Божјем.
Ава Амон се жаљаше ави Сисоју, како не може да упамти
прочитане мудре изреке, да би их могао поновити у разговору с
људима. Свети Сисоје му одговори: То није нужно. Нужна је једино
чистота срца. Задобије ли њу, човек треба да говори из ње без
сувишне бриге.
У преподобног оца Сисоја беше ученик Аполос. Под утицајем
вражје лукаве силе код Аполоса се, поред других жеља и искушења,
појави и жеља за свештеничким чином. У сновиђењима њему се
јављаху беси у облику светитеља који га хиротонисаше за епископа.
Пробудивши се од сна, он стаде молити старца да му нареди да иде
у град код архијереја да прими свештеничко рукоположење. Но
старац му забрањиваше, и саветоваше му да не тражи чин кога није
достојан. Огорчивши се на многе поуке и савете старчеве, Аполос
кришом побеже од старца и упути се у Александрију к својим
сродницима по телу, да би уз њихову помоћ што пре добио
презвитерски чин.
Када Аполос иђаше путем, срете га ђаво у облику веома
високог човека, потпуно наг и црн, одвратна лица, са дебелим
уснама и гвозденим ноктима; имајући изглед звери и женске груди,

он беше и мушко и женско у исто време; страховито смрдљив, он
пред очима Аполоса показиваше тако велику бестидност, да је
срамно описивати је. Обиснувши се о врат Апостолу, ђаво га грљаше
и често целиваше. Аполос ограђиваше себе крсним знаком и
отимаше се из његових руку. Но ђаво му говораше: "Зашто бежиш
од мене? Знај, ти си мој, и ја те волим, јер ти испуњујеш моје жеље.
Ради тога ја и дођох теби да те пратим, док не испуним све твоје
жеље". - Аполос пак, не могући трпети његов смрад и бестидност,
подиже очи к небу и громко повика: "Боже, ради молитава оца мог
Сисоја помози ми и избави ме од ове напасти!"
И одмах ђаво, одступивши мало од њега, претвори се у дивну
нагу жену, и рече му: Ходи и задовољи своју жељу, јер си ме много
пута одморио у срцу твом помислима твојим. - Затим опет рече: Ја
сам желео да те начиним попом и епископом, али ме молитве
лакомог старца Сисоја одгоне од тебе. - Рекавши то, ђаво постаде
невидљив.
Обузет силним страхом, Аполос се врати к старцу, и припавши
к ногама његовим исповеди му све шта се догодило, и мољаше за
опроштај. Исто тако он и братији исприча шта све претрпе он
заведен од ђавола, и како му помогоше молитве преподобног оца
Сисоја. И заиста, молитва његова беше силна на прогнање бесова.
Она и од другог ученика његовог, Авраама, одагна нечистог духа који
га је мучио. И сви зли дуси бежаху од светог Сисоја, не смејући се
приближити храбром и непобедивом војнику Христовом.
Пошто проживе у пустињи шездесет година, преподобни
Сисоје се приближи својој смрти. Када је имао да се престави, и крај
њега беху монаси, лице његово засија као сунце, и он им рече: "Ево,
дође ава Антоније". Мало затим он опет рече: "Ево, дође лик
пророка. Лице му поново засија још јаче, и он рече: "Ево, дође лик
апостола". И лице његово заблиста двоструко јаче, и он разговараше
с невидљивим лицима. А братија га молише, говорећи: Оче, кажи
нам, с ким разговараш? - И он им рече: Ево, анђели дошли да ме
узму, а ја им се молим да ме оставе још мало овде, да бих се покајао.
- Братија му рекоше: Теби, оче, није потребно покајање. - На то им
старац одговори: Заиста не знам, да ли сам уопште и почео да се
кајем. - Међутим сва братија знађаху да је он савршен. После тога он

још силније засија, и лице његово постаде као сунце, и сви
се уплашише. Тада им старац рече: Гледајте, гледајте! ево Господ
долази, и говори: Донесите ми изабрани сасуд из пустиње! Рекавши то, преподобни одмах предаде дух свој Господу.[2] Утом
блесну муња и келија се испуни миомира. Таквим блаженим
завршетком завршивши свој временски живот, преподобни Сисоје
се пресели у живот бесконачни. Сада он обитава са Христом и
наслађује се гледањем лица Његова заједно са оним зборовима
светих које виде при својој кончини. Молитвама преподобног оца
нашег Сисоја нека се и ми удостојимо те насладе благодаћу Господа
нашег Исуса Христа, коме слава вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
АСТИЈА,
епископа Дирахијског (Драчког)
Пострадао као епископ Драчки (у Албанији) за време цара
Трајана (98-117 г.) и намесника Агриколе.[3]

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА
МАРИНА, МАРТЕ, АВДИФАКСА, АВАКУМА, КИРИНА,
свештеника ВАЛЕНТИНА, АСТЕРИЈА и многих других
У време римског цара Клаудија[4] допутова из Персије у Рим
неки високородан и богат човек, по вери хришћанин, по имену
Марин. Он допутова са својом женом Мартом и са два сина,
Авдифаксом и Авакумом, да се поклоне гробовима светих
апостола[5] и других светих. Налазећи се у Риму, они стадоше
посећивати хришћане који беху по тамницама и сахрањивати тела
убијаних за Христа. Прешавши реку Тибар[6] они тамо у другом
граду нађоше у тамници светог мученика Кирина, који већ беше
поднео многе ране за Христа. Дошавши к њему, они се бацише пред
ноге његове молећи га да се помоли за њих Господу. Потом стадоше

служити својом имовином њему и осталим сужњима Христовим са
њим; и умивајући им ноге, они том водом кропљаху себе. И
проведоше они тамо осам дана, служећи светима.
У то време цар Клаудије нареди да се без суда убијају они који
се нађу да су хришћани. А кратко време пре тога беху ухваћени
двеста шездесет хришћана, које цар осуди да копају земљу. Њихова
тамница се налажаше ван града, на путу званом Саларијски[7], где се
правила лончарија. Цар нареди војницима да све те хришћане
стрелама побију на гледалишту, па да им онда спале тела. Када
дознадоше за то Марин и Марта са синовима, они се веома
ожалостише, и отидоше на место погубљења светих мученика
заједно са светим Јованом презвитером, тајно вађаху из ватре тела
њихова, која су могла да се изваде, обавијаху их чистим
плаштаницама и погребаваху у пећини која се налазила поред
Саларијског пута на падини горе Кукумер. Са телима светим
мученика они погребоше тело неког царског трибуна[8] Власта,
убијеног за Христа, и проведоше тамо са презвитером Јованом
много дана у посту и молитвама. Дознавши за то, цар Клаудије
нареди да пронађу Марина са његовом дружином, али их не
пронађоше, пошто се скриваху.
Када се они из пеђине вратише и одоше к тамници где је био
затворен свети мученик Кирин, они га у њој не нађоше, пошто уочи
њиховог доласка, нођу, он би мачем убијен и у реку Тибар бачен.
Сазнавши на ком месту тело светога би бачено, они сачекаше ноћ,
па га по мраку стадоше тражити. И нашавши га, они га погребоше у
пеђини, у гробници Понтиана.
Када после тога пролажаху с оне стране Тибра, а још беше
ноћни мрак, они чуше из једне куђе гласове који певаху. То беху
хришћани, који се са епископом Калистом беху сабрали, и вршаху
свуноћно богослужење, славећи Бога. Чувши појање хришћана,
Марин и дружина њихова веома се обрадоваше, и пришавши к
вратима те куђе стадоше лупати. Но хришћани који беху унутра не
шћаху да отворе, јер се бојаху идолопоклоника да их не нападну.
Тада свети Калист, обративши се онима што беху с њим, рече:
Будите храбри! не бојте се! Христос куца на наша врата. Отворимо
Му, пошто нас Он призива. - Рекавши то, епископ сам пође и

отвори врата. Када Марин, Марта и њихова два сина угледаше
епископа, они му се бацише пред ноге, просећи благослов. И
обрадова им се епископ и сви верни, и увевши их унутра с љубављу
их поздравише, па заједно с њима стадоше вршити молитву. Марин
са женом и синовима проведе у том месту два месеца, дању се
кријући а ноћу се на молитву сабирајући.
У то време цар Клаудије нареди да му у дворац близу
позоришта доведу на суд ради ислеђења једног честитог човека, по
имену Валентина, по чину свештеника, који због исповедања Христа
би ухваћен и у тешке окове окован. Када Валентина доведоше пред
цара, цар му рече: Зашто ти, живећи усред народа нашег, ниси
сагласан с нама? Ја доста слушам о вашем хришћанском учењу, и
чудим се како ти, паметан човек, вараш себе пустим бајкама вере
ваше. - На то блажени презвитер Валентин одговори: Када би ти
знао дар Божји који се налази у нашој вери, веру би нашу с радошћу
примио и ти сам, и народ твој, одбацио би демоне и идоле руком
начињене и исповедао би јединог свемогућег Бога Оца и Сина
Његовог Христа, Творца свега постојећег, који је створио и небо, и
земљу, и море, и све што је у њима.
Тада један чувар закона из свите цареве громко упита светог
презвитера: А шта ти мислиш о богу Дију[9] и Меркурију[10]? Презвитер одговори: Ја о њима не мислим ништа друго сем то, да
они беху бедни и покварени људи који време живота свог
проведоше рђаво, у пороцима и телесним сластима. А и ти, будеш
ли ми испричао порекло њихово и дела њихова, увидећеш сам
колико су били покварени. - На ово чувар закона громогласно
повика: Овај хули богове, управитеље римскога царства!
Цар Клаудије, саслушавши стрпљиво овај разговор, рече
Валентину: Ако је Христос Бог, зашто ми онда не изложиш сву
истину о њему? - Свети презвитер одговори цару: Послушај ме, о
царе! и биће спасена душа твоја, и прошириће се царство твоје, и
ишчезнуће непријатељи твоји, и постаћеш победитељ над свима, и
насладићеш се овде временскога а у будућем животу вечнога
царства. Само учини ово: покај се што си пролио крв светих, поверуј
у Христа и прими свето крштење.

Тада Клаудије рече присутнима: Чујте, римски грађани и сви
људи, какво нам здраво учење објављује овај човек. - Но епарх[11]
Калпурније громко рече на то: О, царе! ти вараш себе лажним
учењем овога човека. Сами судите, је ли праведно да оставимо оне
богове, којима се од детињства свог научисмо клањати се.
Када епарх изговори ове речи, цару се промени срце, и он
предаде Калпурнију презвитера Валентина рекавши му са тугом:
Стрпљиво га саслушај. Ако учење његово не буде здраво, онда
поступи са њим по закону, по коме се суде скврнитељи светиње; ако
пак нађеш да је савет његов здрав и прав, онда зашто га не бисмо
послушали?
Епарх Калпурније, узевши светог презвитера Валентина,
предаде га једноме од својих главних чиновника, Астерију, човеку
паметном, и рече му: Ако овога човека будеш речима својим
приволео на једномислије с нама, ја ћу о памети твојој обавестити
цара, и ти ћеш му постати пријатељ.
Астерије узе презвитера Валентина и одведе га дому свом. Када
свети Валентин уђе у дом Астеријев, он преклони колена на молитву
и рече: Боже свега видљивога и невидљивога, Створитељу рода
људског, Ти си послао Сина Свог, Господа нашег Исуса Христа, да
нас спасе од обмане ђавоље и да нас приведе од таме у истиниту
светлост; Он нас и призва к Себи говорећи: Ходите к мени сви који
сте уморни и натоварени, и ја ћу вас одморити (Мт. 11, 28). Ти
обрати овај дом к Себи, и дај му после таме светлост, да позна Тебе Бога и Христа у јединству са Духом Светим вавек. Амин.
Када светитељ заврши молитву, Астерије који чу речи молитве
његове, рече му: Чуди ме то што ти вашег Христа називаш
светлошћу. Светитељ одговори: Господ наш Исус Христос, рођени
од Духа Светога и од Пречисте Дјеве Марије, ваистину је истинита
светлост која обасјава свакога човека, који долази на свет (Јн. 1, 9).
Астерије на то рече: Ако Он обасјава свакога човека, ја ћу сада
проверити да ли је истина то што ти говориш. Ја имам кћер која је
ослепела пре друге године своје; и ако јој ти именом Христа твог
повратиш вид, онда ћу ја учинити све што ми наредиш. - Свети
презвитер му рече: Доведи је к мени. - Астерије хитно оде и доведе
слепу девојчицу. Тада свети Валентин, подигавши руке и очи к небу,

дуго се са сузама мољаше. Затим положи руку своју на очи слепе и
рече: Господе Исусе Христе, обасјај слушкињу Твоју, пошто си Ти
истинита светлост. - И девојчица одмах прогледа. Видевши то,
Астерије и његова жена припадоше к ногама светитељу и рекоше:
Молимо те, чини с нама што желиш, да бисмо постали слуге
Христове и спасле се душе наше. Светитељ им на то рече: Учините
што ћу вам наредити. Ако од свег срца верујете у Христа, онда
поразбијајте све идоле што су у вашем дому, постите, опростите
дугове дужницима својим, па примите свето крштење, и тако ћете
бити спасени.
Астерије и жена његова с радошћу пристадоше да све то
испуне. Наложивши им тродневни пост, свети Валентин их стаде
учити истинама свете вере. А пошто Астерије имађаше под влашћу
својом многе сужње, то их он све ослободи окова и пусти из тамнице
на слободу. И после тродневног поста, када дође недеља, крсти се
Астерије са целим домом својим, у коме беше четрдесет шест душа
обојега пола. После тога позва у дом свој и светог епископа Калиста
и доби благослов од њега.
Чувши за Астеријево крштење, блажени Марин, жена његова
Марта, и синови њихови Авдифакс и Авакум, с великом радошћу
дођоше у дом Астеријев, благодарећи Бога. И проводоше тамо
тридесет два дана.
Међутим цар, дознавши да је Астерије учењем презвитера
Валентина обраћен вери у Христа и да се са целим домом својим
крстио, одмах посла војнике да ухвате Астерија и све домаће његове.
Наишавши неочекивано, војници ухватише све који се нађоше у
Астеријевом дому, међу којима беше и свети Марин са женом и
синовима, и одведоше их цару. Цар издвоји презвитера Валентина и
Марина са женом и синовима његовим, а Астерија и домаће његове
посла везане у град Остију[12], да им се тамо суди и пресуда изврши.
Свети Астерије и сви који беху с њим бише одведени у град
Остију и предани судији Геласију. Видевши их, судија нареди да их
све вргну у тамницу. А кад прође двадесет дана, судија Геласије
нареди да их изведу на суд, и упита их: Знате ли шта је наредио цар
и сви саветници[13] његови? - Не знамо, одговорише свети. Наређено је, рече судија, да сви који се клањају боговима живе и

буду слободни, а да они који неће да им се клањају буду разним
мукама убијени. На то свети Астерије рече: Нека се боговима
клањају они који су им слични, и нека с њима пропадну, а ми се
клањамо једином истинитом свемогућем Богу, који живи на небу, и
Њему приносимо на жртву себе саме.
Разгневивши се, судија нареди да светог Астерија одмах на
мучилишту обесе и муче, а све остале да непоштедно бију
штаповима. Пошто их тог дана мучи на тај начин, судија нареди да
их поново вргну у тамницу, рекавши: Треба спремити за њих још
љуће муке.
После тога судија нареди да се за сутра припреми позориште и
сабере сав народ. А када свану, судија Геласије дође и седе на
позоришном судишту, и нареди да се пред њега доведе Астерије са
осталим мученицима. Када их доведоше, судија рече Астерију:
остави се свога сујетног безумља и обећај да ћеш боговима принети
жртву, да не би у мукама погинуо ти и они што су са тобом. Свети
Астерије одговори: Ми сви желимо да умремо за Христа Спаситеља
нашег, као што Он умре за нас грешне, да бисмо се, очистивши се од
прљавштине овога света, удостојили прећи ка жељеном царству
небеском.
Страховито разјарен таквим одговором, Геласије нареди да
Астерија и остале с њим предаду зверовима да их поједу. И
одведоше свете мученике на место близу златног идолишта, званог
Зверињак, пошто се тамо држаху зверови. Када свети мученици
уђоше у јаму, би отворена преграда иза које се налажаше звериње, и
пустише зверове на њих. Тада свети Астерије громко узвикну,
говорећи: "Господе Боже свемогући, Ти си спасао слугу Твог Данила
у рову лавовском, и посетио га и укрепио га преко пророка Авакума,
Ти и нас, слуге Твоје, посети преко светог ангела Твог". - И звери,
изишавши кроз отворену преграду, никога не повредише од светих
мученика, него се напротив клањаху светом Астерију и осталима са
њим. Видевши то, Геласије рече народу: Гледајте како ови људи
мађионичарским чинима укротише зверове. - Но многи из народа
говораху: Бог њихов чува их.
Тада судија нареди да мученике изведу из јаме, да наложе
велику ватру и у њу баце мученике да сагоре. Када се разбукта

огромна ватра, свети Астерије рече осталим светим мученицима:
Будите храбри, не бојте се, јер ево сада међу нама стоји Онај који је
био виђен са Три Младића у вавилонској пећи. - И када свети
мученици бише бачени у огањ, одмах се угаси ватра, и јара се
претвори у хладовину, а свети мученици остадоше неповређени.
Тада судија, видеђи да је побеђен и постиђен, нареди да мученике
изведу ван града и уморе их на два начина: једне мачем посеку, а
друге камењем побију. - И тако се заврши мученички подвиг ових
светих мученика.
Остављене у Риму са блаженим презвитером Валентином свете
мученике: Марина, Марту, Авдифакса и Авакума, цар Клаудије
нареди да доведу пред њега на суд. Најпре цар издаде наређење да
светог Валентина штаповима немилице избију, па му онда одсеку
мачем главу. Затим се обрати светом Марину и онима са њим, и
упита их: Одакле сте? - Из Персије, одговорише свети. А због чега,
продужи цар, остависте своју отаџбину и дођосте овамо? - Свети
одговорише: Пожелесмо да се поклонимо гробовима светих
апостола, и да крај тих гробова узнесемо молитве своје Господу. Цар их онда упита: Откуда вам злато и сребро, јер чујем да сте
богати? - Од наше имовине, одговорише свети Марин и Марта;
имали смо огромна имања у Персији, па их продадосмо. Новац што
добисмо, један део раздадосмо сиромасима, а остатак донесосмо са
собом овде, не ради себе већ да послужимо светима. А да смо били
богати у Персији, можеш закључити на основу нашег високог
порекла: отац мој Маромеј беше први после персијског цара, а ова
моја супруга ћерка је Кусинита, чувеног кнеза у Персији. - Зашто,
упита цар, остависте отачаствене богове, поштоване у Персији, па
дођосте овамо да тражите мртве људе? - Ми смо слуге Христове,
одговори Марин, и дођосмо да се поклонимо светим апостолима,
чије бесмртне душе живе са Богом, да би они били молитвени
заступници наши пред Христом Богом нашим. - А где је злато и
сребро што донесте из Персије? упита цар. - Дадосмо га Богу, који
нам га беше привремено дао, одговори свети Марин.
Ове речи разгневише цара и он предаде свете мученике свом
намеснику Мускиану, и рече му: Ако они не принесу боговима
жртве, онда их погуби разним мукама. - Мускиан их узе, седе на

судијском месту у храму римске богиње Телуде[14] и осудивши свете
мученике на муке, нареди да изложе пред њих сва оруђа за мучење,
и прећаше им љутим мукама приморавајући их на
идолопоклонство. Али пошто се свети мученици не покорише
његовој вољи, он их стаде мучити. Најпре нареди да светог Марина
испруже на земљи, па дуго моткама бију. Тако бијен, свети мученик
громко изговараше не нешто друго већ само ове речи: Хвала Ти,
Господе Исусе Христе!
Затим исто тако стадоше бити моткама Авдифакса и Авакума.
А мати њихова, света Марта, посматрајући страдање своје деце,
сокољаше их материнским саветима да јуначки трпе за Христа, који
је претрпео за нас највећа страдања. После тога нареди мучитељ да
ова три мученика, оца са синовима, обесе о мучилишне справе, па
да им гвозденим ноктима одеру тела и огњем им ребра опаљују. А
они, мучени тако, с радосним лицима клицаху: Благодаримо Ти,
Христе Боже наш, што си нас удостојио да претрпимо ова страдања
за име Твоје.
Мускиан потом нареди да мученике скину са мучилишта и да
им руке одсеку. А Марта, скупљајући њихову крв, с радошћу
помазиваше себе њоме. Затим мучитељ нареди да одсечене руке
њихове обесе о вратове њихове, и тако их воде по целоме граду
Риму. Када свете мученике вођаху тако по граду, биров викаше
говорећи им: Не хулите богове, јер због тога трпите казну. - У
одговор на то, свети мученици громко говораху: Они нису богови
већ бесови, који ће погубити вас са вашим царем.
После таквих страдања свети мученици бише одведени за
тридесет потркалишта од града на место звано Нимфа Катаваси. Ту
светом Марину са Авдифаксом и Авакумом одсекоше главе мачем, а
света Марта би утопљена у реци.[15] А нека жена хришћанка, по
имену Филикита, тајно узе тела посечених светих мученика, и исто
тако пронађе у води тело свете Марте, па их погребе на свом имању,
славећи Господа нашег Исуса Христа, са Оцем и Светим Духом
слављеног кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ

ЛУКИЈЕ ДЕВИЦЕ и са њом РИКСА и других
Света мученица Лукија беше родом из Сицилије. Њу зароби
викарије Рикс. Он је наговараше и примораваше да се одрекне
Христа и принесе жртву идолима. Но она се томе одлучно
успротиви. То силно подејствова на Рикса, те он прими веру у
Христа. Онда јој он даде једну тиху кућу, у којој она живљаше
проводећи време у молитви и посту. Након доста времена она
замоли викарија да јој допусти да иде у Кампанију, да тамо прими
мучеништво за Христа. Али он је не хте пустити саму, већ
оставивши жену и децу и богатство и другу славу, отпутова заједно
са њом. Када стигоше у Кампанију, обоје бише тамо ухваћени од
игемона, поглавара области. Пред игемоном они исповедише своју
веру, да је Христос - истинити Бог. Због тога игемон нареди, те им
одсекоше главе. Заједно са њима пострадаше и други свети
мученици, и то: Анатолије, Антоније, Ликије, Неас, Серин, Диодор,
Дион, Аполоније, Апам, Папијан, Котије, Орон, Папик, Сатир,
Виктор, и још деветорица.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
АНАТОЛИЈА, АНТОНИЈА, ЛИКИЈА, НЕАСА, СЕРИНА,
ДИОДОРА, ДИОНА, АПОЛОНИЈА, АПАМА, ПАПИЈАНА,
КОТИЈА, ОРОНА, ПАПИКА, САТИРА, ВИКТОРА и још 9 са
њима
Ови Св. мученици пострадаше заједно са Св. мученицом
Лукијом девицом.

ОБРЕТЕНИЈЕ ЧЕСНИХ МОШТИЈУ
свете ЈУЛИЈАНЕ ДЕВИЦЕ
Ћерка књаза Олшанскога Јулијана је умрла око 1540 године као
девица од 16 година. На 200 година после њене смрти копачи новога

гроба украј велике цркве у Кијевској лаври наиђу на мошти ове свете
девице, потпуно целе и нетљене, као да је тек заспала. Од тих
моштију догоде се многа чудеса, а и сама Јулијана јављала се више
пута појединим лицима. Једно такво виђење имао је и знаменити
Петар Могила.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
КОИНТА[16]
Свети мученик Коинт родио се у Фригији[17]. Ту се и научио
хришћанској побожности. Дошавши затим у Еолиду[18] он твораше
милостињу сиромасима и исцељиваше ђавоимане од нечистих
духова. Поглавар области Руф стаде га приморавати да принесе
жртву идолима. Због тога Руфа спопаде беснило, одемони се, али га
светитељ исцели. Тога ради Руф га награди даровима и почастима, и
отпусти га слободна. Идући после тога путем у Пергам[19], свети
Коинт би ухваћен од незнабожаца из града Кима[20], и стадоше га
мучити. Но изненада настаде земљотрес, и намах се сруши
незнабожачки храм и идоли се у њему поломише. Уплашени
земљотресом, мучитељи оставише светог мученика слободна. После
неког времена у Пергаму кнез Клеарх подвргну светог Коинта
мукама и преби му голени. Али свети мученик би исцељен
благодаћу Божјом, и поживе још десет година, сатворивши многа
чудеса, па отиде ка Господу.[21]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ИСАВРА ђакона, ВАСИЛИЈА, ИНОКЕНТИЈА, ФИЛИКСА,
ЕРМИЈА и ПЕРЕГРИНА
Свети Исавр, ђакон светих тајни Цркве Божје, Василије и
Инокентије беху из Атине. Они оставише своју постојбину и одоше у
град Аполонију, у Македонију. Тамо, по откривењу анђела Божјег,
они се попеше у једну пећину недалеко од града. Ту нађоше

Филикса, Перегрина и Ермија, који беху хришћани. Њих научи
свети Исавр ђакон да не љубе пролазне ствари овога света. Храњени
од светог Исавра духовно, они њега храњаху телесно, доносећи му
што је потребно за одржавање живота. Речи своје они потврђиваху
делима, прекинувши дружење и општење са својим рођацима који
беху незнабошци. Због тога их ови оптужише код градоначелника
Аполоније Триионтија. Градоначелник их примораваше да се
одрекну вере у Христа. Али пошто они то одбише, он нареди да им
се одсеку главе. Свети Исавр и Инокентије бише предати у руке
градоначелниковом сину Аполонију. Он их мучаше и огњем и
водом, али им ни ватра ни вода не нашкодише. Ово чудо привуче
вери Христовој многе незнабошце, међу којима први беху рођена
браћа Руф и Руфијан, саветници града Аполоније. Напослетку бише
им главе одсечене, и они као победоносци отидоше на небеса.[22]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ФИЛИМОНА, АРХИПА и ОНИСИМА
Ови свети мученици пострадаше за Христа Господа, и то: свети
Филимон би разапет, свети Архипа коњима вучен по земљи, и свети
Онисим мачем посечен. Спомен им се врши у њима посвећеном
мученичком храму у Елеи (у Цариграду).

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЕПИМАХА
За своју веру у Христа пострадао мачем посечен.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АЛЕКСАНДРИЈА

Привезан за точак, па точак отиснут низ стрму литицу; и тако
свети Александрије пострадао за веру Христову.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АПОЛОНИЈА
Метнут у чамац; чамац отиснут низ морску пучину и запаљен; и
свети мученик тако пострадао за Христа.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ВАСИЛИЈА
Овај свети мученик пострада за Христа заједно са светих 70
мученика пострадалих у Скитопољу, који се спомињу 28. јуна.

СПОМЕН СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
КИРИЛА
Пострадао за хришћанску веру 1566. године. Спомен му се
врши на данашњи дан у Солунској митрополији. Остали Синаксари
га не спомињу.

НАПОМЕНЕ:
1. Патерик или Отечник, Отачник - књига отаца или књига о
оцима. Тако се зову зборници, у којима се налазе кратке
повести о животу подвижника или њихове поуке и изреке.

2.
3.
4.
5.
6.

Свети Сисоје упокојио се око 429. године.
Његов спомен опширније 4. јуна.
Цар Клаудије II царовао у Риму од 268. до 284. године.
Реч је о гробовима светих апостола Петра и Павла.
Тибар - река у средњој Италији; на њеним обалама, недалеко
од њеног ушћа у море, лежи древна престоница римске
царевине - град Рим.
7. Саларијски пут налазио се у североисточном делу града Рима и
водио на север Италије.
8. Трибун - војнички чин, отприлике пуковник.
9. Диј или Зевс, иначе Јупитер, по казивању грчке митологије,
био је син млађег титана Сатурна, који је најпре царовао на
острву Криту па потом присвојио себи владавину над целим
светом, и сестре њихове Реје. Сатурн је са Рејом имао неколико
синова и кћери, али их је све прождирао чим се роде, пошто
му мати његова Геа беше прорекла да ће га његова деца
збацити са престола. Но Реја успе да од све деце њихове спасе
једино Зевса, који касније стварно и свргну Сатурна. Грци и
Римљани сматрали су Зевса за оца богова и људи, за моћног и
грозног господара неба и целе васељене, који шаље на земљу
громове и муње, и био је главно божанство њихово. Грчки мит
приписује му телесну везу са многим другостепеним
богињама, па чак и са женама рода људског, и приписује му,
као и другим боговима и богињама, разне људске страсти и
пороке.
10.Меркурије = Ермије = Хермес - син Јупитера и његове сестре
Хере; сматран од Грка и Римљана за весника богова, за
извршиоца воље Зевсове, за посредника између богова и људи,
за бога речитости, за бога разних открића, проналазака и
заната, за бога радиности и трговине, које тобож само онда
доносе богатство, када се удруже са лукавством, обманом, па
чак и крађом. Отуда је Хермес био покровитељ крађе и
обмане, који је одобравао сваку врсту лажи и клетвонарушења.
11.Епархом се управо називао управитељ области, но понекад су
се тако називали и градоначелници.

12.Град Остија налазио се на југозападу од Рима, на ушћу реке
Тибра, на обали Тиренског Мора. Ту је било највеће и најбоље
пристаниште, направљено царем Клаудијем I.
13.Саветници = сенатори, најважнији царски чиновници,
доглавници; сачињавалн Сенат.
14.Телуда или Телус - древно италијанско божанство матере
земље. Као претставница земље, Телуда се супротстављала
Јупитеру, божанству неба. Телуда је сматрана саздатељком
свега што постоји. Као божанство земље, Телуда је призивана у
помоћ при земљотресима.
15.Свети мученици Марин, Марта и њихови синови скончали су
269. године. Свете мошти њихове налазе се сада у цркви светог
Јована Колибара у Риму, а мошти светог Валентина - у цркви
Пракседе.
16.Његов свети спомен врши се и 2. марта.
17.Фригија - римска провинција у Малој Азији; граничила се са
севера Витинијом, са истока Галатијом и Ликаонијом, са југа
Писидијом и Каријом, са запада Лидијом и Мизијом.
18.Еолида или Неолида - област у Малој Азији између Јоније и
Мизије, са истока се граничила Лидијом.
19.Град Пергам налазио се близу обале Јегејског Мора на реци
Каики у северозападној малоазијској покрајини Мизији.
20.Град Ким лежао на морској обали у северозападном крају
мало азијске области Лидије.
21.Свети мученик Коинт страдао за царовања Аврелијанова (270275 г.), а мирно скончао око 283. године.
22.Ови свети мученици пострадаше у време цара Нумеријана,
око 284. године. Њихов спомен у другим Синаксарима врши се
17. јуна.

7. ЈУЛИ

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ТОМЕ МАЛЕИНА
Преподобни Тома беше најпре војвода, прослављен храброшћу
и богатством. Снажан телом и храбар у биткама, он много пута
однесе славне победе над непријатељским војскама. Затим,
заволевши Христа више од света и свега у свету, он остави све и узе
на себе лаки јарам Христов - монашки чин. Подражавајући
сиромаштво и смиреност Господа Христа, он обилажаше монашка
обиталишта, учећи се од богоугодних подвижника усавршавању у
врлинама. А када, жељан најсавршенијег подвижништва и
безмолвија, одлучи да иде у пустињу, он би удостојен да ноћу пред
њим иде огњени стуб и свети порок Илија, водећи га у недра
пустиње. Вођен од таквих путовођа, преподобни Тома дође у гору
звану Малеа, до Свете Горе. Ту он усамљенички живљаше Богу, и
удостојаваше се божанствених откривења. Као што раније, док
живљаше у свету, храбро побеђиваше видљиве непријатеље, тако и
сада, по повлачењу из света, живећи у пустињи он непрестаном
молитвом као оштрим мачем јуначки разбијаше и прогоњаше
невидљиве војске злих духова.
Као што се од људских очију не може сакрити град који на гори
стоји и звезда која на небеском своду сија, тако се и преподобни
Тома не могаде сакрити од људи у пустињској гори Малеи, на којој
он светошћу својом сијаше као јарка звезда и озараваше земљу. Када
људи дознадоше за њега, он постаде видело помраченима и
уточиште онима који прибегаваху к њему, јер он доби од Бога силу
чудотворства и благодат исцељења. Он чудесно исцељиваше сваку
болест, слепима даваше вид, хромима враћаше способност да право
и лако ходе; и на безводном месту он молитвом изведе извор воде.
Стојећи на молитви, преподобни је сијао као огњени стуб, што су са
велике даљине виђали људи очишћенога разума.

Преподобни Тома чињаше многа чудеса не само за живота
свога на земљи, него и по престављењу свом к Богу његове чесне
мошти твораху чудеса: јер људи који са вером долажаху, добијаху
врло брзо и на надприродан начин исцељења од сваковрсних недуга
и неизлечивих болести, и од бесомучности - светим молитвама
његовим а благодаћу Христа Бога нашег.[1]

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
ЕПИКТЕТА и АСТИОНА
У време незнабожног цара римског Диоклецијана[2], у једној од
источних области римске царевине живљаше један врлински човек
који провођаше монашки живот, по имену Епиктет а по чину
презвитер. Он од ране младости поче служити Христу; и чињаше
многа чудеса, јер због чистог живота свог он доби од Бога дар
чудотворства. Он исцељивашс све болести по људима: слепцима вид
даваше, губаве очишћаваше, раслабљене оздрављаше, ђаволе
изгоњаше. Од тих чудеса, која потврћују његову светост, споменуће
се нека.
Једном када Епиктет борављаше у својој усамљеној келији,
недалеко од једног насеља, и упражњаваше своје уобичајене молитве
и богоразмишљања, комит[3] неки довезе к њему своју кћер,
петнаестогодишњу девојчицу, потпуно одузету. Довезе је к њему
ради исцељења, и припавши к ногама његовим мољаше га
говорећи: Смилуј се на мене, човече Божји! и не одгурни ме од лица
твога, као што и милосрдни Бог коме служиш не одгурава никога
који Му прилази. Ето моја једина кћи већ три године лежи узета, сва
потпуно укочена, и једва је жива. Но ја чврсто верујем да Онај који је
исцелио жену болесну дванаест година од течења крви, може
исцелити и моју кћер, само се ти помоли за нас, сажаливши се на
нас, јер смо и ми чеда Цркве Христове, просвећени светим
крштењем.
Тада служитељ Господњи Епиктет, сатворивши дугу молитву к
Богу, помаза светим јелејем одузету девојчицу, и она одмах устаде
здрава; и сви узнеше благодарност Богу. Преподобни рече комиту:

Ако хоћеш, мили, да у твоме дому нико не болује, ти се сваке недеље
са свима домаћима својим причешћуј чиста срца Божанственим
Тајнама Тела и Крви Христове. - Рекавши то, он их отпусти с миром.
Другом приликом доведоше к преподобноме ђавоиманог
човека. Преподобни га задржа код себе три дана, мучећи ђавола
својим молитвама које узношаше Богу, и запомагаше ђаво говорећи:
О, невоље! о, мучења! Зашто ја трпим ово? Не беше ли ми боље
остати у Фригији, у идолском храму, и свакодневно примати
поклоњење и жртве од мноштва неразумних људи? А сада овде без
икакве кривице трпим муке од овог једног човека. - У трећи дан
свети презвитер, запретивши ђаволу, истера га из тог човека.
Једном доведоше к светоме једну високородну и богату жену
незнабошкињу, која беше ослепела и узалуд од многих лекара
тражила исцељења. Она мољаше Божјег човека да само стави
десницу своју на њене ослепеле очи, јер је слушала од многих да
чесним рукама његовим чине се многа чудеса и дају се исцељења
болнима. Светитељ, видевши њену усрдну молбу са вером, положи
десницу своју на очи њене, призивајући име Господа Христа, и жена
тог часа прогледа на оба ока и кликну: Хвала Ти, Боже хришћански!
- И верова жена у Христа са целим домом својим.
Но пошто би било много говорити о чудесима овог угодника
Божјег, то је и ово нешто што је речено доста за доказ његове
светости. Зато ваља прећи на казивање о другим стварима ове
повести.
Из оближњег града, шетајући са слугама, наиђе на место где
обитаваше преподобни, осамнаестогодишњи младић по имену
Астион, син неког богатог велможе, незнабожац. Обревши се на том
месту где беше келија Божјег човека, он, по промислу Божјем,
зажеле да сазна ко ту живи. Ушавши у келију, он угледа чесна по
изгледу човека, који га с љубављу прими, посади поред себе и упита:
Одакле си, чедо? и ко су ти родитељи? - Јуноша одговори: Отац ми је
градоначелник, а мати ми је кћи сенатора Јулијана. Ја сам њихов
јединац, и они гледају у мене као у најскупоценији бисер. - Светитељ
му онда рече: Добро си рекао, чедо, да твоји родитељи гледају на
тебе као на бисер. Да, они само гледају, али те немају. Јер блажена
душа твоја скупоценија је од сваког бисера, и врло је мила Христу

Спаситељу нашем, који, како видим, изабра њу на службу Себи.
Послушај ме дакле, мило чедо! Одбаци све што има овај видљиви
временски сујетни свет, да би са свима светима у будућем животу
добио невидљива вечна блага. Та све што ми видимо у свету пролазно је и брзо пропада; а оно што Бог уготови онима који Га
љубе и који Му служе, то остаје вечито, као и сам Бог што је вечан.
Злато и сребро које људи виде, није истинско, већ је нека
привремена обмана за људе; а ја ћу ти казати какво је истинско злато
које вреди стицати. У нашим хришћанским књигама стоји написано:
Саветујем ти да купиш у мене злата жеженога у огњу, да се
обогатиш; и беле хаљине, да се обучеш, да се не би показала срамота
голотиње твоје (Откр. 3, 18). А то жежено злато јесте Христос Господ
наш, који божанском љубављу запаљује срца људска. Ако ти, чедо,
узажелиш да Њега имаш у срцу свом, теби ће одмах бити
припремљена небеска богатства, и обући ћеш се у беле хаљине, а те
хаљине су: вера, нада, љубав; обукавши се у њих као у чврст оклоп,
ти ћеш бити не само изнад овог видљивог света него ћеш победити
и ђавола, кога ви као Бога поштујете, са свима ангелима његовим.
Поред тога знај и ово, мили: отац твој који те родио по телу, није
истински отац, пошто ти је дао само трулежно тело које брзо умире;
твој истински отац јесте свемогући Бог, пошто је Он, саздавши
бесмртну душу твоју, улио њу у тело твоје, зачето по Његовом
наређењу. Дакле, у тебе је један отац видљив, а други невидљив; твој
видљиви отац је смртан, временски, подложан невољама и
страдањима; а твој невидљиви Отац је бесмртан, вечан, неподложан
никаквим страдањима, свемогућ и сведржитељ. Он рече - и ти се
саздаде у утроби матере твоје; Он нареди - и ти изиђе из утробе
матере твоје. По Његовој вољи ти си достигао у овај младићски
узраст. И ако су деца дужна да поштују свог телесног родитеља,
утолико више она су дужна поштовати Онога који нас створи по
слици и прилици Својој, и даде нам ум и разум, и постави нас да
владамо над делима руку Његових, и нас слуге Своје, по доброти
Својој, учини благодаћу Својом синовима Својим и браћом и
пријатељима. Тог дакле истинског Оца нашег, који нам је толика
блага дао, дужни смо знати, љубити, поштовати и свагда Му се
клањати. Исто тако и наша истинска мати није она која нас телесно
рађа на овај свет, већ она која нас духовно рађа у живот вечни. Она је

Спаситељу нашем обручена, од анђела поштована, од пророка
украшена, од апостола прослављена, од мученика и исповедника
узнесена; њој Господ Христос уготови небеску палату. Та света мати
назива се од људи Црква. Њен глас је као глас грлице која се брине о
птићима својим; њена уста изливају миро апостолског учења; њене
очи су истинита вера и чврста нада у Бога; са њених руку капље
смирна доброчинстава, чињених из самилости и љубави; њене две
дојке су два завета: Стари - у коме су учили пророци, и Нови - у
коме проповедају апостоли; а светим крштењем она рађа децу своју
за бесмртност. Стога, чедо слатко, приступи, храни се из дојки те
истинске матере; послушај мој савет; презри временска богатства
твојих родитеља, да би се удостојио постати наследник вечних
богатстава, спремљених за синове Божје. А чуј и шта ти истински
Отац говори преко мене: Изиђи из земље своје и од рода свога и из
дома оца свога, и иди у земљу коју ђу ти ја показати, у земљу где
тече млеко и мед (1 Мојс. 12, 1; 2 Мојс. 3, 8, 17), тојест тече учење
пророка, апостола и светих отаца. И када испуниш све што ти се
наређује, тада ђе ти се дати рајска наслеђа, отвориђе ти се небеске
ризнице, дађе ти се слава вишњега царства, угледађеш анђелске
чинове и зборове свих светих, и живеђеш са њима као љубљени
брат, и биђеш близак Богу као син.
Благоразумни јуноша, саслушавши ове богонадахнуте речи
Божјег човека и поверовавши да су истините, срце му се од умилења
растапаше, али му ништа не рече бојеђи се својих присутних слугу,
који су могли његове речи пренети његовим родитељима. Стога се
он удаљи, поклонивши се том уваженом мужу.
Сутрадан врло рано млади Астион журно пође ка оном
преподобном старцу, као мудра пчела која поново лети на место где
је јуче скупљала слатки мед. И ушавши у келију к презвитеру
Господњем, он га поздрави овим речима: Здраво да си, апостоле
Христов, служитељу Новога Завета! - А свети му одговори: Здраво да
си и ти, прекрасни младићу! Ја те видим обучена у мученичку одеђу
и са венцем од драгог камења на глави.
И седавши почеше разговарати. Старац упита: Шта је, чедо? Је
ли семе Господње, које јуче благодаћу Божјом посејасмо у срцу твом,
проклијало? и хође ли донети рода? или је срце твоје још у тами

неверја? - Астион на то рече: Јуче ти казах, свети оче, да сам јединац
у својих родитеља и да ме веома воле, па се бојим да им нанесем
тежак бол. Јер ако јавно примим хришћанску веру, они ће од
неизмерне туге или бацити се у море, или полудети, или на неки
други начин одузети себи живот. А ја нећу да моје спасење буде за
моје родитеље узрок њихове смрти и вечне погибије. Стога, ако
пристајеш, оче, на мој предлог, ево њега: начини ме хришћанином
тајно, и сада ме одмах упути како да се припремим за крштење. А
када извршиш на мени све што је хришћанством прописано, тада
ми, молим те, учини ову љубав: узми ме се собом и одведи одавде у
неку далеку земљу, куда те Бог упути, да очи моје не виде
родитељске сузе, и да ми се савест не поколеба због њихове туге, и
љубав моја к њима не постане сметња моме спасењу.
Чувши овакве речи од младића свети старац се обрадова духом
и нареди му да све дане пости, да се добро чува од идоложртвене
хране, и да се моли Христу Спаситељу, истинитоме Богу. Млади
Астион испуњаваше то са усрђем. И кришом од домаћих он сваки
дан одлажаше к старцу и учаше се од њега светој вери. А када добро
упознаде Христа и без икаке сумње поверова у Њега, тада га
свештени старац крсти.
Након не много дана они обојица отидоше оданде ноћу, при
чему Астион беше понео са собом нешто новаца за пут. Дошавши на
морско пристаниште, они нађоше лађу која је путовала к скитским
крајевима, платише себи пут и седоше на лађу. После многодневне
пловидбе они стигоше у град звани Алмирис[4], у скитским
крајевима, крај реке Дунава. И тамо, недалеко од тога града, они
пронађоше једно усамљено место, подесно за боравак. Ту начинише
малу кућу, и настанише се.
После Астионовог одласка од његове куће, родитељи његови, не
видећи свога љубљеног сина, стадоше га тражити свуда. И не
налазећи га, они силно плакаху и кукаху, узалуд дозивајући свога
сина по имену. Отац вапијаше: "Астионе, чедо моје слатко, где си
сада? Астионе, премили, једини сине мој, шта се догоди с тобом? Да
ли те звер нека изненада раскину или те дубока вода прогута? О,
ослонче старости моје, и видело очију мојих, где да те више тражим,
не знам, и у коју земљу да пошаљем слуге своје ради тебе,

недоумевам!" - Такође и мати Астионова, кидајући хаљине на себи и
ударајући се у груди, кукаше и говораше: Ко те растави од мене,
преслатко чедо моје, Астионе! Држим да хришћански Бог посла
неког од својих који превари срце твоје и одведе те од нас. Тешко
мени несрећној! Тешко мени, препуна сам бесконачне горчине, јер
ми узалуд бише све патње и муке које поднесох чедо, родивши те и
васпитавајући те. Ишчезе плод утробе моје, пропаде нада и слава
моја, и ја седим као опустели град. Досада сам била мајка, а сада већ
нисам мајка, јер сам лишена јединог детета мог премилог!" - Тако
сваки дан неутешно ридаху родитељи Астионови.
Слуге Христове Епиктет и Астион у околини града Алмириса
провођаху монашки живот у испосничким подвизима. Но њихова
врлина и светост не остадоше тајна, пошто се рукама светог
презвитера Епиктета чињаху многа чудесна исцељења, и к њима
стадоше долазити људи доносећи своје болеснике. Једнога дана нека
знаменита жена донесе свог петнаестогодишњег сина, који беше
нем, глув и раслабљен, и положивши га крај ногу светога старца
рече му: Не знам откуда си дошао овамо, али верујем да можеш
исцелити сина мог ако хоћеш. Твој изглед показује да си ученик
Назарићанина, о коме смо слушали много чудесних и дивних
ствари. Ако си стварно Његов ученик, онда нам помози и научи нас
да Га познамо, да бисмо и ми постали Његове слуге. - Светитељ јој
рече: Ако од свег срца верујеш, жено, да постоји један истинити Бог
који је створио небо и земљу и све што видимо, биће ти испуњена
молба. - Рекавши то, он нареди да дечка подигну са земље. И
пљунувши три пута у нема уста дечакова, упита га: Кажи нам, чедо,
у каквог бога треба веровати: да ли у идоле, које људи праве, или у
Исуса Христа распета који те сада исцељује? - Дечак узвикну
громким гласом: Треба веровати, чесни оче, у Исуса Христа који
свагда јавља толика доброчинства људима.
Видећи такво чудо, алмирски грађани прославише Бога, и тога
дана више од хиљаду душа обојега пола вероваше у Христа,
Спаситеља нашег.
Благодат Божја чињаше чудеса не само преко светога Епиктета
него и преко светог Астиона. Тако једном, када он изиђе да захвати
воде на реци Дунаву, њега срете бесомучан човек. Астион осени

бесомучника крсним знаком, и бес одмах побеже из тог човека,
вичући: О, Астионе! вера твоја и чистота срца твога добише од Бога
велику власт над нама!
Другом приликом, старац посла некуда Астиона. Путујући,
Астион виде човека који беше пао са високе грађевине доле и
лежаше на земљи као мртав, док родитељи његови кукаху крај њега.
Сажаливши се на њих, блажени Астион се помоли у себи говорећи:
"Господе Исусе Христе, Ти си некада преко апостола Твог Павла
повратио од врата смртних у живот Евтиха који беше пао са трећег
спрата; Ти си и Енеја подигао од осмогодишње узетости преко
апостола Твог Петра; исто тако Ти си преко истог апостола Петра
човеку хрому од рођења утврдио стопала и глежње и дао му силе да
хода; - тако и сада подигни овог човека жива и здрава преко мене,
недостојног слуге Твог". Пошто се помоли тако, Астион приђе к
човеку који је лежао и изговори апостолску реч: У име Исуса Христа
Назарећанина устани и ходи! (Д.А. 3, 6). И узевши га за десну руку,
подиже га жива и здрава. А исцељени, заједно са својим
родитељима, пође одмах ка келији светих, вичући и говорећи: Један
Је само Бог - Бог Епиктетов и Астионов! Ваистину је само један Бог Бог хришћански! Ја нећу отићи одавде док још данас не начините
хришћанима и мене и моје родитеље. - Свештеник Господњи
Епиктет их огласи и поучи, па им нареди да се посте и спремају за
примање светога дара крштења; и после не много дана он их
просвети светим крштењем.
Ђаво пак, видећи да га посрамљују не само старац него и
младић и да га лишавају душа људских које бејаху његов плен,
кидаше се од зависти и наваљиваше на њих разноврсним
искушењима, али без икаквог успеха. Ипак против младића он
улучи следећу прилику. Једнога дана Астион без старчева
благослова изиђе на реку да захвати воду. Враг онда, видевши
Астиона неограђена старчевим благословом, одмах, по попуштењу
Божјем, нападе на њега неким рђавим помислима и смути му душу.
Вративши се у келију, Астион се стиђаше да те помисли исповеди
своме оцу, и у току три дана потчињаваше им се борећи се с њима.
Он се пошћаше, и са сузама се мољаше, и трудовима тело своје
измождаваше, али нечисте мисли никако не одступаху од њега,

којима га као стрелама устрељаваше и рањаваше неки невидљиви
стрелац. А старац, приметивши да је ученик његов смућен и сетан,
рече му: Шта је то, чедо, те те видим необично смућена? Јер та туга
какву у теби видим, није туга светих који се брину о спасењу свом, те
се стога и на лицу њиховом одражава нека духовна сета. Држим да је
ова туга твоја смртоносна, слична оној која уби Авесаломова
саветника Ахитофела (ср. 2 Цар. 15, 12; 17, 1-20) и која погуби Јуду,
издајника Христова (ср. Мт. 27, 3-5).
Тада се Астион стаде исповедати старцу, говорећи: Пре три
дана, оче, када ти са чесним људима вођаше разговоре о небеским
тајанствима, указа се потреба да пођем по воду. Мене беше стид да
пред оним људима тражим благослов од тебе, и поред тога нисам
желео да прекидам ваш разговор. И тако, без твога знања и без твога
благослова ја одох по воду, и путем наиђе на мене таман облак
рђавих помисли; и ево трећи дан већ прође откако се борим са
њима, а не могу да их одагнам од себе, - због тога сам смућен.
Свети старац грозно погледа на њега и упита га: Зашто си без
мога наређења изашао из келије? Зашто си без благослова јереја
Христова ишао на реку? Не знаш ли да је благослов старешине за
младе - неосвојиви бедем, чврст оклоп и непобедиво оружје против
ђавола?
Рекавши то, старац нареди Астиону да се крстолико простре по
земљи ради молитве, а и сам то учини, па се обојица заједно
стадоше са сузама молити Богу. А када после дуге молитве устадоше
са земље, блажени Астион угледа некаквог црног младића где са
упаљеном свећом бежи од њега и говори: "Исповест твоја, Астионе,
сатре данас велике силе моје, и молитва ваша ме обезоружа".
Тако живљаху тамо ови преподобни оци и многе душе људске
обратише ка Христу Богу од идолске заблуде. У то време дође у град
Алмирис поглавар те области Латронијан, који руковођаше
царским и народним пословима. Њему идолопоклоници
оптуживаше ова два света мужа као врачара који својим враџбинама
многе заводе и одвраћају од приношења жртава боговима. Поглавар
одмах нареди да их ухвате и баце у тамницу. Налазећи се у оковима,
светитељи се непрестано мољаху и појаху псалме Давидове. Једном
старац рече своме ученику: Чедо моје мило, ако нас изведу на

саслушање и упитају нас за име, род и отаџбину нашу, ми им ништа
друго нећемо одговорити сем да смо хришћани, да је то наше име и
род и отаџбина, и да ми ништа друго нисмо само слуге Бога
истинога.
Сутрадан поглавар нареди да се усред града припреми судиште
и да се преко бирова позове народ на то гледалиште. Сам он дође
тамо у девет сати, седе на свој престо и посла да свете сужње доведу
из тамнице к њему на судиште. Када их доведоше пред њега, он
погледа на њих и ужасну се, јер виде неку чудесну светлост
благодати Божје која им обасјаваше лица, и спољашњи изглед
њихов уопште уливаше поштовање. Светом Епиктету беше у то
време шездесет година; беше висок растом, имађаше дугу браду,
украшену седином. Такође и свети Астион беше висока раста, и
дивна лица, сав блисташе лепотом целомудрија; њему тада беше
тридесет и пет година. Посматрајуђи их, поглавар скоро читав сат
ћуташе, не будући у стању да што проговори. Најзад једва отвори
уста и упита их: Реците нам, како се зовете, каквог сте рода, и из које
земље дођосте овамо? - Свети одговорише: Хришћани смо. - Но
поглавар рече: Знам и ја да ви припадате проклетој хришћанској
вери, него ви нама кажите ваш род и отаџбину. - Свети поново
рекоше: Ми смо хришћани; знамо једнога Бога, Господа нашег
Исуса Христа, и Њему се јединоме клањамо, а идолских се гадости
гнушамо, и избегавамо оне који им се клањају, говоређи са
псалмопевцем: Такви су и они који их граде, и сви који се уздају у
њих (Пс. 113, 16).
Чувши то, поглавар се испуни гнева и нареди да свете обнаже и
без милости дуго бију. А они бијени говораху: Господе Исусе,
Учитељу наш, нека се воља Твоја врши на нама! - Поглавар пак,
видећи њихову непоколебљивост, још више беснијаше од гнева, и
говораше: Где је ваш Христос, кога ви непрестано призивате? Нека
вам сада притекне у помоћ, и нека вас отме из мојих руку! - А свети
на то рекоше: Ми смо хришћани; нека воља Бога нашега буде на
нама!
Тада поглавар, сав запаљен бесним гневом нареди да мученике
обесе на мучилишту, па да им железним ноктима стружу тела и
буктињама жегу. А они само једно клицаху: Ми смо хришћани; нека

воља Бога нашега буде на нама! - Тако мучише свете до два сата по
подне, када поглавар нареди да их скину са мучилишта и поново
одведу у тамницу.
А један од оних слугу што мучише свете мученике, по имену
Вигиланције, чувши оне речи које свети мученици непрестано
говораху за време свога страдања, и држећи да се у њима садржи
нека магична сила која уништава бол у телу за време мучења,
запамти тачно те речи и размишљаше о њима и дању и ноћу. И
после три дана он стаде пред народом неућутно викати, говорећи:
"Хришћанин сам, нека воља Бога нашега буде на нама!" После тога
он оде у тамницу к светима, научи се од њих светој вери, и након
неколико дана удостоји се примити свето крштење са целим својим
домом.
После првог саслушања и мучења, свети мученици проведоше у
тамници пет дана, па онда поново бише изведени на суд. Пошто их
поглавар и овога пута не могадне никаквим наговарањима
приволети на своје незнабожје, он их опет стаде мучити. Он најпре
нареди да им пређашње ране трљају оцтом и сољу; затим врже
мученике у велики котао пун вреле, кипеће смоле. А они у том
котлу страховито кипеће смоле, остајући неповређени као у некој
купељи, често понављаху своје пређашње речи: Хришћани смо, нека
воља Бога нашега буде на нама!
Видећи их у кипећем котлу живе и неповређене, поглавар се
чућаше и говораше: О, како је велика сила хришћанског
мађиоништва! - Затим он нареди да мученике изваде из котла и
поново вргну у тамницу. При томе забрани да им нико не сме
одлазити, нити им хлеба и воде давати, да би умрли од глади и
жеђи. И свети проведоше у тамници тридесет дана без хране и
пића, хранећи се речју Божјом и окрепљујући се благодаћу Светога
Духа.
Када свети мученици на јавном судишту пред целим народом
беху испитивани и суђени, догоди се те у то време, по промислу
Божјем, допутова у тај град један човек из источних покрајина. Он
познаде Астиона, пошто је и родитеље његове добро знао. По
повратку у свој завичај, он оде к родитељима Астионовим и рече им:
Ја видех у скитском граду Алмирису вашег сина са неким старцем

Епиктетом, у време када их стављаху на муке за Христа. - Чувши то,
родитељи стадоше са сузама молити тога човека да им каже истину;
и он им заклетвом потврди своје речи. Тада Астионов родитељ рече:
Ако се удостојим видети милог сина мог, одмах ћу урадити све што
ми он нареди и чему ме научи. - Тако и мати говораше: Ако у
животу свом угледам слатко чедо моје, све ћу оставити и следовати
му. Буде ли ми наредио да постанем хришћанка, нећу одбити, и
нећу се уплашити да заједно са њим поднесем муке и смрт за
Христа.
После тога они свој дом и имање поверише највернијим
пријатељима својим, а сами са неколико робова и робиња
отпловише у Скитију. Али пре но што они стигоше у град Алмирис,
свети мученици Епиктет и Астион окончаше свој страдалачки
подвиг на следећи начин. Пошто они проведоше у тамници
тридесет дана мучени глађу и жеђу, поглавар их поново изведе на
судиште и рече им: Питао сам вас много пута за ваша имена, за ваш
род, и за вашу отаџбину, и ви ми не казасте истину. Стога сматрам
да ви нисте друго до оваплоћени демони, пошто они немају ни
имена ни рода. Реците ми, дакле, оваплоћени демони, хоћете ли
принети жртве боговима нашим или нећете? Ако нећете, онда ћу
вам још данас одрубити главе. - Свети одговорише: Ми смо
хришћани а не демони, и именом Христовим изгонимо демоне из
тела људских. О, када би и ти пожелео да се ослободиш демона који
живи у теби, ми бисмо га изгнали из тебе силом Христа Бога нашег.
Тада разјаривши се, поглавар нареди да свете мученике бију
камењем по устима. Потом их тукоше моткама, па их поглавар
осуди на посечење мачем.
Када свете мученике изведоше ван града на губилиште, они од
изршитеља казне измолише време за молитву. И окренувши се
истоку, они подигоше к небу руке своје и очи, и дуго се молише
Богу. После тога свети Епиктет замоли да прво посеку Астиона. Али
Астион му рече: Оче, теби приличи да најпре примиш ту част - да се
овенчаш мученичким венцем, јер си ти презвитер Господњи, отац и
учитељ мој, а ја ћу поћи за тобом. - Свети Епиктет одговори:
Седамнаест година, чедо, ја те благодаћу Божјом чувах у чистоти и
непорочности. Зар да сада упропастим труд толиких година, и да те

оставим самог, без мене? Не знаш ли да су лукавства вражја
префињена и тешко приметна? Стрепим да се ти млад, видевши
моју смрт, не уплашиш и не постанеш играчка врагу. Зато, нећемо
тако, чедо, него нека ја будем као Авраам који на жртву Богу
приноси Исаака. Ти дакле иди испред мене и први прими
мученички венац. Ја верујем да свети Михаил са анђелима, Авељ са
пророцима, Петар са апостолима, Данило са исповедницима, већ
изађоше у сусрет теби и чекају да те приме и са слављеничким
песмама одведу к престолу Христа, Спаса нашег.
На то свети Астион рече: Нека буде воља Господња, и твоја,
свети оче! - И оградивши себе крсним знаком рече: Господе, ти си
заштитник мој! У руке Твоје предајем дух мој! - После тога преклони
под мач главу своју, и тако сконча.[5] А свети Епиктет паде на тело
ученика свог и мољаше џелате да га у таквом положају убију. И
ударен мачем, он умре за Христа. И сви присутни тамо незнабошци
и хришћани, посматрајући чесна тела њихова, видеше где она
стадоше сијати као сунчана светлост, и неисказани миомир
испуњаваше то место.
Тог дана касно по ноћи дође гореспоменути Вигиланције са
својим укућанима и осталим хришћанима, тајно узе тела светих
мученика, помаза их мирисима, уви у чисте плаштанице и чесно
погребе на одабраном месту.
Те исте ноћи у поглавара Латронијана уђе опаки демон; и када
он сутрадан, по обичају свом, дође рано у судницу, он стаде
говорити бесмислице као луд; затим дохвати мач, јурну на оне што
беху с њим, и стаде их ударати и ране им задавати. А ови, видећи га
да је полудео, ухватише га, истргоше му мач из руку, тукоше га, па
му свезаше и руке и ноге, и у једну малу собу затворише, где он
после два дана сконча страшном смрћу, удављен од демона.
По кончини светих мученика, родитељи Астионови
приближаваху се воденим путем ка граду Алмирису. У то време
свети Астион се јави Вигиланцију и рече му: Отац мој и мати моја
сада ће стићи овамо да ме траже. Стога, учини ми ову љубав, брате:
изађи на пристаниште, одведи их својој кући, одмори их и утеши,
јер су веома измучени тугом и жалошћу због мене. Поред тога
поучи их и спасоносној вери, и откриј им величину истинитог Бога.

Вигиланције одмах оде на пристаниште и угледа лађу која
пристајаше уз обалу. Из ње изађоше Астионови родитељи, и
стадоше распитивати људе који се налажаху ту, да није ко видео
младог човека по имену Астиона. Вигиланције им приступи и рече:
Ја сам га видео и добро се познајем са њим. Но хајдемо најпре код
мене, да се одморите у моме дому, па ћу вам причати о њему.
Родитељи Астцонови се веома обрадоваше и одоше к
Вигиланцију, који учини све да се они добро одморе. А када они
мољаху Вигиланција да им прича о њиховом сину, он им рече:
Астион је недавно био у овоме граду, али је пре неколико дана
отпутовао одавде са једним чесним старцем у врло далеку земљу,
пошто је чесно позван од Свеславног Цара да заједно царује са њим у
неисказаној слави. - И тако, мало по мало Вигаланције им изложи
учење о другом, вечном животу, о рајским обитељима, о небеском
царству и о Бесмртном Цару, Христу Господу, о анђелима и свима
светитељима који сацарују Христу, међу које је сада увршћен и
њихов син Астион.
Родитељи Астионови, слушајући речи које раније никада не
беху чули, дивљаху се, умилење их обузимаше, и они осећаху у
срцима својим неку духовиту радост, па још усрдније распитиваху,
како је тамо отишао њихов мили син. Вигиланције их тада узе и
одведе најпре у келију светих мученика. Тамо им показа свети крст и
Еванђеље који беху остали после њих, па им онда много говораше о
учењу еванђелском, и обрати их вери у Христа. После тога он им
исприча о страдањима светих мученика Епиктета и Астиона, како
они душе своје положише за Христа Господа. Затим их одведе на
место где беху погребена тела светих. Пошто они дуго плакаше
тамо, он им нареди да с вечера стану на молитву и да се заједно с
њим сву ноћ моле Христу Богу. А када прође поноћ и зорњача се
већ појави, њих изненада обасја светлост као муња и осети се
чудесни миомир, и они угледаше пред собом мученике у
неисказаној красоти. Свети Астион, загрливши своју матер, с
љубављу је целиваше говорећи: "Добро је што си дошла овамо,
ученице Христова, а мајко моја, Маркелино!" (тако јој беше име).
Исто тако и свети Епиктет, загрливши главу Астионова оца,
целиваше га говорећи: "Радуј се у Господу, мили брате Александре -

(тако му беше име) - што се удостоји да будеш увршћен међу верне
и што се показа достојан вечнога блаженства". Затим обојица
рекоше Вигиланцију: Радуј се и ти, брате мили, јер се испуни на
теби реч Светога Писма: Који обрати грешника с кривога пута
његова, спашће душу од смрти, и покриће мноштво грехова (Јак. 5,
20). - А говорише им они и многе друге утешне речи, препуне
духовне сласти, па потом кроз неко време постадоше невидљиви.
Какве се радости од овог виђења и од слатке беседе са светима
испунише родитељи Астионови, немогуће је исказати. Они срца
своја излише у молитви и благодарности Богу што се удостојише
видети у небеској слави милог сина свог, кога су тако дуго болна
срца тражили.
У то време у Скитској земљи бејаше хришћански епископ по
имену Евангел. Он се кријаше за време гоњења. Но дознавши за
погибију поглавара Латронија, он се без страха врати у град
Алмирис, да би посећивао и утврђивао хришћане у вери. К њему
Вигиланције одведе Астионове родитеље и исприча му све о њима и
о светим мученицима. Епископ, одавши хвалу светим мученицима,
с радошћу прими Астионове родитеље, обраћене Христу, и крсти
их у име Оца и Сина и Светога Духа. После тога Александар и
Маркелина проведоше крај гробнице светих мученика много дана у
пошћењу и молитвама, па се вратише дома у свој завичај. Пошто
продадоше све своје огромно имање, они новац раздадоше
сиромасима, а себи задржаше нешто мало за прехрану. И тако они
поживеше богоугодно до смрти своје.
Тако се украсише на небу мученичким венцем свети
преподобномученици, презвитер Епиктет и монах Астион. К њима
се, отишавши са земље, придружише Александар и Маркелина и
удостојише учешћа у блаженству светих благодаћу Господа нашег
Исуса Христа, коме са Оцем и Светим Духом част и слава, сада и
увек и кроза све векове. Амин.

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ
НЕДЕЉЕ (КИРИАКЕ)[6]

У време христоборних царева Диоклецијана[7] и зета његова
Максимијана[8] живљаху у Анадолији две побожне старе душе,
Доротеј и Јевсевија. Они беху побожни хришћани; беху богати али и
бездетни. Они се мољаху Богу да им подари дете, обећавајући да ће
га посветити Њему. Бог услиши њихову молитву и њима се у недељу
роди женско дете, због чега они и дадоше име детету Недеља, и
крстише га светим крштењем.
Родитељи васпитаваху Недељу у хришћанском учењу и
врлинама, и тако од детињства Недеља посвети себе Богу,
уздржавајући се од свега што раскалашна деца чине. Када одрасте,
красна телом и душом, навалише многи просиоци, но она их све
одби говорећи да је она себе обручила Христу Господу, и да ништа
не жели до само да умре као девојка. Један од тих одбијених
просилаца оптужи и Недељу и њене родитеље цару Диоклецијану
као хришћане. Цар нареди те мучише родитеље Недељине, и после
мука одасла их к управитељу Јусту у град Мелитину, где у мукама за
Христа скончаше. Свету Недељу пак посла Диоклецијан у
Никомидију[9] к ћесару Максимијану на суд. Саслушавши Недељу и
видевши да је тврда и непоколебљива у Христовој вери, Максимијан
нареди те је положише по земљи и дуго без милости бише
воловским жилама. За то време мученица се мољаше Господу, и то
страховито разјари мучитеља Максимијана те викаше на војнике
који је мучаху. Тада му света мученица рече: Не варај се,
Максимијане, никада ме нећеш моћи потчинити својој вољи пошто
ми Бог помаже.
После тога Максимијан посла свету Недељу к управитељу
Витиније[10] Илариону. Овај је саслуша и нареди да је уведу у
идолски храм; но тамо се света Недеља помоли Богу, и настаде
силан земљотрес, од кога сви идоли у храму попадаше на земљу,
поразбијаше се и у прах претворише; утом улете вихор у храм, и
развеја по ваздуху тај идолски прах; затим сину муња и сагоре лице
управитељу Илариону, те он паде са свога престола и издахну.
После Иларионове погибије за управитеља области дође
Аполоније. Обавештен о свему што се догодило, Аполоније удари
свету Недељу на зверске муке, па је врже у тамницу. Када света
Недеља лежаше у тамници сва у ранама, јави јој се Христос Господ,

исцели је и рече јој: "Не бој се мука, Недељо, моја благодат је с
тобом".
Када управитељ Аполоније поново изведе свету Недељу на суд
и муке, он донесе пресуду да она буде спаљена у огњу. Слуге
спремише огромну ватру, и бацише мученицу усред ватре. А света
мученица, подигавши руке к небу, дуго се мољаше Богу. И тада, из
чистог и ведрог летњег неба, спусти се облак и угаси сву ватру, која
ни најмање не повреди свету мученицу. После тога управитељ
нареди да се на мученицу пусте разне звери, али и ту она остаде
неповређена, пошто јој звери као кротка јагњад полегаше крај ногу.
Видећи ово необично чудо, многи од присутних незнабожаца
повероваше у Господа Христа. Но сви бише посечени. Света Недеља
рече Аполонију: "Никојим начином не можеш ме одвратити од вере
моје. Бациш ли ме у огањ, имам пример Три Отрока; бациш ли ме
пред зверове, имам пример Данила; бациш ли ме у море, имам
пример Јоне пророка; предаш ли ме мачу, сетићу се чеснога
Претече. За мене је живот - умрети за Христа".
Тада нареди Аполоније да мученицу поново воде у тамницу.
После извесног времена управитељ Аполоније, севши на судишту, са
судијског места изрече смртну пресуду мученици: да буде посечена
мачем. Џелати је онда узеше и изведоше ван града да је погубе.
Света Недеља их замоли за дозволу да се помоли Богу. Џелати јој
дозволише. Она онда клече на колена, уздиже руке к небу и помоли
се Богу, да Бог помилује и спасе све оне, који буду спомен њен
славили, и да упокоји њену душу заједно са душама њених
родитеља. Свршивши молитву, она предаде душу своју Богу пре
него се мач спусти на њену главу. А када војници, пришавши к њој
да изврше над њом смртну казну, видеше да је већ умрла, зачудише
се. Утом би к њима божански глас с неба који им рече: Идите, браћо,
и причајте свима о великим делима Божјим. - Војници се после тога
вратише славећи Бога.
Света Недеља чесно пострада и пресели се у вечну радост
Господа свога 289 године, у Никомидији. Ова света мученица се
нарочито много празнује у Далмацији и Јужној Италији.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ПЕРЕГРИНА, ЛУКИЈАНА, ПОМПЕЈА, ИСИХИЈА, ПАПИЈА,
САТОРНИНА и ГЕРМАНА
Ови свети мученици беху родом из Италије и пострадаше у
време цара Трајана[11]. Када настаде гоњење на хришћане, ови свети
седоше на лађу и отпловише у град Дирах[12]. Налазећи се у том
граду они видеше како за исповедање Христа свети епископ
Астије[13] висијаше распет на крсту, и намазан медом, и како га осе
и муве уједаху, и они га прославише због тога. По томе их познаше
да су хришћани, и војници их одмах ухватише. На саслушању они
исповедише своју веру у Христа, те због тога по наређењу
антипата[14] Агриколе бише бачени и потопљени у Јадранском
Мору.
И тако ови блажени исповедници Христови примише
неувенљиве венце мучеништва. Света пак тела њихова море избаци
на обалу, и она бише ту у песку погребена. Седамдесет година након
тога ови свети мученици јавише се Александријском епископу и
рекоше му: "Узми наша тела". Епископ онда узе тела светих
мученика, чесно их сахрани, и на том месту подиже малу цркву у
име њихово.

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ЕВСТАТИЈА
Пострадао за Господа Христа спаљен у огњу.[15]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ПОЛИКАРПА НОВОГ
Посечен мачем за веру у Христа.

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ЕВАНГЕЛА
Епископ града Тома, на ушћу Дунава. Он крстио родитеље
светог преподобномученика Астиона (види напред) - Александра и
Маркелину, и био посечен мачем око 290 године.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
ЕВДОКИЈЕ (ЕФРОСИНИЈЕ), кнегиње Московске
Супруга Димитрија Донског, она водила веома побожан живот;
била мајка сиротиње; састрадална према несрећнима; нарочито
волела подизати цркве. Као кнегиња носила је богате хаљине и међ
људима се појављивала весела лица, а у ствари је била строга
испосница, која је тело своје смиривала тешким подвизима.
Основала је у Москви Вознесенски женски манастир. Обавештена од
Ангела Господњег о дану своје смрти, она се замонаши у
Вознесенској обитељи, добивши име Ефросинија, и мирно отиде ка
Господу 7 јула 1407 године.

НАПОМЕНЕ:
1. Преподобни Тома живео и подвизавао се, вероватно, у десетом
веку.
2. Цар Диоклецијан владао источном половином римске
царевине од 284. до 305. године.
3. Код старих Римљана комитима су се називали најпре
пратиоци највишег државног чиновника у провинцији, а
касније - пратиоци царева из најближе свите њихове. Од доба

Константина Великог (306-337 год.) то постаје титула свих
дворских и државних звања.
4. Алмирис - сада Рамзин, на јужном рукавцу Дунава.
5. Пострада свети Астион, а и свети Епиктет, око 290. године.
6. Ово страдање Св. мученице Кириаке (Недеље) скоро је
дословно узето из Синаксара Цариградске Цркве (Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanae, изд. Н. Delehaye, Bruxselles 1902,
с. 805-6.)
7. Диоклецијан владао римском царевином од 284 до 305 године.
8. Диоклецијанов зет Максимијан Галерије, са титулом ћесар био
Диоклецијанов сауправитељ на истоку римске царевине, а
потом од 305 до 311 године и наследник његов.
9. Никомидија - престоница источне римске царевине,
резиденција цара Диоклецијана, велељепан град у области
Витиније, на обали Мраморног Мора, у североисточном делу
Мале Азије.
10.Витинија - римска област у Малој Азији, на обали Мраморног
и Црног Мора, граничила се на истоку Пафлагонијом, а на југу
Галатијом, Фригијом и Мизијом.
11.Трајан царовао у римској царевини од 98 до 117 године.
12.Град Дирах, иначе Епитамн, сада Драч - налази се у Албанији,
на обали Јадранског Мора.
13.Спомен светог свештеномученика Астија празнује се 4 јуна и 6
јула.
14.Антипат - управитељ области, проконзул, намесник.
15.У неким Синаксарима стоји да је овај Св. свештеномученик
Евстатије пострадао заједно са следећом двојицом:
Поликарпом и Евангелом.

8. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ПРОКОПИЈА
Свети град Јерусалим однегова светог великомученика
Прокопија, коме родитељи његови наденуше име не Прокопије него
Неаније, а име Прокопије он доби од самог Господа Христа на
крштењу, као што ће се касније видети из ове повести. Исто тако се
и Јерусалим у то време називао од незнабожних идолопоклоника не
Јерусалим него Елија. Јер по разорењу Јерусалима Титом[1], сином
Веспазијановим[2], по истеку много година, римски цар Адријан[3],
коме при рођењу би дато име Елије, пожелевши да на месту
разореног Јерусалима подигне град, назва га по своме имену Елије, и
заповеди да нико тај град не назива Јерусалимом већ Елијом.
Непријатељ Господа нашег Исуса Христа, Адријан се стараше не
само да истреби са земље пресвето име Његово, него жељаше да из
људског сећања избрише и само место где Христос пострада. Због
тога он и назва Јерусалим Елија.
У том граду живљаше неки славан човек, сенаторског рода, по
имену Христофор. Он беше хришћанин, а његова супруга Теодосија
- незнабошкиња. Од њих се и роди Неаније, по чијем рођењу

Христофор убрзо отиде ка Господу. Оставши удовица, Теодосија
васпитаваше дете у незнабожачкој вери и научи га да служи
идолима, пошто и сама беше усрдна служитељка демона. Дечко
бејаше веома бистар, и кад га мати даде незнабожачким учитељима
на школовање, он брзо изучи све световне науке.
Када Неаније израсте у младића и већ постајаше зрео човек,
мати зажеле да га да цару у војну службу. У то време безбожни цар
римски Диоклецијан[4] дође у Антиохију Сиријску што је на реци
Оронти. Дознавши за то, Теодосија оде са својим сином у Антиохију
и даде га у службу цару. Цар, видевши да је младић леп, кршан и
веома паметан, силно га заволе и нареди да буде у царским
палатама близу њега, заједно са другима, њему сличнима. Затим га
цар у скором времену произведе за војводу, и посла га са војском у
египатски град Александрију[5], наредивши му да тамо гони, мучи и
убија хришћане, а да им имовину одузима у корист државе. Неаније
рече тад цару: Слушао сам за те људе, господару, да они почитују
некаквог сина Божјег, званог Христос, и да су тврде нарави,
непокорни, дрски, и чврсти у својој вери и постојани; и да више воле
умрети него оставити свога Христа и принети жртве боговима
нашим. Због тога сматрам да неће бити лако приволети их на наше
законе.
Диоклецијан, разјаривши се, стаде хулити Христа Спаситеља,
говорећи: Бог њихов, како сами они тврде, није имао жене. Како је
онда могао родити Сина? А Христос у кога они верују, тај је рођен од
жене, и он би од јеврејског народа осуђен на смрт, бијен, трновим
венцем овенчан, исмејан, на крст разапет, оцтом и жучју напојен, и
умре у горким мукама. Ако је био Бог, зашто онда не избави себе из
јеврејских руку? И када себи не поможе у невољи, може ли онда
другоме помоћи?
Такве, и још горе хуле изговори син погибли. Јер, као што каже
божанствени Павле, реч крстова је лудост онима који гину, а нама
који се спасавамо - сила Божија (1 Кор. 1, 18). Неаније, убеђен
царевим речима, крену са два одреда војске на заповеђени му пут.
Али пошто од силне сунчане врелине и жеге изнемогаваху и
војници и њихови коњи, то они путоваху ноћу а дању се одмараху. И
када они прођоше мимо сиријски град Апамеју[6], у девет сати ноћу

би земљотрес, и севање муња, и страшна грмљавина, те сви од страха
беху као мртви. А војвода чу глас с неба који њему говораше:
Неаније, куда идеш, и на кога устајеш? - У великом страху Неаније
одговори: Послан сам од цара у Александрију да убијем све који
верују у Распетога? - И опет му рече глас с неба: О, Неаније, и ти ли
на мене идеш? - Неаније упита: Ко си ти, Господе? Не могу да те
познам.
Тек што Неаније то рече, у ваздуху се показа пресветли крст, као
од кристала, и од крста се чу глас: Ја сам Исус, распети Син Божји! Дршћући Неаније рече: Цар ми исприча, да онај Бог кога хришћани
почитују, није имао жене, и како си ти онда Син Божји? Ако си пак
стварно Син Божји, како те онда Јевреји узмогоше исмејати, и
распети, и умртвити? - И одговори му глас од крста: Ја то ради рода
људског добровољно претрпех, да избавим грешнике од власти
ђавола, и потражим изгубљене, и оживим мртве. И када ја не бих
био Син Божји, како бих онда после смрти ја био жив и говорио с
тобом?
После ових речи крст узиђе на небо, и одмах се чу глас с неба:
Овим знаком који си видео, побеђуј непријатеље своје, и мир мој
биће с тобом!
Тако Неаније, као некада Савле (Д.А. 9, 1-20), кроз јављење њему
Господа на путу, од гонитеља постаде изабрани сасуд Господа Исуса
Христа. И од тог чудесног виђења, и од слатког разговора Господњег
с њим, срце се његово испуни неизрецивом радошћу и весељем
духовним.
После тога виђења Неаније са својим војницима дође у
Скитопољ[7], и позвавши к себи златара нареди му да начини крст
онакав какав он виде ноћу. Златар одбијаше, говорећи: Ја то не могу
да урадим, јер је крст знак галилејаца, који се називају хришћанима.
И ако цар дозна за то, он ће ме страшном смрћу погубити. - Неаније
захтеваше да он тајно изради крст, заклињући му се да о томе неће
казати ни цару, нити икоме другоме. Тада златар прими од војводе
довољно злата и сребра на израду крста, и тајно изради крст онакав
и онолики како му то војвода описа. Чим крст би израћен, на њему
се изненада појавише три лика, невидљивом руком нацртана, са
јеврејским натписом: на горњем делу - Емануил[8], а на двема

странама - Михаил и Гаврил[9]. Угледавши то, златар се зачуди и
беше у недоумици ко то уради, пошто у тој соби не беше никога сем
њега. И он реши да те ликове отаре; узе оруђе, али не могаде то
учинити, јер му се рука укочи као да је узета. А кад војвода виде крст,
он упита мајстора: Чији су ови ликови, и због чега су изображени? Златар са заклетвом тврђаше: Када заврших посао, ова се три лика
појавише сами од себе, и не знам чији су. Хтедох да их отарем, али
не могох, јер ми се рука укочи.
Тада Неанији би јасно да се у крсту налази нека божанска сила;
поклони се крсту, целива га и, обавивши га скерлетом, ношаше га
код себе, чувајући га са страхопоштовањем. И он се сада оружаше не
против хришћана већ против варвара, и побеђиваше их силом
Христовом, покоравајући њихове земље. Чак и против самог
невидљивог непријатеља, ђавола, он изиђе у рат, и победи га својим
јуначким страдањем за Христа.
А његово страдање отпоче овако. Када он бејаше у своме граду
Јерусалиму, који се у то време звао Елија, грађани га молише да
одмазди агарјанима[10] за зла која им чињаху. Јер агарјани,
нападајући њихов крај и трчкарајући око града, одвођаху оне који су
се случајно налазили изван града, а нарочито хватаху женскиње и
узимаху их себи за жене. То исто они чињаху и по околним селима.
Храбри војник Христов, наоружан силом светога крста, смело изађе
са својом војском и појури за агарјанима, молећи се у срцу свом
овако: Помози ми, надо моја, Христе Боже! - И дође му глас с неба:
Надај се, Неаните, јер сам ја, Господ Бог твој, с тобом!
Чувши овај глас, војвода постаде још смелији и страховито
потуче агарјане, и све заробљенике ослободи. У тој битци погибе
шест хиљада агарјана, а од Неанијевих војника нико не би рањен,
нити убијен. И посла Неаније испред себе гласника к својој мајци,
извештавајући је о победи над непријатељима, чему се она веома
обрадова. И када он са тријумфом и пленом победнички улажаше у
град, мајка га радосно срете. И кад он уђе у свој дом, мати му рече:
Мило чедо моје, када ти оде у бој, ја узех у руке кадионицу и тамјан,
па уђох к боговима и молих се њима за тебе да ти они помогну. И
ето сада ти се њиховом помоћу показа победилац! Стога уђи к њима
и одај им благодарност, да би ти они и у будуће помагали. - Неаније

јој одговори: Добро си урадила, мајко, молећи се за мене, али мени
је помогао мој Бог. - Мати му онда рече: Чедо, не говори о једном
богу, да се остали богови не разгневе на тебе и не одврате од тебе. Неаније јој на то рече: Мајко, не обмањуј себе идолским
многобожјем. Јер како су ми могли помоћи они, када су сами
бездахни? А ако су ми они помогли, хајде да их упитамо, нека нам
то кажу, и ми ћемо се тада уверити у њихову моћ.
Рекавши то, он уђе у мајчину спаваћу собу где се налажаху
златни и сребрни идоли, и обраћајући се њима рече: Вама говорим,
тобожњи богови, реците нам: ко мени поможе у битци? - А идоли
мучаху, јер како би могли одговорити кад су неми? Тада Неаније
рече мајци: Ето, мати, видиш какви су твоји богови. Када они нису у
стању да једну реч проговоре, како онда могу помагати некоме? Мати му на то рече: Они не одговарају теби зато што их ти са
подсмехом питаш. - Онда их ти сама упитај, одврати Неаније; они су
дужни да одговоре теби, пошто им врло усрдно служиш.
Тада она, приступивши им са великим страхопоштовањем и
преклонивши колена, рече: О, свемоћни богови! Велики Зевсе[11] и
ти, царице Хера[12], и господару мора Посејдоне, и сунцолики
Аполоне[13], и ти заштитнице града Паладо[14], и остали богови!
Молим вас, реците нам, не помогосте ли ви у битци слузи вашем,
сину мом? - Но одговора од њих не би.
Тада блажени Неаније, држећи крст у руци, испуни се
божанске ревности, па скинувши своју горњу хаљину и одгурнувши
матер од идола, стаде их разбијати, ударајући их о земљу и газећи
их ногама. И пошто их поломи у парчад, он то злато и сребро
раздаде сиромасима. А мати његова, видећи то, страховито се
разгневи и разјари, и заборавивши природну љубав према сину,
хитно отпутова у Антиохију к цару Диоклецијану, и са сузама се
жаљаше цару на сина што јој богове поразбија и што њој самој не
указа дужно поштовање одгурнувши је од богова. А цар је тешаше
надом да ће, било ласкама било претњама, обратити њеног сина к
пређашњој вери у богове. Притом цар рече: Не буде ли пак хтео да
се обрати, онда ће због злочина својих злом смрћу умрети, а ти
изабери себи за сина кога хоћеш из моје свите.

И одмах написа цар игемону - поглавару Палестине Јусту, који
беше родом из Италије, човеку свирепом, наређујући му да у
присуству угледних људи из околних градова саветује на све могуће
начине, и милом и силом, војводи Неанију, сину Теодосијином, који
је пришао хришћанској вери, да се поново обрати к боговима; а не
буде ли то учинио, онда га ставити на љуте муке. У том писму
налажаху се и хуле на Христа.
Игемон Јуст, добивши цареву наредбу, сазва угледне људе из
палестинских градова, па сам оде у Елију к војводи Неанију,
поздрави се с њим и даде му царево писмо. А војвода када прочита
писмо и у њему написане хуле против Господа нашег, не отрпе него
исцепа писмо на ситне комадиће, па их разбаца по ваздуху,
говорећи игемону: Ја сам хришћанин, а ти чини што ти је наређено.
- Игемон му тада рече: И цара се бојим, и тебе као пријатеља стидим
се и жалим те, те не знам шта да радим. Него послушај мене и ове
честите људе, па у нашем присуству принеси боговима жртву. А ако
то не урадиш, онда ћеш ме и против воље приморати да извршим
наређење.
На то Неаније рече игемону: "Ти згодно спомену жртву, ево, ја
себе самог приносим на жртву Христу, Богу моме".
Рекавши то, он отпаса са себе војводски појас и баци га игемону
у лице, одричући се царске службе, да би био војник Цара
Небеснога. Притом он изобличи идолопоклоничко безбожје.
Игемон и људи што беху дошли с њим разгневише се, па
дохватише Неанија и одведоше у Кесарију Палестинску[15], која се
називала Филипова, а и Севастија Панеада, у којој некада би
постављена статуа Христова, израђена по жељи крвоточиве жене,
која се исцели додирнувши хаљину Господњу (Мт. 9, 20-22). Тамо
игемон, севши на отвореном за сав народ судишту, изведе Неанија
на саслушање. Угледавши Неанија грађани, идолопоклоничким
безбожјем помрачени, као пијани или ђавоимани повикаше ка
игемону, говорећи: То је непријатељ и истребитељ богова наших и
исмевач наређења царских.
Игемон пак, иначе врло свиреп и бездушан човек, силно се
разјари од народне вике, и нареди одмах да Неанија обесе нагог на
мучилишту и да му железним ноктима стружу тело. И одпадаше

месо са Неанијевог тела и виђаху се голе кости. Неки од грађана
видећи такво страдање мучениково, жаљаху га због младости његове
и плакаху за њим. А мученик, видевши их где плачу, рече им: Не
плачите за мном већ над погибијом душа ваших, јер треба
оплакивати онога коме предстоји бесконачно мучење у паклу. Затим, уздигавши очи к небу, он се мољаше говорећи: Боже! укрепи
мене, слугу Твога, на посрамљење врагу а на прослављење пресветог
имена Твог!
Када мучитељи слуге изнемогоше, мученик би по игемоновом
наређењу скинут са мучилишта и вргнут у тамницу. А тамнички
стражар Теренције, памтећи доброчинство Неанијево, сажали се на
њега те простре под њим сена и поњаву; и мученик лежаше једва
жив у тамници. У поноћи би земљотрес у граду, јер Бог са анђелима
Својим дође да посети слугу Свога, и засија велика светлост у
тамници, и врата се тамничка отворише, и свима тамошњим
сужњима окови спадоше, и јавише се два анђела у облику
прекрасних младића и рекоше мученику: Погледај на нас, и види. Мученик, погледавши према њима, упита: Ко сте ви? - Они
одговорише: Ми смо анђели, послани к теби од Господа. - Мученик
им рече: Ако сте анђели Господњи, онда се пред мојим очима
поклоните Господу и оградите себе крсним знаком, да бих вам
поверовао. - Анђели то одмах урадише, и рекоше: Сад дакле веруј да
нас Господ посла к теби. - И мученик рече: Знам да к тројици
Младића, баченима у пећ вавилонску, би послан од Господа анђео
да им расхлади огањ. А шта такво учиних ја, или у какав сам то огањ
бачен, да бих се удостојио анђелске посете?
Када мученик са смиреношћу говораше ово, изненада се јави
сам Господ Исус Христос у слави неисказаној, и додирнувши
мученика исцели га од рана и подиже потпуно здрава. И крстивши
га Господ водом, рече му: "Више се нећеш звати Неаније већ
Прокопије[16]. Буди храбар и јачај, јер јачајући учинићеш велика
дела и привешћеш к Оцу моме изврсно стадо". - А Прокопије,
обрадован и престрављен, паде на земљу, поклони се Господу,
молећи се да га Он укрепи у страдањима, да се не би уплашио
љутих мука. Господ му рече: "Не бој се, ја сам с Тобом!" - Рекавши то,
Господ узиђе на небеса.

Од времена овог јављења Господњег срце светог Прокопија
беше препуно неисказане сладости небеске и радости духовне. И
телом он беше толико здрав, да не имађаше ни трага од
претрпљених рана: јер се поузда у Господа, и Он му поможе, и
процвета тело његово (ср. Пс. 27, 7).
Сутрадан игемон посла једног од војника у тамницу да се
извести, да ли је мученик жив, јер је држао да је он већ умро од
јучерашњих љутих мучења. Тамнички стражар Теренције исприча
војнику да целу ноћ спавао није, јер се у поноћ у тамници догађало
нешто чудесно и страшно, наиме: десио се земљотрес, засијала је
необична светлост, отворила су се врата, спали су окови са сужања, а
са Неанијем су разговарали неки пресветли људи. Војник,
навиривши у тамницу, викну к мученику: Јеси ли жив, Неаније? Светитељ одговори: Жив сам и здрав благодаћу Бога мог. - Војник
рече: Не могу да те видим. - Светитељ одговори: Сваки који бежи од
светлости Божје и служи демонима, слеп је и у тами ходи, и не зна
куда иде.
Војник оде и извести игемона о ономе што чу. Игемон тада седе
на судишту, и опет изведе Христова мученика на суд. И погледавши
на њега, сви видеше да је лице његово светло и сво тело његозо
здраво и бело, као да никада никакве ране није поднело. Многи од
присутних на суду задивљени повикаше: Боже Неанијев, помози
нам! - А игемон, уставши са свог судијског места и руком давши
народу знак да ућути, викну громким гласом: Браћо! зашто се
дивите видећи Неанија здрава? Богови се смиловаше на њега и
исцелише слугу свога.
На то светитељ рече игемону: Добро кажеш да сам исцељен
милосрђем Божјим. Но ако сматраш да је то чудесно исцељење
извршено силом богова твојих, онда хајдемо у њихов храм да
дознамо који ме бог исцели. - Држећи да мученик хоће да се
поклони боговима, игемон се веома обрадова и нареди да се пут од
судишта до идолишта украси и да се по њему простру најлепше
простирке. А биров са највишег места објављиваше, вичући:
Неаније, син високородне жене Теодосије, покајавши се вратио се
боговима и иде да им принесе жртву.

Слушајући то, незнабошци се радоваху, а потајни хришћани
силно туговаху. И слеже се мноштво народа са женама и децом.
Игемон са светим Прокопијем и са свима знатним људима свечано
иђаше ка идолопоклоничком храму. Ушавши унутра, светитељ се
тајно помоли Христу Богу, начини руком у ваздуху крсни знак
према идолима и рече: Вама говорим, нечисти идоли, уплашите се
имена Бога мог и силе светога крста, те падните са својих места и,
разбивши се, разлијте се као вода!
И одмах падоше сви идоли, и начинивши својим падом
страшну хуку издробише се у комаде. А што је најчудније, сав
материјал од кога они беху направљени претвори се, по Божјем
наређењу, у воду, и идолиште се напуни воде, и потече река на врата
идолишта хучећи.
Ово чудо веома задиви све, и многи повикаше говорећи: Боже
хришћански, помози нам! - А игемон, избезумљен овим догађајем,
од запрепашћења не знађаше шта да ради. Но затим, једва
дошавши себи, нареди да мученика одведу у тамницу, а сам сав
утучен отиде кући својој.
Касно увече дођоше к тамници у којој беше свети мученик два
одреда војске са двојицом својих старешина - трибуна, Никостратом
и Антиохом, и молише светога да их уврсти међу војнике Небескога
Цара, Христа Бога. Свети Прокопије моли тамничког стражара
Теренција да му допусти да на неко време изиђе из тамнице.
Стражар му допусти, знајући тачно да неће побећи онај који жели
да страда за Христа. Изишавши, светитељ одведе војнике к епископу
тога града Леонтију, који се из страха скривао негде. Нашавши га,
Прокопије га замоли да крсти војнике, а сам се поново врати у
тамницу. Епископ те ноћи изврши оглашење над војницима, крсти
их, и причести Божанским Тајнама Тела и Крви Христове. Када
после тога они одоше к тамници, свети мученик их поучи светој
вери и исповедању имена Христова, и утврди их да буду
неустрашиви и јуначки у страдању.
Када настаде дан и игемон по обичају свом дође на јавно
судиште, пред њега ступише ови војници громогласно славећи
Христа, и изјављујући да су хришћани, и показујући да су готови
ићи за Христа на муке и смрт. Игемон, видећи толике војнике где

смело иду у смрт за Христа, зачуди се и запрепасти се, и дуго им
саветоваше да напусте Христа и поново се врате боговима. Али када
виде да су несавитљиви, он им изрече смртну пресуду: да буду
посечени мачем. И изведоше их ван града на губилиште, где се
огроман број џелата слеже ради извршења смртне казне над њима.
Беше тамо изведен и свети Прокопије, у оковима, да би се уплашио
видећи смрт толиких војника. А он, гледајући на њихов подвиг,
радоваше се духом и мољаше се за њих Христу Богу, да их до краја
крепи, и да душе њихове прими у небеско царство. Џелати пак са
другим незнабожним војницима окружише та два одреда
поверовавших у Христа и посекоше их, притом убише заједно с
њима и оба трибуна, Никострата и Антиоха.
Тако нови војници цара Христа, положивши душе своје за
Њега, пређоше у тријумфу са земље на небо. А чувени добротвор,
по имену Евлалије, дошавши ноћу са мноштвом верних, покупи
тела мученика и погребе их; свети пак Прокопије лежаше у
оковима.
Када мученик Христов борављаше у тамници, к њему дођоше
дванаест високородних жена и рекоше му кроз прозорче: "И ми смо
слушкиње Христове!" - То би достављено игемону, и он одмах
нареди да те жене посаде у тамницу. Радосно улазећи у тамницу оне
говораху: "Прими нас, Господе, у небески дворац Твој!" И ушавши
унутра оне се поклонише светом Прокопију. Светитељ их стаде
учити светој вери, божанственој љубави према Христу, и топлој
молитви к Богу.
После неког времена игемон, севши на судишту пред народом,
нареди да те угледне жене доведу из тамнице пред њега на суд. На
ово суђење дође и мати Прокопијева Теодосија, да види подвиг ових
жена, јер беше чула за њих. Када их доведоше на суд, игемон их
упита: Пристајете ли да принесете жртве боговима, па да се
удостојите части од нас, или хоћете, остајући упорне, да саме себе
љуто погубите? - Свете жене одговорише: Част коју нам ти
обећаваш, нека погуби тебе сама, а ми смо слушкиње распетога
Христа који нас је извео из погибије. Он је наша част и слава!
Разгневи се игемон па нареди да сваку растегну по земљи и
штаповима немилосрдно бију. Затим их наге обесише на

мучилишту и ребра им огњем жегоше, а оне се мољаху Христу Богу
призивајући Га у помоћ. Потом нареди игемон да им отсеку груди,
рекавши: Да ли ће вам помоћи Распети, у кога се уздате? - А оне му
одговорише: Он нам је већ помогао, као што видиш, мучитељу
човекомршче: јер ми жене побеђујемо тебе властодршца, не марећи
за муке на које нас стављаш. - Разјаривши се још више, мучитељ
нареди да им потпуно усијано гвожђе стављају испод слабина. И
питаше их: Осећате ли како пече огањ, или не? - Свете жене
одговараху: Ти ћеш упознати бол од огњеног жежења, када будеш
бачен у неугасиви огањ пакла. А с нама овде стоји помажући нам
Господ наш, кога ти не видиш, као што слепи не виде сунце.
Док свете жене страдаху тако, мати светог Прокопија Теодосија
стајаше међу народом и горко плакаше посматрајући јуначко
трпљење ових жена. Затим, кад у њеном срцу засија светлост
познања истине, она се испуни ревности, и ступивши пред игемона
клицаше говорећи: "И ја сам слушкиња распетога Христа Бога!" Ово просветлење догоди се с њом молитвама њеног сина, светог
великомученика Прокопија, који се стално мољаше за њено
обраћење к Богу.
Игемон и сва његова свита и сав народ, видећи и слушајући
како високородна жена Теодосија, Неанијева мати, смело исповеда
Христа, силно се зачудише тој изненадној промени код ње, због које
она презре част високородства свог, богатство и славу, и
неустрашиво иде на муке. И упита је игемон: Госпођо Теодосија! Ко
те превари да оставиш отачке богове и да такве ствари говориш? Она одговори: Ја нити сам преварена, нити сам у заблуди. Раније
сам стварно била у заблуди, варана од демона, када сам се, уместо
истинитога Бога који је створио небо и земљу, клањала одвратним
идолима, делу руку људских. - Игемон, указујући прстом на мучене
жене, рече Теодосији: Како видим, ове те обмањивачице преварише.
- Она на то одговори: Оне ме не преварише, него ме својим
страдањем научише да познам истину. Јер како би оне могле бити
храбре у толиким мукама, када Онај који их крепи не би био
истинити Бог? Нису дакле оне обмањивачице, него си ти сам
обмањивач, заводиш људе у таму и заблуду и увлачиш их у погибао.
- Игемон јој онда рече: Предомисли се, Теодосијо! и измоли себи

опроштај од богова. А и ми ћемо се помолити њима за тебе, да ти
опросте овај грех твој. - Она одговори: Од распетог Христа Бога ја
молим опроштај за пређашње моје незнање и за зла дела која
починих.
Разгневивши се, игемон нареди да је посаде у тамницу заједно
са оним мученим светим женама. Када Теодосија уђе у тамницу,
угледа је син њен свети Прокопије и веома се обрадова, јер већ
Духом беше дознао за њено обраћење Христу, и рече јој весео:
Госпођо мати моја! зашто си дошла овамо, и због чега си оставила
богове своје? - Она му рече: Чедо моје слатко! ја сада познах истину.
Јер посматрајући страдања светих жена ја размишљах у себи: како
могу слабе жене подносити тако страшне муке ако их не укрепљује
тај Христос, за кога оне страдају? А када Христос не би био
свемогући Бог, како би онда могао укрепљавати оне који страдају за
Њега? Док тако размишљах у себи, срце ми обузе умилење, и
некаква луча засија у моме уму, и ја познадох ништавност назови
богова и поверовах да је једини истинити Бог онај кога ти, и свете
жене, и остали мученици, исповедате. - Тада јој рече свети
Прокопије: Блажена си госпођо мати моја, што си се удостојила
таквог просветлења од Бога и што си доспела у тамницу због тога.
И борављаше блажена Теодосија у тамници служећи светим
женама. Она чистим платном отираше ране њихове и стављаше им
лекове на ране, пошто је знала лекарску науку. А свети Прокопије
поучи своју матер светој вери. И те ноћи он је одведе к епископу
Леонтију, који је крсти у име Оца и Сина и Светога Духа, па се опет
врати с њом у тамницу радујући се и славећи Бога за њено
просвећење.
Потом свете жене са Теодосијом бише изведене из тамнице и
приведене на незнабожно судиште. Игемон рече Теодосији: Знај,
високородна жено, да те ја штедим и нећу да те изложим руглу и
мукама. Стога се предомисли и призови милосрдне богове, да би се
од њих удостојила опроштаја, а од нас велике части. - Света
одговори: Безумниче и глупаче, зар се не стидиш саливене кипове
називати боговима? Ако је велика врлина када се човек по мери сила
својих труди да се добрим делима уподоби Богу, онда на сваки
начин и ви треба да се уподобите вашим боговима - идолима, тојест

да будете слепи, глуви, неми, непокретних руку, непомичних ногу,
као што су и богови ваши.
На ове њене речи игемон се разгневи и нареди да је јако ударају
по устима, па да је пружену по земљи непоштедно бију мотком, и
онда да јој тело стружу железним ноктима. А остале свете жене,
гледајући њено страдање; мољаху се за њу Богу да је укрепи, и појаху
неке стихове из псалама којима их беше научио свети Прокопије:
Ходите, запевајмо Господу, покликнимо Богу Спаситељу нашем, јер
Он нам је уточиште и сила, помоћник у невољама које нас снађоше
(Пс. 94, 1; 45, 2).
Чувши то, игемон нареди да оловним прућем поломе вилице
светим женама. Затим нареди да те мученице заједно са светом
Теодосијом вежу једним железним ланцем, па тако одведу изван
града и тамо посеку мачем. И иђаху жене с весељем и радошћу на
смрт као на свадбу, и положише главе своје за Христа Бога, и
удостојише се небеског чертога.
После погубљења светих жена свети Прокопије би опет изведен
на суд. И упита игемон мученика бесно ричући као лав: Јеси ли
задовољан, безбожниче, погибијом толиких душа? - Светитељ
одговори: Ја их нисам погубио, већ од погибије избавио и од смрти у
живот привео.
И нареди игемон да га железном рукавицом бију по устима и
да му железним ноктима одеру лице. И лијаше се крв мученикова и
земљу натапаше. Потом оловним прућем тукоше светог мученика
по врату. Но он стајаше у тим мукама као стуб непомичан.
После тога игемон нареди да мученика баце у тамницу, а сам
веома огорчен оде кући својој, јер се стиђаше и беснијаше што не
могаде савладати страдалца Христова. Од муке он тога дана никоме
не проговори ни речи; и доби грозницу и легавши у постељу он те
ноћи умре, предавши душу своју у руке демонима, којима је он тако
усрдно служио.
Проповед пак о Христу шираше се све више и више, и
свакодневно се мноштво људи и жена присаједињаваху Христовој
вери, благодарећи учењу и чудесима светог Прокопија. Јер када се
свети Прокопије налажаше у тамници, к њему многи доношаху
своје болеснике, и он их благодаћу Христовом исцељиваше, и духове

нечисте изгоњаше из људи, и тако незнабошце привођаше у
познање Христа Бога.
После пагубне смрти игемона Јуста у Палестину допутова од
цара Диоклецијана други игемон, по имену Флавијан, такође родом
из Италије, али по нарави још свирепији од Јуста. Стигавши у
Кесарију палестинску и сазнавши за светог мученика Прокопија, он
га без одлагања изведе преда се на суд и стаде га испитивати
односно имена, рода и вере. Хулећи на Христа Бога нашег, тај
бедник говораше мученику: Чудим се да се ви хришћани, тврдећи
да је Бог ваш рођен од жене и распет од људи, клањате Њему. Није
ли то безумље? - Мученик Христов одговори: Ако хоћеш, игемоне,
да ме стрпљиво саслушаш, ја ћу ти показати да ваше књиге сведоче
о нашем Богу. Најпре велим да је један истинити Бог, по природи
неизменљив, бестрастан, предвечан и вечан, а нису богови они којих
је много, који су подложни страдањима и променама, јавили се у
времену и већ завршили своје постојање. Не знаш ли за вашег
Ермија, прозваног Трисмегист[17], то јест трипут велики, такође и за
Сократа[18], који тврде да постоји један Бог а не многи богови? Чуј
најпре шта пише Ермиј лекару Асклипијаду[19]: "Господар и
Саздатељ свега, кога ми називамо Бог, створи овај видљиви и
вештаствени свет. И пошто Му се овај први и једини Њиме створени
свет показа прекрасан и препун сваковрсних блага, одушеви се
њиме и веома га заволе као Свој пород". Ето, игемоне, видиш да ваш
Ермиј изјављује да постоји само један Бог а не многи богови! И када
би било много богова, онда не би постојала једна предвечна
божанска природа, него би постојале многе природе које се
повремено јављају. Јер ви говорите за једне богове да су постојали
раније, а за друге да су се јавили касније; у вас је један бог неба, други
- бог мора; та уопште све видљиве ствари имају своје богове. Не би
ли због тога и ваш Сократ осуђен од Атињана да испије смртни
отров што је одбацивао многе богове? А ти ваши бесмртни богови, и
пре свега Зевс, врховни бог, оцеубица и муж своје рођене сестре,
није ли живео на Криту? Не показују ли тамо и до данас његов гроб?
А ваш Посејдон није ли био вођ разбојника, пљачкаш и убица? И
зар се гроб његов не налази у Калабрији[20]? И како ви своје богове
називате бесмртнима, када они помреше као обични људи, када

њихове гробове показују, и када њихова зла дела грчки и римски
писци добро знају? Такви су дакле ваши богови, које не само
хришћани него и њихови властити поклоници изобличавају и хуле.
А што ти о Христу Спаситељу, Богу нашем, рече да је рођен од жене
и распет, чуј каква се тајанствена откривења о Њему налазе у вашим
књигама. Ваша пророчица, звана Сибила[21] (она сама чије је књиге
римски цар Тарквиније купио за скупе паре), у својој другој књизи
јасно је написала о оваплођењу Христовом ово: "Када Дјева буде
родила Слово Божије и у по ведрога дана јави се са истока звезда,
весница великога чуда смртним људима, тада ђе к њима дођи Син
великога Бога, обучен у тело, сличан људима на земљи. Њему ђе
мудраци донети даре: злато, смирну и тамјан; и то ђе Му бити
пријатно". Такође и о крсту Христовом та иста Сибила говори: "О,
блажено дрво, на коме ђе Бог бити протегнут! Ти си достојно не
земље него неба". Поред тога говори и о другом доласку: "С неба ђе
дођи велики Цар, Господар свих векова, и судиће свима људима и
целоме свету. Њега ће и верни и неверни угледати као истинитог
Бога где седи на високом престолу и даје свакоме по делима". Ако
пак још узажелиш да чујеш предсказања питијскога Аполона[22],
ливијског Амонија[23], Додоне[24] и Пергама[25], онда прочитај
пажљиво књиге њихове и познађеш Христа, Бога вишњега, о коме су
они предсказали и који је имао доћи на спасење и обновљење рода
људског. Када вођ Аргонаута[26] Јазон упита делфиског Аполона о
најстаријем у Атини идолишту: "Реци нам, пророче, сунцолики
Аполоне, коме ће припадати овај храм у последња времена?"
Аполон одговори: "Ви испуњавате своје обреде, помоћу којих
изражавате поштовање боговима, а ја исповедам Јединога Бога који
царује на небесима, којега ће се Вечно Слово зачети у чистој Дјеви. И
као стрела, пуштена из огњеног лука, Оно ће проћи по свој
васељени, обухватајући све и приводећи их као дар к Оцу. Његовој
матери припадаће овај храм, а име јој је Марија". - И опет, када
Ватос упита тог истог Аполона о богу, одговори: "Мени ће само
један нанети муке, и то небески Човек, који ће, будући Богом,
пострадати, мада Божанство неће страдати. По Божанству и по
човечанству Он ће имати од Оца бесмрће и живот и силе, а по
Матери ће имати смрт, крст и гроб. Из његових очију тећи ће топле
сузе, и Он ће пет хиљада људи наситити са пет хлебова. О Њему ће

сваки рећи: Христос је Бог мој, распети, умрли, из гроба васкрсли, и
на небеса узнесени".
Када свети Прокопије навођаше сведочанства о Христу Богу из
јелинских књига, игемон сеђаше као глува аспида, не желећи ни да
слуша ни да схвати истину. И са подсмехом он рече светитељу:
Изврстан си приповедач божанских ствари, као да имаш небеске
кључеве и печате! Ипак, пре но што те почнем мучити, саветујем ти,
престани са празним причањем, и, одрекавши се безумног
хришћанства, изволи јелинствовати, многобоштвовати с нама, као
што цар наређује. Ако пак то нећеш да учиниш, ја ћу те због твог
упорног противљења ставити на љуте муке, и ти ћеш онда и не
хотећи извршити оно што ти се наређује.
Свети мученик одговори: Ако ти не желиш да познаш
истинитога Бога, кога можеш видети духовним очима, онда убијај и
жртвуј тела људска, режи нас и сецкај на комаде за богове твоје, а ја
ћу принети Богу моме жртву хвале. Ти називаш безумнима нас који
знамо јелиног истинитог Бога живог. Ниси ли ти, напротив, сам
безуман, када мртвима приносиш жртве и клањаш се неосетљивом
камењу? Ако је камен, коме се ти клањаш као Богу, добра ствар,
зашто га онда сечеш и раздељујеш на много делова, па изабравши
један део који се истеше у облику човека, ти га називаш богом и
приносиш му жртве? Остале пак делове тог истог камена ти
употребљујеш за неке ниже радове, или њима засипаш блатњаво
место и ногама газиш. То исто радиш и са дрветом: одсечеш један
део од њега, истешеш идола, и клањаш му се, а остале делове
употребиш на неке ниже сврхе, или их у огањ мећеш. Ако је камен
или дрво - бог, онда сваки камен или дрво треба поштовати као бога.
А ако ни дрво ни камен није Бог, зашто онда од трулог дрвета и од
неосетљивог камена иштеш здравље и спасење? Ако пак гвожђе
назовеш богом, но и гвожђе је подложно сили огња, јер када је
усијано оно губи своју природну тврдоћу, постаје меко, и чекићима
се удара. Треба ли Бога ударати чекићима? Да ли ћеш огањ назвати
богом? Али он је силан дотле докле има шта да сагорева; не
домећеш ли му дрва, онда и његова сила изнемогава, а вода га
потпуно угаси. И како могу бити богови такве ствари које једна
другу уништавају?

Не подносећи речи светог мученика, игемон нареди једноме од
присутних, некоме Архелају, да мученика удари мачем по врату.
Светитељ одмах преклони врат свој под мач, готов да умре за
Господа свог. Архелај обема рукама високо подиже мач, и када хтеде
свом снагом да удари по врату, руке му и цело тело изненада
клонуше и он, павши на земљу, издахну.
Видећи то, игемон се препаде и нареди те мученика у оковима
одведоше у тамницу. У шести дан после тога игемон поново изведе
мученика на суд и нареди те мученика немилосрдно бише
воловским жилама, укуцаваше му у тело усијане клинце, жегоше му
ране и трљаше их оцтом са сољу. Потом би донесен метални
жртвеник, са много жара на њему, онда метнуше тамјан на десни
длан светитељу и наднеше длан над жеравицу, мислећи да ће он од
бола окренути руку и тамјан ће пасти у огањ. У том случају они су
имали намеру рећи да је он принео боговима жртву бацивши кад у
огањ. И тако држаху мученикову руку над жеравицом око два сата.
А он, свим умом својим погружен у Богу, не обраћаше пажњу на
руку која му је горела, те жртвеник са угљем стајаше узалуд.
Гледаоци се дивљаху томе и слављаху Христа, а игемон и његов
господар, ђаво, осећаху се постићени. Свети мученик пак, уздижући
очи к небу, говораше: "Ти ме држиш за десну руку и по вољи Својој
водиш ме (Пс. 72, 23). Десница Твоја, Господе, прослави се
крепошћу; десна рука Твоја, Господе, сакруши непријатеља; десница
Господња показа силу; десница Господња узвиси ме!"
После тога мучитељ нареди да мученика везаних руку обесе на
мучилишту, а да му о ноге привежу два тешка камена. У таквом
положају мученик висијаше дуго време; од тежине камења њему
зглобови излажаху из својих места. Затим мучитељ нареди да
мученику одреше камење и спусте га с мучилишта, па да га баце у
ужарену пећ када је најусијанија. Свети мученик, улазећи у пећ,
огради себе крсним знаком и сатвори молитву к Богу; и тог часа
сукну пламен из пећи и сагоре све находивше се близу незнабошце,
а светитељ остаде неповређен, јер се њему огањ претвори у
хладовину.
Ово преславно чудо задиви и запрепасти све, и престрављени
игемон побеже у судницу. Тада неки од грађана стадоше викати к

игемону, говорећи: Погуби што пре овога чаробњака, јер ако га
убрзо не погубиш, он ће цео град завести својим чинима!
Игемон онда изрече коначну смртну пресуду: да се мученику
мачем одсече глава. Изведен на губилиште, свети мученик измоли
себи време за молитву. И окренувши се истоку, он подиже к небу и
очи и руке и помоли се Богу за град, за људе, за оне што су у
опасностима, за болеснике, за сирочад и удовице, да би их све чувао
промисао Божји. А нарочито се мољаше Богу о томе, да
незнабожачко безбожје буде што пре замењено хришћанском
побожношћу, и да Христова Црква порасте и умножи се и сија
правоверјем до скончанија вјека. И када он заврши молитву, чу се с
неба глас који обећаваше испуњење његових молби, а самог
мученика позиваше к наслеђу царства небеског. Тада свети мученик
Прокопије с радошћу преклони под мач чесну главу своју и би
посечен мачем, положивши душу своју за Господа свог у осми дан
месеца јула.[27] А неки од хришћана дођоше ноћу, узеше чесно тело
његово, помазаше га мирисима и обавише чистим платном, па
чесно погребоше на нарочитом месту, славећи Оца и Сина и
Светога Духа, Једнога у Тројици Бога, коме приличи свака част и
слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ПРАВЕДНОГ
ПРОКОПИЈА, Христа ради јуродивог
Блажени Прокопије беше пореклом Варјаг а занимањем
трговац, богат. Дошавши са много робе у Новгород, он виде сву
красоту Православља, и упознавши православну веру веома је
заволе. Желећи да је потпуно изучи и усвоји, он стаде тражити
таквог богонадахнутог мужа који би га научио и просветио. И чувши
за преподобног оца Варлама, који недалеко на Хутини беше подигао
манастир, да је човек искусан и пун духовне мудрости, он оде к
њему. Пошто се од преподобног Варлама он довољно научи
правоверју хришћанском, он прими свето крштење. Затим
раздавши сиромасима све своје имање, од кога један део поклони
манастиру преподобног Варлама, он добровољно начини себе

сиромахом ради љубави Христове. Он презре не само свет са
пожудама његовим него и себе сама, јер се предаде јуродивом
животу, и прављаше се луд и суманут пред људима, а уствари сав му
разум беше погружен у Богу.
Неки од његових познавалаца, видећи такво живљење његово,
стадоше га величати говорећи: Овај човек је велик прел Богом, јер са
великим имањем дође из туђине овамо, из зловерја пређе у
правоверје, и све своје имање раздаде невољнима, а сам заволевши
сиромаштво прави се луд Христа ради.
Чувши много пута овакве речи, блажени Прокопије се веома
снужди, и не подносећи похвале од људи, он крену ка источним
крајевима, свуда јуродствујући, махнитујући силно вређан и
злостављан од неразумних, и тако стиже у град Устјуг. Ту и остаде да
живи. Дању је ходао по граду правећи се сулуд, исмеван и бијен од
многих, нарочито од неразумне деце; а ноћу је одлазио к црквама, и
са сузама се молио Господу за град и људе, и за своје злостављаче,
говорећи: "Господе, не упиши им то у грех!" А када је осећао
потребу да се одмори од труда, он се изваљивао на ђубришта и
сметлишта. У једној ветој подераној одећи полунаг, он је зими
страдао од мраза и снега, а лети је патио од врелине и сунчане жеге.
Храну је примао врло малу од богобојажљивих људи, и то не сваки
дан; од богаташа пак и неправедника никада није хтео ништа
примити, често је много дана бивао без хране. Проводећи такав
живот, он постаде добровољни мученик: морио је себе глађу и жеђу,
наготовао и скитао, примао увреде, ране и ругања; и пролазио
градским улицама оскудан, тужан, злостављан, он - кога не беше
достојан сав свет (ср. Јевр. 11, 37-38). Пртена одећа коју ношаше беше
спуштена с једног рамена, те му леђа обнажена беху готова на
ударце, да се и на њему испуни Писмо: Леђа своја подметах на
ударце, и образе своје на шамарање; лица свога не заклоних од руга
и од запљувања (Ис. 50, 8).
Ради таквог живота његовог, у њега се усели благодат Божија, и
даде му се дар прозорљивости да провиди и предсказује будуће
догађаје, као што ће се видети из даљег излагања. Затим он стаде
живети при саборној цркви Пресвете Богородице у паперти, свагда
се молећи са сузама и са многим коленопреклоњењима, просећи

оно што је корисно по град. И молитва његова беше примана пред
Богом, и могаше много, јер беше у стању да праведни гнев Божји
одврати од људи, о чему ево доказа.
Једном Бог хтеде за премноге грехе људске сатрти град Устјуг
муњама и страшном тучом, као што је некада сатро Амореје који су
војевали противу Исуса Навина, бацивши на њих камење велико с
неба (Ис. Нав. 10, 11). Јер и у хришћанству сви грешници који се не
кају и ваљају се у прљавим безакоњима својим као у блату противници су Исусу Христу, Сину Божјем и подстичу Га на гнев и
на одмазду. Тако, Праведни Одмаздитељ припремаше казну и
уништење граду Устјугу који разгневи Господа својим безакоњима.
То свети Прокопије пророчки предузнаде, и учини граду Устјугу оно
што некада учини Ниневији пророк Јона, проповедник покајања.
Једне недеље у цркви стаде свети Прокопије световати људе на
покајање, говорећи: Покајте се, браћо, за грехе своје и умилостивите
Бога постом и молитвама. Ако ли се не покајете, сви ћете ускоро
изгинути од огњеног града, јер гнев Божји наилази. - А људи не
обратише пажњу на његове речи, и говораху међу собом: Овај је
човек сулуд и никада ништа паметно не говори.
По завршетку божанствене литургије бејаше свети Прокопије у
паперти, плачући и ридајући неутешно. И тако провођаше он и
дане и ноћи неутешно плачући и ридајући. Људи који долажаху к
цркви, видећи га како непрестано плаче, питаху га: Зашто, сулуди,
плачеш, и каква то туга мори твоје срце? - И одговараше им
блажени: Стражите и молите се, браћо, да не паднете у напаст. Они пак не придаваху никакву важност његовим речима.
Трећега дана блажени Прокопије изађе из паперте и хођаше по
целоме граду, са многим сузама и силним јауком објављујући свима
људима да се приближава казна од Бога, и говораше: О, људи!
покајте се! плачите због грехова својих и молите се, да Господ Бог
одврати праведни гнев Свој и да не уништи овај град због
умножених безакоња, као некада Содом и Гомор. - А људи,
окамењена срца, не слушаху његову проповед, него му се још ругаху
као сумахнутоме. И бејаше свети Прокопије једини усрдни
молитвеник к Богу за све, показујући собом пример покајања и

умилостивљујући Бога својим даноноћним непрекидним сузним
молитвама.
У другу недељу у подне наиђе на град таман облак, и усред дана
смрче се као ноћ. А људи, видећи ову необичну таму усред дана,
чуђаху се томе и питаху се међу собом: Шта ће ово бити? - Затим са
све четири стране наиђоше огромни облаци: настаде ужасно севање
муња и страховита грмљавина, тако да један другога не могаху чути
шта говоре; од страшног трескања громова земља се проламаше и
колебаше. Тада људи осетише да је то погибија њихова која је гневом
Божјим наишла на град, и у страшном часу том опоменуше се
проповеди блаженог Прокопија и његовог пророчанства, па
потрчаше сви у свете цркве, нарочито у саборну цркву Пресвете
Богородице, и мољаху се са сузама. Дотрча у цркву и свети
Прокопије, и павши пред икону Пречисте Мајке Божије мољаше је
лијући силне сузе да буде усрдна заступница пред Сином својим и
Богом за људе који сагрешише и гнев Божји на се навукоше. А
молећи се он, као древни пророк Мојсије, вапијаше к Богу: Опрости,
Господе, људима овим грехе њихове; ако нећеш, избриши ме из
књиге Своје у коју си ме уписао (2 Мојс. 32, 32).
Пошто се свети Прокопије и сав народ дуго са ридањем молише
усрдно к Богу и к Пречистој Богородици, показа се предивно чудо
од иконе Пресвете Мајке Божије: миро изиђе из ње, и тецијаше као
из извора, и напунише тим миром црквене сасуде. И у то време
промени се ваздух и страшни облаци са муњама и громовима
удаљише се од града за двадесет потркалишта над пуста места, и
тамо одаждише врело камење те сажегоше и уништише многе
шуме, а од људи и стоке никога не убише, заступништвом Пресвете
Богородице и молитвама светог Прокопија. Од мира пак што истече
од иконе Пресвете Богородице, људи се помазиваху благослова
ради, и болесници се исцељиваху и здравље добијаху. И би велика
радост граду што се избави од очигледне пропасти и што доби на
дар целебно миро од благодати Пресвете Богородице.
Свети угодник Божји Прокопије и надаље се по обичају свом
прављаше сулуд, мудро скривајући врлину своју пред људима. А
какво беше његово трпљење у злопаћењима, и каква милост Божија
беше са њим, јасно се види из следећег. Једне године зима беше

изузетно љута, мраз неподношљив, ветар ужасан. А паде тада и снег
превелики, те многе куће затрпа, и многи људи и стока не само на
путевима него и у граду и по селима премрзоше, и птице падаху
мртве на земљу, и ништи беху у великој оскудици и муци, и многи
од њих измрзоше. Та страховита цича зима продужи се много дана.
У то време и свети Прокопије онако наг силно настрада од велике
зиме. Једне ноћи он изиђе из црквене паперте и оде прекопута
цркве к малим кућицама у којима живљаху ништи, желећи да се
бар мало загреје код њих. Ништи, осетивши да он долази, једни
чврсто затвараху врата пред њим, а други изиђоше на њега
штаповима, и бијаху га, и одгоњаху од себе, вичући: "Одлази одавде,
лудо, одлази!" И он, отишавши од њих, уђе у неку празну
просторију, нађе у једном углу псе где леже, и леже поред њих да се
мало загреје. Но пси, уставши, побегоше од њега. А слуга Божји,
видећи да га се гаде не само људи него и пси, говораше у себи: Нека
је благословено име Господње од сада и довека. - И врати се опет у
црквени притвор, и седе сагнувши се; и тресући се целим телом он
мишљаше да ће издахнути, и мољаше се да му Бог душу прими.
Онда изненада осети у себи топлоту и отворивши очи, угледа пред
собом ангела Божјег, који му се јавио онако као некада у Цариграду
светом Андреју Јуродивом[28] када се овај злопатио од љуте зиме.
Ангео имађаше у руци рајску грану, расцветану разним цветовима;
додирнувши њоме лице блаженог Прокопија, оживи га, и загреја му
тело миомиром оних цветова, као некада Андрејево.
И тако свети Прокопије у злопаћењу свом, надгледан и
закриљен милошћу Божјом, проведе ту љуту зиму неповређен. А
све то што се догодило с њим, он касније исприча једном блиском
пријатељу свом, клирику црквеном, по имену Симеону, пуном
богоугодних врлина, потоњем родитељу светог Стефана
Пермског[29]. Но пошто споменусмо оца светога Стефана, не треба
да прећутимо ни пророчанство светог Прокопија о његовој матери,
које по доласку светога у град Устјуг би на следећи начин: У време
вечерњег богослужења у саборној цркви тамо дође са својим
родитељима трогодишња девојчица Марија; угледавши је, блажени
Прокопије јој се поклони до земље, затим громко рече да сви чују:
"Ево долази мати великог Стефана епископа, учитеља Пермског."

Чувши то, многи паметни чуђаху се у себи, говорећи: Може ли у
Пермији бити епископа? - Јер у то време Пермски крај још не беше
просвећен светом вером, и не беше тамо ниједног хришћанина већ
све сам идолопоклоник, све до дана светога Стефана, сина ове
девојчице Марије која кад одрасте би удата за гореспоменутог
Симеона. Тако се испуни пророчанство светог Прокопија.
Овај праведник често одлажаше на обалу реке Сухоне, близу
које се налажаше град Устјуг, и тамо сеђаше на камену. И
посматрајући оне што пловљаху у чамцима, самилосно се мољаше
Богу за њих, да им да тиху пловидбу. То место на речној обали и
камен веома му беху мили, и много пута је молио људе који би се
тамо задесили, да му после смрти погребу тело на том месту и
камен положе на гробу.
Поживевши много година и провидевши своју смрт, блажени
Прокопије оде ноћу к обитељи светог Архистратига Михаила и
недалеко од ње престави се ка Господу, а да нико о томе није знао.
Престави се свети Прокопије 1303 године осмога јула, на дан
истоименог угодника Божјег светог великомученика Прокопија. Те
ноћи паде велики снег, око два педа, и покри сву земљу и сву
летину, и би студ и мраз и олуја, али ништа не нашкоди плодовима
земним, јер сунчана топлота убрзо истопи снег и ваздух постаде
врло благ.
Те ноћи на јутарњем богослужењу у саборној цркви јереји и
клирици, не видевши Прокопија у цркви, чуђаху се, јер блажени
никада не пропушташе ниједно богослужење дневно и ноћно. Они
га онда потражише око цркве, али га не нађоше. И пошто
блаженога не беше ни на литургији, они га стадоше тражити свуда;
тражише га три дана и не нађоше. Тек у четврти дан, недалеко од
манастира светог Архангела Михаила они нађоше на крају моста
мртво тело његово покривено снегом, са лицем к небу окренутим,
рукама на грудима прекрштеним и очима затвореним. Они га онда
узеше и чесно на главама својим однеше у саборну цркву, при којој
он у паперти проживе многе године. И пошто га прописно опојаше,
они га погребоше на његовом омиљеном месту крај реке Сухоне и
камен му на гробу положише, као што је за живота изражавао
жељу. Потом многа чудеса стадоше се догађати на гробу блаженога

Прокопија, и над чесним моштима његовим би подигнута црква. И
због многих исцељења од најразноврснијих болести би установљено
да се празнује дан његовог престављења. И нешто мало од чудесног
житија његовог и необичних подвига његових овде се записа, у
честан спомен угодника Божјег Прокопија, на корист читалаца и
слушалаца, а у славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим Духом
слављеног сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ТЕОФИЛА МИРОТОЧИВОГ
Преподобни отац наш Теофил родио се у месташцу Зики, у
Македонији, од побожних и врлинских родитеља, који му и дадоше
истинско хришћанско васпитање. Када поодрасте, родитељи га
дадоше у школу, а потом се посвети вишим наукама. Природно
обдарен, он за кратко време заврши своје световно образовање. Али
при успесима у световној философији он је нарочито радио на
образовању свога срца по правилима строге хришћанске
наравствености. Његово омиљено занимање беше, општити са
старцима и врлинским људима. Усто, он већи део времена
провођаше у читању Божанственог Писма, по заповести премудрог
Сираха који каже: Нека размишљање твоје буде с разумнима и сва
повест твоја у знаку Вишњега (9, 20). Услед тога побожни младић,
напредујући у разним подвизима врлина, бејаше, по речи светог
Давида: као дрво усађено крај потока, које род свој доноси на време
(Пс. 1, 3).
Читање Светога Писма и житија светих и побожних људи
стварало је у младом Теофилу расположење да их подражава: тако,
он подражаваше Авраама у гостопримству, прекрасног Јосифа у
целомудрености, Јова у трпљењу и јунаштву, Мојсија и Давида у
кротости, и остале праведнике у разним подвизима. Овакво његово
живљење скрену на њега општу пажњу, те он као образац врлинског
живота би уздигнут на степен свештенства. Од тога времена он стаде
обилазити разна места, поучавајући хришћане речју и примером
свога живота. Доцније пак, ради душевног узрастања, и он се

приљуби уз епископа рандиниског Акакија и остаде код њега. Овај
епископ беше посвећен у епископски чин од цариградског
патријарха Нифонта[30], са којим беше присан пријатељ. У то време
свјатјејши патријарх Нифонт беше добио нека писма из Египта, у
којима су га извештавали о великим и преславним чудесима која Бог
јави преко тадашњег светог патријарха александријског Јоакима на
постиђење и посрамљење богоубилачког рода јеврејског, а на
похвалу и утврђење православне вере и свих нас хришћана. Ево тих
чудеса:
У целом Египту беснела је страшна куга. Један од јеврејских
лекара, озлоглашени непријатељ хришћана, протури свуда вест
међу Турке: да су хришћани узрок несрећи која их је снашла, јер
хришћани, објашњавао је он, пуштају у воду крст, што је и изазвало
ову смртоносну болест. Ова клевета на хришћане, ширећи се свуда,
допре најзад и до египатског султана. Иако муслиман, султан је
веома волео и поштовао светог патријарха, колико због његове
врлине толико и због његове мудрости и благоразумности, те стога
не поклони нимало пажње достави непријатеља крста Христова
против хришћана. Проклети Јеврејин, видећи да таквом клеветом
није постигао циљ, измисли нову замку против хришћана. Велики
везир бејаше прави Јеврејин. И баш овог љубимца царевог изабра
Јеврејин - лекар за оруђе своје злобе против хришћана. Везир успе
да убеди султана те овај, без обзира на своје уважавање патријарха,
позва патријарха у Диван ради објашњења односно клевете изнесене
против хришћана. Патријарх дође на суд. Султан најпре дуго
разговараше са њим о вери; и најзад, видећи да је патријарх силним
убеђењем и јасним доказима оправдао хришћанску веру и понизио
ислам, султан му нареди да гору у близини Каира премести са
њеног места на друго, да би доказао тачност еванђелских речи о
томе. Свјатјејши патријарх се не поколеба у духу вере. Измоливши
од султана неколико дана за молитву, он са хришћанима постом,
бдењем и молитвама умилостивљаваше Господа и молијаше да их
не посрами пред невернима и да се не похули свето име Његово. У
одређено време, пред огромним мноштвом народа, патријарх у име
Христово рече гори да се крене са свога места и пређе на друго: гора
се из темеља уздрма и остави своје место; и најзад би заустављена

истим именом Христовим. Та се гора и до данас по турски назива
дурдаго, што значи: станигора. Ово чудо порази иноверце. Не
знајући чиме да поколебају силу Христове вере, непријатељи њени
приготовише смртоносни отров и убедише цара да нареди
патријарху да га попије, пошто Христос каже у Еванђељу: ако и
смртно што попију, неће им наудити (Мк. 16, 18). Султан нареди да
се патријарху да отров. Пун вере у силу крста Христова, патријарх
прекрсти смртоносну чашу и испи отров. Узалуд непријатељи
очекиваху да ће он одмах умрети, но патријарх остаде потпуно
неповређен. После тога патријарх исплакну чашу водом и замоли да
је испије Јеврејин. Јеврејин не могаше одбити, јер сам султан
захтеваше то од њега. И он попи воду, и тог часа паде мртав.
Запрепашћен оваквим чудесима, султан нареди да се везиру одсече
глава, а на остале Јевреје наложи глобу: да о свом трошку направе
водовод од Нила до у Каиро. Патријарху пак указа велике
почасти.[31]
Када о овим чудесним догађајима дознаде преко писама
патријарх Нифонт у Цариграду, он одмах посла у Александрију
епископа рандиниског Акакија са преподобним Теофилом и
другима, да се они лично подробно и тачно обавесте о томе. При
томе свети Нифонт писа александријском патријарху Јоакиму,
благодарећи Господу што је услишио молитву његову и учинио
преко њега таква чудеса на славу и величину рода хришћанскога, и
молећи патријарха да благонаклоно прими посланике које му
шаље. Изасланство отпутова у Александрију, и би са великом
радошћу и благонаклоношћу примљено од свјатјејшег патријарха,
који их дуго време задржа код себе. Својом врлином и образовањем
преподобни Теофил скрену на себе нарочиту пажњу патријархову.
Са епископом Акакијем и осталима он отпутова у Синајску Гору, а
отуда преко пустиње у свети град Јерусалим. Тамо се поклонише
живоносном гробу Господа нашег Исуса Христа и осталим светим
местима. Посетише они гору Тавор и Дамаск. У Дамаску они
сретоше патријарха антиохијског, који им даде писма за патријарха
цариградског. Из Дамаска се они вратише у Јерусалим, где се
епископ Акакије разболе и премину. После смрти Акакија они се са
путним благословом патријарха јерусалимског и са писмима за

патријарха цариградског вратише у Цариград и предстадоше
тадашњем свјатјејшем паријарху Пахомију, пошто свети патријарх
Нифонт, који их посла у Александрију, беше оставио престо за
време њиховог путовања. Патријарх Пахомије прими их чесно и
благослови њихове путне трудове. Упознавши пак у светом Теофилу
мужа врлинска и учена, патријарх га задржа код себе и постави за
писмоводитеља патријаршије и егзарха Велике Цркве. Теофил је
доста дуго вршио ове дужности и био поштован од свију за своје
врлине. Али видећи и осећајући да при свему томе оскудева у
главној храни за душу, он остави ову дужност и повуче се у Свету
Гору, у манастир Ватопед.
Да не би без старачког руководства у монашком животу,
умовањем свога срца, пао у заблуду и прелест, преподобни Теофил
повери себе умировљеном епископу који је у то време живео у
Ватопедској обитељи, и потпуно потчини њему своју вољу,
извршујући сваковрсна послушања и свакодневно приносећи
бескрвну жртву Господу Богу. А када старац - епископ отиде ка
Господу, преподобни Теофил се удаљи у Иверски манастир, са
циљем да и тамо нађе обрасце за подражавање. Тако се он учио од
једнога савршеном послушању, од другога смирењу, од трећега
љубави према Богу и ближњему, кротости и дуготрпљењу. Услед
тога Теофил постаде изабрани сасуд Светога Духа и образац
монашких врлина. А као краснописац, он доби налог од обитељи да
његово келијско занимање буде: преписивати књиге које су од
старости дотрајале. Од тих преписаних њиме књига многе се и до
данас чувају у библиотеци Иверског манастира.
Но као што се, по речи Господњој, град не може сакрити кад на
гори стоји (Мт. 5, 14), тако и преподобни Теофил постаде својим
врлинским животом славан не само у Светој Гори него и у околним
местима. У то време Солун изгуби свога архипастира и упорно се
стараше да убеди светог Теофила да се прими архијерејског чина.
Али смиреноумни Теофил није хтео ни да чује за то. Међутим у то
време допутова у Солун цариградски патријарх Теолипт: Солуњани
се обратише њему да им да атонског отшелника за архипастира.
Свјатјејши патријарх, увиђајући оправданост њихове молбе,
својеручно написа писмо преподобном Теофилу, са којим је одавно

био пријатељ, молећи га да дође у Солун ради виђења, не
помињући ни речи о молби Солуњана.
Преподобни осети ради чега га свети патријарх зове у Солун, па
да би избегао тако високо звање, и почасти везане са њим, он одмах
прими велику схиму; а светом патријарху одговори да га је тешка
болест приморала да прими велику схиму и да се одрекне од
свештеничког служења, и да због болести никако не може доћи у
Солун. Извињавајући се светом патријарху што се не може видети с
њим овде, он мољаше од њега опроштај и молитве, и додаде да ће
се, по благодати Господњој, видети с њим у царству небеском. Овакав одговор, с једне стране ожалости свстог патријарха, а с друге
обрадова, што Теофил тако успева у истинском смирењу и
монашким подвизима.
Близу обитељи Иверске тада се усамљено подвизаваше игуман
по имену Дионисије. Волећи молитвено тиховање, и преподобни
Теофил, са дозволом игумана и братије, подиже малу колибу у
близини игумана Дионисија и дељаше са њим трудове строгог
усамљеништва, назидавајући се примером узвишеног живота
његовог и мудрим беседама његовим. Њихова међусобна љубав
беше тако велика да је изгледало да у њима живи једна душа. У то
време беше се прочуо својим подвижничким животом неки Кирило
који живљаше на Кареји. Да би и од њега добио душевну корист и
подражавао његов живот, свети Теофил остави своје молитвено
тиховање и пређе на Кареју код Кирила. Док се преподобни
нахођаше код њега, к њему често долажаше ради служења прот
Свете Горе, старац Серафим, духовник Кирила. Прот обрати пажњу
на Теофила, заволе га због светог живота, и од тада па све до смрти
Теофил и прот остадоше искрени пријатељи међу собом.
Но божанствени Теофил остаде недуго на Кареји. Силна жеља
за молитвеним тиховањем одвуче га у предео Пантократора, у
келију светог Василија која је имала све услове за дубоку усамљеност
и ненарушиву тишину молитвеног тиховања. Но келија је захтевала
поправке, а свети Теофил није имао ни паре, те нити је могао
положити манастиру потребну закупнину нити оправити келију. У
тој нужди њему поможе прот, старап Серафим. На тај начин свети
Теофил повуче се у пустињу на молитвено тиховање, имајући за

саподвижника неког брата Исака. Ово удаљење светог Теофила од
свију силно подејствова на прота. Устројивши около протатске
саборне цркве галерију, подигнувши звонару и иконописавши
унутрашњост саборне цркве, прот измоли себи од стараца Свете
Горе ослобођење од дужности прота, па се повуче у пустињски
покој, где се са светим Теофилом стално упражњаваше у читању
Светог Писма и светих отаца, извлачећи отуда битну и бесмртну
храну за бесмртни дух.
Искључивим подвигом преподобнога Теофила бејаше, од
светих отаца такозвано умно делање или чување ума непрестаном
срдачном молитвом Исусовом која гласи: "Господе Исусе Христе,
Сине Божји, помилуј ме." По речи светога Калиста, постоје две врсте
монашког делања: једно - за укроћење страсти, и састоји се у посту,
бдењу, коленопреклоњењима и осталим подвизима спољашњим; а
друго - за очишћење ума и срца од нечистих мисли, што се обавља
строгом пажњом, са непрестаном срдачном молитвом Господу
Исусу која се врши тајно, и са болним чувством и паћеничким
вапајем душе, како уче божанствени оци. Овим умним делањем и
свештеном молитвом, плачем и сузама који се рађају од ове
молитве, преподобни Теофил очисти срце своје од страсти и
нечистих помисли и, сатрвши најзад демоне, постаде чисто
изабрано жилиште Светога Духа. И пошто, по речима светог
Дионисија Ареопагита, божанска љубав не види и не зна ништа сем
свог предмета, преподобни Теофил, пламтећи љубављу према Богу,
ни о чем другом не мишљаше осим о Господу Исусу: Господ Исус
беше дисање његово; Господ Исус беше живот његов; Господ Исус
беше свагда у срцу његовом. Теофил, слично светом апостолу Павлу,
не живљаше више, него Христос живљаше у њему. Стога се и он, као
свети Павле, удостоји божанских дарова Светога Духа: предвиђао је
будућност, знао је тајне срца и помисли људске, достигавши у
човека савршена, у меру раста висине Христове (Еф. 4, 13).
Напослетку, остаревши, свети Теофил предузнаде своју смрт и
стаде се припремати за одлазак у вечност. Између осталога он
написа исповедање вере и духовно завештање, а пред смрт зажеле да
се над њим изврши света тајна јелеосвећења. То би у петак.
Опростивши се са свима, он се у суботу причести у храму

Пречистим Тајнама Христовим, благодарећи Богу за све. Најзад
дозва ученика свог Исака, да му каже своју последњу жељу. Смирен
у току целог живота свог, свети Теофил није хтео да му се указују
људске почасти ни после смрти; он заповеди Исаку: да не објављује
његову смрт када буде предао Богу дух свој; да не зове јереје да га
погребу, него да му он сам веже конопац за ноге, па му одвуче тело и
баци где било.
Пошто на тај начин саопшти своју последњу жељу своме
ученику, преподобни Теофил се испружи на одру, и рекавши:
"Господе Исусе Христе, прими дух мој!" он отпочину сном
преподобничке смрти у недељу у зору, осмога јула 1548 године.
Послушни ученик његов Исак тачно испуни светитељеву
заповест: везавши му конопац за ноге, он одвуче тело његово у
шуму. По целој Светој Гори разнесе се глас о смрти преподобнога;
слеже се врло много монаха, нарочито преподобникових познаника
и пријатеља; сви су желели да виде и поклоне се гробу његовом, и да
на њему приме благослов покојников. Да долазиоце не би лишио
тога, ученик им показа једно раскопано место где је, тобож,
преподобни погребен. Но монаси Иверског манастира и
Пантократора, по неком тајном предосећању, посумњаше да је то
место погребења светитељева, па тражећи по шуми пронађоше
свете мошти преподобног Теофила, узеше их и чуваху их код себе у
потпуној тајности од других.
По истеку четрдесет дана ученик Исак оде у дубодолину да види
мошти, и на своје запрепашћење не нађе их. После дугог трагања он
најзад дознаде да се мошти налазе у манастиру Пантократора. Оде
тамо и стаде молити старце да му даду смртне остатке оца његова,
али пантократорци не хтедоше за то ни да чују. И тако прође доста
времена. Но на Исакову срећу тада посети Свету Гору епископ
Јерисоса Макарије. Исак се обрати њему са жалбом на обитељ
Пантократора и мољаше да се он заинтересује том ствари. Епископ
Макарије одмах узе жалбу у поступак: сазвавши атонске игумане
дође у Пантократор, одвоји за ову обитељ руку од моштију светог
Теофила, а све остале делове даде ученику. Тада свечано пренесоше
свете мошти из Пантократора у келејну цркву светог Василија, где је
преподобни молитвено тиховао. И од тога времена свете мошти

преподобнога стадоше точити из себе чудотворно миро за
сведочанство о богугодном животу његовом.
Такав беше живот преподобнога оца нашег Теофила
Мироточивог; тако се он подвизавао, и тако био прослављен од Бога
на земљи и на небу, за живота и по смрти. Да подражавамо и ми
преподобнога у сиромаштву, кротости, смирености, чистоти,
молитвеном тиховању и љубави према Богу и ближњему, да бисмо
и ми наследили са њим царство небеско у Христу Исусу Господу
нашем, коме слава и моћ са Оцем и Светим Духом вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ТЕОДОСИЈЕ
Мајка светог Прокопија; пострадала мачем посечена.[32]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИЦА
ДВАНАЕСТ ЖЕНА
Из великашких породица (зато се зову синклитике); пострадале
за Господа мачем посечене.[33]

ПРАЗНИК ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ
ПРЕСВЕТЕ БОЖИЈЕ МАТЕРЕ "КАЗАНСКЕ"
У години 1579, за царовања Јована Васиљевича Грозног, који
помоћу Божјом покори град Казан, престоницу царства Татарског, у
том граду девојчици Матрони јави се у сну Пресвета Богородица и
каза јој да се на месту где је њихова кућа налази сакривена у земљи
Њена икона, и нареди јој да о томе обавести духовне и грађанске
власти у граду. Ово се виђење поновило неколико пута. Матрона
исприча о томе својој мајци, али она не обрати пажњу на речи своје
малолетне кћери. Најзад девојчица виде икону у огњеним зрацима,

и при томе чу страшан глас: "Ако ти не саопштиш речи моје, ја ћу се
јавити на другом месту; али ћеш ти погинути!" Овога пута мајка
услиши молбу своје кћери, уплашене последњим виђењем, и
заједно с њом упути се к архиепископу и војводама. Али им ови не
хтеше веровати. Тада, вративши се кући, мајка стаде сама копати
земљу на указаном месту. Њој се придружише и други, али ништа
не могоше наћи. Најзад, када стаде копати сама девојчица Матрона,
икона Пречисте Богородице би нађена и извађена из земље. Икона
би веома свечано и са великом чешћу однесена у цркву, и прослави
се чудотворењем, и би од тада свуда позната као "Казанска"
чудотворна икона Пресвете Богородице.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
АВДЕ и САВЕ
Пострадали за Господа мачем посечени.[34]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
НИКОСТРАТА и АНТИОХА,
трибуна
За своју веру у Господа мачем посечени.[35]

СПОМЕН СВЕТОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
АНАСТАСИЈА
Родом из села Светог Власија код Јањине (у Епиру); јеромонах
при једној цркви у околини Цариграда. Видећи и чувши за страдање
св. Константина Руса, свештеника, сваки дан се молио Богу да га
удостоји мучеништва. И једнога дана он стаде јавно говорити
Турцима о истинитости хришћанске вере, о оваплоћењу Господа
Христа, и о осталим истинама домостроја спасења, и изобличавати

заблуде ислама. Због тога га Турци ставише на муке, па му најзад
главу одсекоше пред Јениџамијом у Цариграду, 1743 године 8 јула. А
наредне ноћи небеска светлост сијаше над светим телом убијеног
преподобномученика.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ БЛАЖЕНОГ
ПРОКОПИЈА УСТЈАНСКОГ,
Христа ради сулудог
Подвизавао се у седамнаестом веку у Вологодској губернији, и
тако угодио Господу да свете мошти његове почивају нетљене и точе
диван миомир у Вјерјужској Ваведењској цркви, Вељскога округа.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ПРОКОПИЈА
Пострада за Господа Христа у Кесарији Палестинској.[36]

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Император Тит царовао од 79 до 81 године.
Веспазијан владао од 70 до 79 године.
Адријан царовао од 117 до 138 године.
Диоклецијан владао од 284 до 305 године.
Александрија - знаменити у старини град, основан царем
Александром Македонским (336 до 323 године пре Христа) у
Египту, на обали Средоземног Мора; славио се у
дохришћанско доба као центар науке и трговине; од почетка

четвртога века постао један од најважнијих Центара
хришћанског живота и седиште патријарха.
6. Град Апамеја налазио се у југозападном крају Сирије, на реци
Оронти.
7. Град Скитопољ налазио се у Малој Азији.
8. Емануил, јеврејска реч, значи: с нама Бог. Свети пророк Исаија
назива Емануилом Господа Исуса Христа (Ис. 7, 14 = Мт. 1, 2223).
9. Михаил и Гаврил - архангели.
10.Агарјани - муслимани, Арабљани, који се тако називају по
имену Агаре, иноче Авраамове, мајке Измаилове, од кога и
води порекло племе Арабљана.
11.Зевс - врховни бог старе грчке вере, сматран родоначелником
осталих богова и људи.
12.Хера - најстарија кћи Кроноса и Реје, једна од главних личности
у старој грчкој митологији; сматрана за супругу Зевса и царицу
богова.
13.Аполон, грчка реч значи: погубитељ. Аполон код старих Грка
и Римљана био бог сунца, светлости и просвете; изображава се
обично са луком, тоболцем и стрелама као непријатељ и
победитељ тамних сила.
14.Палада или Атина - сматрана богињом покровитељком брака
и породичне среће.
15.Ова Кесарија налазила се код извора Јордана; њу треба
разликовати од друге Кесарије, такође палестинске, но која је
лежала на обали Средоземног Мора.
16.Прокопије - грчко име, значи: онај који напредује, успева.
17.Ермиј Трисмегист - полумитска личност старогрчке историје.
18.Сократ - знаменити грчки философ; живео у петом веку пре
Христа.
19.Асклипијад - чувени старогрчки лекар.
20.Калабрија - дивљи брдовити крај у југозападном делу Италије.
21.У старој Грчкој Сибилама су се називале путујуће
предсказивачице, које су свакоме који је хтео гатале о
будућности и предсказивале судбину. Делатност Сибила
нарочито је цветала у VIII и VII веку пре Христа. Грчки
историчари спомињу разне Сибиле: ерифрску, фригијску,

хелеспонтску, и друге. Највише извештаја има о кумској
Сибили, савременици Тарквинија Гордог, који је живео на
шест векова пре Христа. У Житију је реч о овој Сибили. По
старогрчком предању, три од девет Сибилиних књига купио је
цар Тарквиније, и сместио их као свештене књиге у
Капитолском храму.
22.Реч је овде о Аполоновом прорицалишту у Делфима, граду у
подножју Парнаса. Према грчкој митологији, Аполон је сам
изабрао Делфе за светилиште, претходно убивши тамошњег
змаја Питона. Прорицања су овде вршиле такозване питије.
23.Ливија - древни назив Африке; састојала се из два главна дела:
Мармарике и Киренаике; у Мармарики, у оази Сивах,
налазило се прорицалиште у част тивског божанства Амона.
24.Додона - најстарије светилиште Зевса, са прорицалиштем и
свештеним дубом; налазило се у Тесалији, около града
Скотуза.
25.Град Пергам - у малоазијској области Мизији; тамо се налазио
колосалан жртвеник, подигнут царем Евменом II (196 до 157
год. пре Христа) и посвећен Зевсу у спомен победе цареве над
Галима.
26.По казивању грчке митологије, Аргонаути су били
морепловци, који су на лађи Арго кренули на прво морско
путовање по туђим земљама.
27.Свети великомученик Прокопије пострадао 303 године.
28.Спомен светог Андреја Јуродивог празнује се 2 октобра.
29.Спомен његов празнује се 26 априла.
30.Патријарх Цариградски Нифонт II патријарховао од 1486-98.
31.О овом догађају говори и руски путник Трифон
Коробјејњиков, који је био на Истоку у 1583 години. Види
његову књигу: Путешествије, стр. 44-48, Спб. 1841 год.
32.Видети о њој под данашњим даном: Страдање светог
великомученика Прокопија.
33.И о њима видети тамо.
34.Изгледа да су и ови свети мученици пострадали са Св. вмч.
Прокопијем.
35.О њима видети под данашњим датумом: Страдање св.
великомученика Прокопија.

36.Вероватно је овај св. мученик исти са истоименим мучеником
који се слави 22. новембра.

9. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ПАНКРАТИЈА, епископа Тавроменијскога
Свети Панкратије би рођен у Антиохији у време када Господ
Исус хођаше као човек међу људима на земљи, творећи чудеса у
Јерусалиму и у свима суседним покрајинама и градовима. Чувши за
преславна чудеса Христова, родитељи Панкратијеви заједно са
сином својим, младим Панкратијем, отпутоваше из Антиохије у
Јерусалим да виде Христа. И видевши Га како учи људе и исцељује
сваковрсне болести и твори многа чудеса и знамења, родитељ
Панкратијев поверова у Њега као у Сина Божјег и упозна се са
неким светим апостолима Христовим, нарочито са светим врховним
апостолом Петром. Од тога времена и јуноша Панкратије постаде
познат светом Петру.
Пошто проведе много дана у Јерусалиму наслађујући се
гледањем лица Христова и слушањем слатких речи Његових,
родитељ Панкратијев се са својима врати у Антиохију. После пак
добровољног страдања и смрти и васкрсења и вазнесења Христа
Спаситеља дођоше у Антиохију, пре Петрова доласка тамо, неки од
апостола, и родитељ Панкратијев крсти се са целим домом својим.
Не дуго после тога Панкратијеви отац и мајка отидоше ка Господу.

Панкратије се одрече целокупног имања што му остаде у наслеђе од
родитеља и удаљи се у Понтиске горе.[1] Тамо се настани у некој
пештери, и провођаше у пошћењу и молитвама, испитујући себе и
општећи једино с Богом. А када свети аностол Петар, изишавши из
Јерусалима, прохођаше те крајеве проповедајући Еванђеље
Христово, он нађе у Понту Панкратија и, познавши га, одведе га са
собом у Антиохију. Затим одатле Панкратије оде са светим
апостолом Петром у Киликију, и тамо срете светог апостола Павла.
Ту се оба апостола договорише и поставише епископе: Крискента у
Галатију, Маркијана у Сиракузу[2], а Панкратија у Тавроменију, град
на Сицилији[3].
Кренувши ка месту свога службовања, блажени Панкратије се
укрца у лађу која пловљаше у Сицилију. На тој лађи беху и две
старешине лађе, Ликаонид и Ромил. Путем, Панкратије им
излагаше реч Божју, говорећи им о царству Божјем и о тајнама
спасења нашег, и обрати их вери у Христа и просвети светим
крштењем. А када стигоше до града Тавроменије, одмах се
пометоше беси што обитаваху у идолима и стадоше падати и
разбијати се кипови, не подносећи долазак Панкратијев. А беху
тамо врло уважавани од незнабожаца богови: Фалкон, Лисип и
Скамадрон,[4] чији погани храм стајаше на високом брежуљку
покрај самог мора. Чим се свети Панкратије приближи томе храму,
он се тог часа распуче и затресе и паде у море са свима идолима.
То изазва силну пометњу у народу. Дотрча тамо и
градоначелник Бонифације, који, видевши светог Панкратија и
чувши његово учење, верова у Христа и крсти се. И он уложи велики
труд у славу имена Христова, и за тридесет дана подиже цркву, у
којој стаде служити архијереј Божји, учећи и просвећујући народ
који се скупљао око њега и доносио своје болеснике: јер светитељ
веру коју проповедаше, потврђиваше знацима и чудесима,
исцељујући сваку болест и изгонећи ђаволе.
Пошто се с дана на дан број верних увећаваше и већ сав град би
просвећен светом вером, те се слава Христова шираше по целој
земљи тој, ђаво подстаче против хришћана неког незнабожног
мучитеља Аквилина. Непријатељ Христова имена и хришћана, он са
великом војском пође на град Тавроменију у намери да га разори и

све хришћане у њему побије. Грађани се од тога веома уплашише,
али их светитељ Божји тешаше, тврдећи да неће ни најмање
пострадати од непријатеља. И када се непријатељи приближише
граду, против њих изиђе духовни војник свети Панкратије са својим
клиром, носећи непобедиво оружје - часни крст Христов, и две свете
иконе: Христа Спаситеља и Пречисте Богоматере. И одмах силан
страх захвати противнике, и нека тама наиђе на њих, и пометоше се
од силе Божије, и помрачише им се умови, те стадоше један другога
сећи и убијати, а неки сами себе мачевима својим пробадаху. Затим,
једва дошавши к себи када се узе од њих тама и мрак, они увидеше
да убијају један другог и познаше да их је постигла казна Божија због
њиховог непријатељског напада на хришћански град. Они пак који
остадоше живи од те међусобне битке, побацаше своје оружје и
дођоше к непобедивом војнику Христовом, светом Панкратију, и
припадоше к чесним ногама његовим просећи опроштај и молећи
га да их начини хришћанима. И грађани доживеше двоструку
радост: прво, што се избавише од страшне најезде непријатеља, а
друго, што им непријатељи њихови постадоше пријатељи по светој
вери. И од тада беху нарочито послушни према речима
светитељевим и испуњаваху све заповести његове. И не само тај град
него и остали околни градови просветише се светом вером.
Пошто је свети Панкратије много година пасао новопросвећено
стадо Христово, неки од преосталих незнабожаца, упорни и злобни
у својој заблуди, договорише се тајно са својим кнезом Артагатом, па
улучивши згодну прилику кришом нападоше на служитеља Божјег
и камењем га убише. Тако свети Панкратије, очевидац Христов и
посланик апостолски, подвизавши се добрим подвигом, заврши свој
живот мученички,[5] и са светим апостолима предстаде Христу,
Господу своме, да Га гледа лице у лице кроз бесконачне векове.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
КИРИЛА,
епископа Гортинског[6]

Свети Кирил, чија се вера нађе пред Богом као прекаљено
злато, би у време Декијева[7] царовања примораван од намесника
Лукија да принесе жртву демонима. Овај свети Кирил још као дечак
показиваше знаке умне зрелости, јер обучаваше себе у добрим
делима и богоугађању. И кад би чуо да негде обитавају угодници
Божји, он је остављао родитеље и прилепљивао се уз њих, да би се
њиховим поукама утврђивао у вери и у врлини.
Када постаде зрео човек, свети Кирил би постављен за епископа
у граду Гортини на острву Криту. Као епископ он свагда беше своме
стаду речју и делом пример врлинског живота, педесет година
управљајући епархијом. А када поверену му паству добро утврди у
Христовој вери, и многе од идолопоклонетва приведе к истинитоме
Богу, и имађаше осамдесет четири године, он би ухваћен од
намесника Лукија и присиљаван да принесе жртву поганим
боговима њиховим. Но богонадахнути муж, наводећи му заповести
Божје, говораше: Ко приноси не Богу истиноме него туђим
боговима, тај ће се истребити. - Намесник му рече: Поштеди старост
своју и поклони се нашим боговима. Одговори свети Кирил: Нисам
ја стар, јер Господ мој каже: обновиће се као у орла младост твоја. А
то што ми ти саветујеш и на што ме примораваш, то ми није
дозвољено чинити. - На то му намесник рече: Слушао сам да си
човек паметан и мудар, стога расуди сам и одај поштовање боговима
нашим, ако желиш да се спасеш мука које ти предстоје. - Свети
Кирил одговори: Заиста ћу се показати паметан и мудар, када
делом покажем на себи самом оно чему друге речју поучавам, а то
је: остати у вери непоколебљив, а у мукама непобедив. - Намесник
рече: Изабери што је корисно старости твојој, и буди једно с нама. Свети Кирил одговори: Онда ћу изабрати што је корисно мени, када
покажем пример јунаштва и неустрашивости овој деци мојој која
стоје око мене.
Пошто се тако препираху дуго, свети Кирил Божанственим
Писмом запуши уста незнабожном и неправедном судији, те му овај
не могаше ни речи више одговорити. И када судија намесник виде
да под утицајем светитељевог учења скоро сав народ напушта
идолопоклонство и приступа хришћанскоме Богу, он изрече овакву

пресуду: "Неразумног и безумног истребитеља богова наших
Кирила, наређујем живога огњем сажећи".
Свети угодник Божји Кирил, вођен на спаљење, иђаше као на
гозбу радујући се и појући благодарне песме Богу. А кад дођоше на
место где огањ беше припремљен, свети мученик би одмах бачен
усред пламена огњеног. И док огањ гораше и дрва у пепео
претвараше, наоколо стајаху верни са намером да побожно саберу
преостале кости мученикове, и гле, угледаше угодника Божјег читава
и неповређена где усред огња стоји са рукама уздитнутим к небу.
Видевши овакво чудо, идолопоклонике обузе страх и дивљење,
јер се огањ не дотаче не само угодника Божјег него ни одеће његове.
Њега у огњу ороси и расхлади Дух Свети, пошто и он учењем својим
беше многе избавио од огња пакленог обративши их од
идолопоклонства к истинитоме Богу.
Намесник би одмах обавештен, да хришћански епископ Кирил
би нађен у огњу жив и неповређен. Томе се веома зачуди намесник и
нареди да угодника Божјег доведу пред њега. Угледавши га читава и
здрава, намесник се препаде и одаде хвалу хришћанскоме Богу који
учини такво чудо, и пусти мученика на слободу.
Верни слуга Христов свети Кирил не престајаше проповедати
реч Божју, доказујући да ће они који верују у истинитога Бога
примити велику награду у царству небеском. И тако многе са пута
погибли изведе на пут спасења, а сам туговаше и плакаше неутешно
што се не удостоји довршити страдање своје. Народ пак слушаше га
са великим усрђем и радошћу. Сви једнодушно и једномислено
прибегаваху к њему; многи из далека долажаху да га виде, јер се
надаху добити спасење себи како од поука његових тако и од самог
гледања лица његова. И припадајући к ногама његовим, говораху:
"Верујемо у Бога твог, јер је ваистину велики кад је могао да те сачува
неповређеног од огња". А он, веселећи се духом о Господу, примаше
као чедољубиви отац све који му прибегаваху и преобраћаше их из
синова таме у синове светлости незалазне, крстећи их у име Оца и
Сина и Светога Духа. И говораше им: Будите храбри, дечице моја, и
нека јача срце ваше! Будите верне слуте Онога у кога поверовасте, а
Он ће вам у свему помагати, и даће вам више него што очекујете

добити од Њега: јер што ухо не чу, и око не виде, и у срце човеку не
дође, то уготови Бог онима који га љубе (1 Кор. 2, 9).
Док угодник Божји свети Кирил тако утврђиваше верне, неко од
идолопоклоника извести о томе намесника. А намесник, испунивши
се јарости и гнева, рече: "Чега ради се ја смиловах на њега? Зашто га
из огња изведох? Зашто га још онда мачем својим не погубих? Али,
сада га више нећу трпети!" И изрече по други пут овакву смртну
пресуду о угоднику Божјем: "Кирила, кога изведеног из огња
праведни суд не може трпети међу живима, наређујем убити
мачем".
Чувши за пресуду, угодник Божји се испуни радости и
прослави Христа Бога што га удостоји да буде заједничар страдања
Његових, и весело преклони главу своју под мач, којим ударен у врат
предаде душу своју Господу деветога јула за Декијева царовања међу
јелинима, док у нама царује Господ наш Исус Христос, коме слава
кроза све векове. Амин.

СТРАДАЊЕ ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА:
ПАТЕРМУТИЈА и КОПРИЈА и с њима АЛЕКСАНДРА
мирјанина
Цар Јулијан[8] најпре вероваше у Христа, затим под утицајем
ђавола одступи од Христа у идолопоклонство, и поставши син
Сатане он крену у рат против Персије са великом војском. На путу
ка Персији он проли много крви светих. Бавећи се у Антиохији он
ухвати два презвитера, Евгенија и Макарија, стави их на страшне и
дуге муке, па их посла у Мавританију на заточење. У то време у
египатским пустињама живљаху два преподобна мужа, Патермутије
и Коприје; једнодушни у свему они заједнички служаху Богу.
Патермутије беше старији по годинама, и врло искусан у монашким
подвизима, и веома јак у врлини; а Коприје, млађи по годинама, и
још неутврђен потпуно у монашком жизоту, бејаше руковођен од
Патермутија као ученик од учитеља и као духовни син од духовног
оца. Пре но што ће бити ухваћени и стављени на муке, Коприје
исприча Патермутију виђење које имаде ноћу у ону. Видех, рече,

како се отворише небеса и једног светлог мужа који са жезлом у
руци иђаше к мени. Потом угледах где у сусрет њему иде с друге
стране неки црнац који запаљиваше огањ и мноштво дима
излажаше из њега. Тај црнац пружи руку и ухвати ме, и ја се
обретох усред дима у великој опасности, јер ме опколише многа зла.
Онај пак светлоносни муж одступи далеко од мене. У то време
одјекну с неба глас који говораше: "Плод овога човека биће разнет,
али ће потом поново бити употребљен на добро". После тога
виђења ја се пробудих смућен. - Патермутије му рече: Није добар тај
сан; бојим се да не одступиш од Бога живога. Ето, злотворни цар
Јулијан одрече се Христа и гони Цркву Божију. Ја држим да ћемо и
ми бити подвргнути мукама. Стога пази, чедо, да се не одрекнеш
Христа или заплашен мукама или саблажњен обећањима, него се
Бога бој, заповести Његових сећај, и буди храбар.
После тога не прође много дана а цар Јулијан са великом
војском дође у Египат. Чувши да у египатским пустињама живи
много пустињака, он посла тамо војнике да похватају све које нађу и
доведу на мучење. Тада бише ухваћени гореспоменути оци,
Патермутије и Коприје, и приведени к мучитељу на саслушање. И
упита Јулијан преподобног Патермутија: Колико ти је година,
старче? - Он одговори: Мени је седамдесет пет година овог
временског живота на земљи. - Погледавши на Коприја, цар га
упита: Реци ти, млађи, колико је теби година? - Мени је четрдесет
пет година, одговори Коприје.
Тада цар нареди да старца Патермутија одведу у тамницу, а
Коприја задрже и стаде му овако говорити: Принеси боговима
жртве, човече, да избегнеш муке које те очекују. Остави хришћанску
заблуду која ти ништа не користи, јер и ја сам раније веровао у
Христа, али никакве користи од тога не видех. Сада пак, верујући у
бесмртне богове, удостојих се од њих многих и великих
доброчинстава. Стога и теби саветујем да се одрекнеш Христа и
принесеш жртву боговима, па ћеш бити с десне стране мени и
бићеш у великој милости код мене.
Коприје слушаше цара не дишући. И као заборавивши се, он
пређе од добра на зло, оклизну се у пропаст, и рече Јулијану: Добро
ми саветујеш, царе! Благо мени што у теби нађох учитеља и

прекрасног наставника. - Затим он узвикну громко, говорећи: Од
сада ја сам Јулијанов ученик а не хришћанин; и уколико раније
блуђах у заблуди хришћанској, утолико ћу сада све поправити:
поклонићу се боговима и принећу им жртву.
Чувши овакве речи од Коприја, цар се необично много
обрадова, и рече: Срећан је овај човек више од свих људи, јер
познаде древне отачке богове који дају вечни живот свету. - После
ових речи бедни Коприје се поклони идолу Аполону са жртвом, и
одступивши од Бога прими у себе ђавола. И свети анђели
одступише од њега, а беси га опколише и ликоваху због њега.
Дознавши да Коприје одступи од Христа, преподобни
Патермутије се силно ожалости, и стаде плакати и ридати због њега.
И преклонивши колена мољаше се говорећи: Господе Боже сила,
немој погубити грешника који преступи заповест Твоју! Опомени се
дела његових, на којима се он потруди у младости својој из љубави
према Теби; не одбаци га од лица Свога, јер га заведоше речи
законопреступникове. Помилуј створење Своје и потражи дело руку
Својих!
Сутрадан седе цар на престо свој, а Коприје у пурпурном
плашту стајаше му с десне стране. Цар нареди да Патермутија
доведу на саслушање. Када Коприје угледа преподобног
Патермутија рече: "Ево иде варалица који ме лишаваше среће". А
кад се старац приближи судишту, Коприје повика к њему: Шта је,
Патермутије? Видиш, ја се радујем, а ти плачеш; ја сам следбеник
Јулијанов, а не хришћанин. - Патермутије одговори: Да, ја видим да
се ти радујеш, стога и плачем због тебе. - Цар тада рече старцу: Не
плачи, већ принеси боговима жртву и радуј се заједно с њим. Патермутије одговори: Радост његова је привремена; он се сада
радује, али ће у будућем веку плакати. Ја пак плачем сада, али ћу се
радовати у будућем животу. Он се овде велича у пурпурној одећи, а
тамо ће бити наг; ја пак наготујем овде, а тамо ћу се обући у
свадбено рухо. Он се сада насићује, а у будућем веку гладоваће; ја
пак сада гладујем, а у будућем животу наситићу се, када ми се јави
слава Господа мога. Он сада у реду слугу твојих предстоји са славом
теби, цару земаљском, а тамо ће од лица Цара Небеског са стидом
бити одбачен и са ђаволима у паклу огњеном настањен.

Рекавши то, старац погледа у лице Коприју и рече: Тешко теби,
бедниче! Ти раније беше сасуд благодати, а сада си ђубре у коме
ликују беси. Ето, анђели одступише од тебе, а демони те окружише;
ти се обнажи Бога, а обуче се у ђавола; ти омрзну живот истинити,
вечни, а заволе временски, лажни. Но опомени се дела младости
своје, и дођи к себи; одбаци заблуду у коју си страхотно пао и ходи к
мени, чедо! Заволи Бога поново и покај се пред Њим, јер си Му
згрешио, а Он је милосрдан па ће те примити и опростити теби
грехе твоје.
Када старац изговори ове речи, Коприје би ганут, и раскајавши
се громко узвикну: Тешко мени! тешко мени! тешко мени! - И стаде
се колебати час на једну час на другу страну. Затим, оживевши
духом и погледавши к небу, рече: Више нисам Јулијанов него сам
опет Христов! Сагреших преступивши заповест Божју, безакоње
учиних, одрекох се Господа мог, но по томе се и познаје доброта
Твоја, Владико, када помилујеш мене који тешко сагреших. Буди,
Човекољупче, милостив према мени: ја сам сада као суво дрво коме
отпаде род и лишће се умртви. Речи безаконика заведоше ме и бура
ђавоља потопи ме; зазвижди на мене змај и обрадоваше се због мене
зборови бесова; звезде небеске пометоше се, а сунце и месец
сакрише светлост своју због великог греха мог којим огорчих Бога.
Но ви, анђели Божји и хорови праведника, и ви људи целога света,
саберите се и оплачите пад мој и помрачење ума мог, јер ја лиших
себе Сунца Правде - Христа, и угасну у мени светлост вере, и лепота
душевна одузе се од мене.
Затим, обративши се цару, Коприје рече: Зашто ме превари,
ђаволе? Зашто и мене увуче у погибао твоју, законопреступниче? - И
свукавши са себе пурпурну одећу, он је баци пред њега говорећи:
Узми ту славу коју си ми дао, а ја ћу опет добити оно што изгубих,
јер је добар Бог мој и примиће ме као једнога од својих најамника.
Када цар виде да се Коприје поново обрати Христу, испуни се
гнева и нареди да се одмах усија велики гвоздени тигањ. Чувши то,
Коприје рече: Добро поступаш, царе! Сажежи ме, исеци ме на
комаде, да бих многим мукама искупио мој пад. А пре свега казни
мој језик, јер он најпре сагреши одрекавши се Христа.

Тада нареди цар да се ужеже мала гвоздена кашика и стави
Коприју на језик. А Коприје, угледавши кашику усијану као жар,
рече светом Патермутију: Оче, моли се за мене Богу, јер ме спопаде
ужас од овог мучења. - Старац му одговори: Трпи, чедо, с радошћу,
и Господ ће ти помоћи. - И гле, када се кашика дотаче Копријева
језика, одмах се охлади као лед, и језик се не опече. Цар онда рече:
Ови су људи мађионичари, водите их на усијани тигањ.
Када их поведоше, Коприје рече старцу: Моли се за мене,
учитељу мој, јер се страшно бојим мучења. - Старац му на то рече:
Не бој се, чедо! Буди храбар! Сети се својих испосничких подвига и
трудова које си од детињства јуначки узимао на себе ради Бога. Не
сећаш ли се како си тридесет и пет дана провео без хране? И зар се
не сећаш како си, сараспињући се Христу, дванаест дана непомично
стајао са рукама крстолико раширеним? Зар си заборавио како си
лежао на тврдом камењу и оштрим ћерпичима? Када си све то у
току свога живота радо трпео Христа ради, зашто се онда сада бојиш
ове муке која траје један час?
Утврђен овим речима, Коприје ведра лица и неустрашиво
иђаше са старцем ка тигању. А када узлажаху на тигањ, Патермутије
рече: Брате Коприје, подигни очи своје горе! - Коприје, погледавши
на небо, рече: Видим анђеле где се приближавају; главе су им
покривене росом. Но молим те, оче, кажи им да се не љуте на мене
што се бејах одрекао Христа.
И тако обојица узиђоше на тигањ, и хођаху по њему као по
цветној ливади, подсмевајући се мучитељу, јер се тигањ одмах
потпуно охлади. Видећи то, мучитељ се још већма разјари и нареди
да се што јаче усија пећ и баце у њу мученици на сажежење. Док
пећ усијаваху, Коприју приђе један од царевих војника по имену
Александар и рече: Коприје, ти најпре принесе боговима жртву, а
сада не желиш. Но обрати се поново к нама, да би се избавио од
смрти у огњу. - Свети Коприје му одговори: О, да би први грех мој,
којим сагреших Христу моме, био заборављен пред Богом! Јер када
би се сабрала сва вода морска и све реке и извори и све капље што
падају с неба, не би било довољно да спере прљавштину мога греха.
Ипак ја не губим наду у милосрђе човекољубивог Господа мог. Тронут Копријевим речима, Александар рече: Желео бих и ја да

постанем војник тога Цара коме ви служите. - Тада га Коприје поучи
светој вери, и Александар поверова у Христа.
Кад се пећ страховито усија и преподобни мученици пођоше у
њу, Александар крену за њима говорећи: Идем и ја с вама, блажени
оци! Христа ради, узмите и мене са собом у пећ! - Они га узеше
испод руке и иђаху заједно, али се затим Александар истрже из
њихових руку и пође испред њих. И када се приближи к отвору
пећи, огроман пламен сукну из пећи према њему, али га не
опаљиваше, и Александар, обраћајући се пламену, рече: Ако си по
наређењу Господњем изашао да ме сажежеш, онда сажежи
грешника! - Када он ово говораше, раступи се пламен надвоје, и
стаде с једне и с друге стране, као некада вода у Црвеном мору (2
Мојс. 14, 21-30), и даваше му пут усред себе. И уђе Александар у пећ
не дарнут пламеном; и угледавши тамо анђеле Божје рече им:
Молим вас, господо моја, спасите ме грешнога! - Анђели
одговорише: Ми смо ради тога и послани од Бога овамо, да те
спасемо. - И узеше душу његову ка Господу, а тело његово остаде у
огњу мртво но неопаљиво. После њега уђоше и преподобни оци,
Патермутије и Коприје, такође неопаљиви од огња, и сеђаху поред
тела Александровог певајући и славећи Бога. А када пећ потпуно
остину, светитељи бише изведени пред лице царево живи и читави,
без икакве повреде од огња. И тело светог Александра би такође
изнесено из пећи, ни најмање неповређено од огња, и из њега
излажаше диван мирис.
Зачуђен, цар рече: Велики су наши богови, а Христос је ништа! Затим стаде поново приморавати свете на идолопоклонство. А
преподобни Патермутије му рече: Пошто идеш у рат не ради
прослављења имена Божјег, то се нећеш вратити натраг, него ћеш
бити смртно рањен и страшном ћеш смрћу умрети.
Тада цар, силно разјарен, нареди да их мачем погубе. И свети
бише изведени из града на губилиште. Ту се они помолише Богу
пред смрт, и би с неба глас који Патермутија хваљаше, Коприју
прашташе, и обојицу у вечни покој призиваше. Тада они с радошћу
преклонише под мач главе своје и скончаше, положивши душе своје
за Господа свог. А погани Јулијан, отишавши у рат на Персијанце,
би побеђен од персијске војске, и од невидљиве руке рањен копљем,

изврже у мукама душу своју. И као што му прорече свети
Патермутије, не поврати се у земљу своју већ погибе с хуком.
Кончина светих преподобномученика Патермутија и Коприја, а
с њима и светог Александра, догоди се деветога јула. У то време над
Римљанима
цароваше
законопреступник
Јулијан,
а
над
хришћанима - Господ наш Исус Христос, коме са Оцем и Светим
Духом част, слава и моћ, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ПАТЕРМУТИЈА
Патермутије, како о њему казује Коприје[9], беше спочетка
идолопоклоник, харамбаша разбојнички, лупеж и гробонасилник:
раскопавао је гробове и пљачкао мртваце, чинио сваковрсне злочине
и гадости, и био због тога чувен по свима крајевима Египта. А
обрати се Богу са следећег разлога.
Једне ноћи он се попе на кров куће, у којој живљаше девојка
посвећена Богу, и хтеде да прокопа кров, спусти се у кућу и изврши
намеравани злочин. Међутим, иако се дуго мучио да прокопа кров,
никако му није испадало за руком, и он онако уморан задрема и
заспа. У сну он виде неког светозарног мужа, обученог у царске
хаљине, који му говораше: "Престани од сада са својим злочинима,
престани проливати крв људску, красти и чинити друга безакоња!
Покај се, и лати се богоугодних трудова! Поред тога прими се
монашког анђелског војевања и остатак живота свог проводи у
врлинама, па ћу те поставити за вожда и кнеза над мојом војском".
Патермутије свим срцем обећа да ће одмах приступити извршењу
ових нарећења. Тада му светозарни муж показа војску монаха и
нареди му да старешинује над њима.
Док је Патермутије гледао то у сну и спавао, ноћ прође и освану
дан. Девица пак узиђе на кров куће, и угледавши човека где спава
зачуди се и уплаши се. А Патермутије, пробудивши се од сна и
угледавши поред себе девицу, препаде се и као изгуби се. И на
девичина питања: ко је, одакле је, и ради чега је дошао, - он ништа

друго не одговараше већ је само мољаше да му покаже где се налази
црква хришћанска. Схвативши да се с њим дешава нешто по
промислу Божјем, девица га одведе цркви и изведе пред презвитере.
А он угледавши презвитере, паде пред ноге њихове молећи их са
сузама да га начине хришћанином и упуте на пут покајања.
Презвитери пак, познавајући га, чуђаху се и не вероваху његовим
речима, и сматраху да је посреди неко његово лукавство и обмана.
Но када видеше како силне сузе рони и упорно најусрдније их моли,
они му онда рекоше: Ако потпуно престанеш са злим делима својим
и будеш од сада водио честит живот и творио добра, ми ћемо те
примити у хришћанство.
Он обећа да ће чинити све што му нареде. Тада презвитери
извршише над њим оглашење[10], и кроз неколико дана крстише га.
Пошто прими крштење Патермутије моли презвитере да му даду
неку заповест која би га водила путем спасења. Они га онда научише
да напамет чита прва три стиха првога псалма. Удубивши се у
смисао тих стихова, он рече: Ово ми је доста за моје спасење.
Након три дана по крштењу Патермутије оде у пустињу и
поживе у њој много времена, проводећи у молитви и сузама дан и
ноћ, и хранећи се корењем тамошњег растиња. Затим се после дугог
времена врати к цркви, пошто беше навикао да она три стиха не
само речима изговара него и да их делом добро извршује.
Презвитери се дивљаху такој промени његовој од рђавог на
врлински живот и његовом безмерном уздржању, и жељаху да га
задрже код себе да га науче читању. Али он, провевши са њима једну
седмицу, поново оде у пустињу и остаде у њој седам година, хранећи
се не корењем и травом него хлебом који му је Бог једанпут недељно
слао. Јер сваке недеље по завршетку молитве он налажаше пред
собом чист хлеб, предлаган невидљивом руком, и окусивши од њега
с благодарношћу он је опет идуће недеље остајао без хране и није
малаксавао од глади. А даде му Бог благодат да разуме књиге, и
цело Божанствено Писмо он знађаше напамет.
Након седам година, по наређењу Божјем, преподобни
Патермутије се поново врати из пустиње у насељене области на
корист многих, и својим испосничким животом многе привуче к
себи, и они постадоше његови ученици, и следоваху му, и

подражаваху његове врлине. К њему дође и један јуноша са жељом
да буде његов ученик. Преподобни га прими, обуче га у иночку
одећу која се састојала из власенице, кукуљаче и козје коже, коју
иноци обично називају милот или милотар,[11] и учаше га
богоугодном иноковању. Преподобни Патермутије имађаше обичај
да посећује болне, и да буде око њих до њихове кончине, и да
сахрањује умрле, набављајући им од свога труда погребну одећу.
Видећи тако усрдно старање старчево око сахрањивања мртвих, овај
млади монах му рече: Оче, желео бих и ја, када умрем, да ме ти
оденеш и погребеш. - Отац одговори: Тако ћу и урадити, чедо моје;
и одеваћу те дотле док ти сам не кажеш: доста.
Након не много времена престави се овај млади монах, и старац
га, по обичају, обави погребном одећом, покри му лице, и упита га:
Чедо, је ли ти доста ово за погреб или да још нешто додамо? Мртвац одговори гласно да сви чуше: Доста је, оче! - Сви присутни
се удивише оваквом чуду и стадоше почитовати и славити старца
као чудотворца. А он, не подносећи слављење од људи, чим погребе
покојника, одмах тајом од свих отиде у пустињу.
Но после неког времена старац се поново врати да обиђе
братију, којој он беше руководилац у духовном животу. И би му
откривено од Бога да се један брат, који живљаше у усамљеничкој
келији близу једног села, разболео и да је на самрти. Стога
преподобни хитно пође да га посети. Но пошто пут беше далек,
преподобни одоцни путујући; сунце већ залажаше, а светитељ није
желео да ноћу пролази кроз оно село, држећи се речи Господње:
Ходите док видело имате да вас тама не обузме; ко дању иде не
спотиче се (Јн. 12, 35; 11, 9). Тада светитељ са великом вером рече
сунцу које већ упола беше зашло: У име Господа нашег Исуса
Христа, стани сунце на путу своме и почекај мало док не стигнем у
село. - И стаде сунце које једном половином већ беше зашло, а
другом половином светљаше и стајаше чекајући док преподобни не
стигну у село. Житељи пак тога села видећи да сунце дуго не залази
чуђаху се, и сабравши се насред села посматраху то чудо. А кад
прође неко време они угледаше преподобног Патермутија где
долази у њихово село из пустиње и, сретнувши га, питаху га о
чудесном незалажењу сунца. Он им рече: Не сећате ли се речи

Господњих у Еванђељу које уче о томе како треба имати веру? Ако
имате вере колико зрно горушично, ви можете и горе премештати
(Мт. 17, 20). А ко може вером премештати горе, тај може том истом
вером и сунце зауставити у току његовом.
Када он то рече, сви разумеше да је њега ради стало сунце које
одмах зађе чим он стиже у село. И сви се поклонише старцу са
страхом, и многи пођоше за њим када он крену ка болесном брату.
А кад уђе к њему у келију, преподобни га нађе већ скончавшег у
Господу. И сатворивши молитву приђе к покојнику, целива тело
његово и рече му: Шта више волиш, брате, или да с Христом живиш
отишавши од нас, или да с нама у телу боравиш? - Мртвац тог часа
оживе, отвори очи и подигавши се седе, и стаде говорити: Зашто си
ме вратио, оче? Мени је боље отићи ка Христу и са Њим бити, а
живети у телу ја више не желим. - На то му старац рече: Онда спавај
с миром, и моли се за мене! - И овај леже и поново усну. А све
присутне спопаде ужас, и они говораху: Ваистину, ово је Божји
човек. - Преподобни пак, спремивши тело умрлога, сву ноћ проведе
у појању псалмова; а ујутру, сахранивши га чесно, отпутова оданде.
Другом приликом преподобни посети другога брата који
такође беше смртно болестан. Видевши да се болесник плаши смрти
због грехова својих рече му: Зашто, чедо, ниси готов за одлазак?
Изгледа да савест, изобличитељка твоја, хоће с тобом да иде тамо. Болесник на то рече: Молим те, оче, помоли се за мене Богу, да ми
да бар мало времена за покајање. - Старац одговори: Сада ли иштеш
времена за покајање? а где су прошла времена? Шта си радио све
дане монаштва свог? Ти не само ниси успео да излечиш своје
пређашње ране него си им додавао све нове и нове. - Но болесник не
престајаше молити старца са сузама, да се помоли за њега Господу.
Старац најзад рече: Ако од сада не будеш дометао зло на зло, онда
ћемо се помолити за тебе, јер је човекољубац Господ добар и
дуготрпељив и даће ти извесно време за очишћење грехова твојих.
Рекавши то, преподобни преклони колена на молитву. И после
дуге молитве уставши рече болеснику: Ево, Господ ти даје три
године да проведеш у овом животу, само се истински покај! - И
узевши га за руку, преподобни га подиже здрава и одведе са собом у
пустињу.

Након три године он опет дође с њим к братији и изведе пред
њих брата као анђела Божјег. Много се братије стече к
преподобноме и дуго слушаху његове медоточиве речи о плодовима
покајања. Ову беседу преподобни продужи до јутрења. За време ове
беседе брат који беше окончао трогодишње покајање, као да
задрема, и предаде душу своју у руке Божије, без болова и без
страха, као да је заспао слатким сном.
О преподобном Патермутију саопштава се и то, да је много
пута прешао реку Нил идући по води. Једном пак, када се
неколицина братије беху сабрали у једној келији и при затвореним
вратима разговараху о спасењу душе, свети Патермутије стаде међу
њима као некада Господ Христос међу апостолима. Тако велик беше
у чудотворству преподобни Патермутије, пун благодати Божје. И
пошто проведе много година у богоугодном животу, он се престави
ка Господу.[12]

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
КОПРИЈА
Свети Коприје, очевидац светог Патермутија и саопштитељ
његових чудеса,[13] беше по чину презвитер и такође имађаше од
Бога благодат чудотворства. Он живљаше у истим египатским
крајевима, исцељујући разне болести по људима и изгонећи зле
духове. Када једном он причаше окупљеној око њега братији о
душекорисним стварима из живота преподобног Патермутија и
других светитеља, један брат, не верујући његовим речима, не
слушаше, и задрема. Но у сну он виде у рукама светога Коприја
дивну књигу, златним словима исписану, из које он и казиваше
братији. Крај њега стајаше неки светао муж, седином украшен.
Погледавши грозно на задремалог, он му рече: Зашто ти не верујеш
овоме што се говори него не слушајући дремаш? - Ужаснут, овај
брат се трже из сна и одмах исприча осталима шта у сну виде, и од
тада ои са вером и пажљиво слушаше сва казивања светога Коприја.
Једном приликом код преподобног Коприја се налажаху страни
монаси који беху дошли к њему у посету и слушаху душекорисна

казивања његова. Утом дође један сељак са судом пуним песка и
стајаше крај врата келије, чекајући да старац заврши своју беседу.
Братија, видевши човека са песком, упиташе старца: Шта хоће овај
сељак са песком? - Старац одговори: Децо, не би требало да се
хвалимо пред вама, нити да вам причамо о славним делима Отаца,
да се не бисмо, погордивши се умом, лишили награде. Али пошто
сте ви, дошавши из далека, показали толику ревност и жећ за
духовном користи, ја вас нећу лишити поуке, него ћу вам у
присуству братије испричати шта је Бог урадио преко нас грешних.
Земља суседног нам села беше веома неродна, и сељаци су од
посејаног жита једва семе добијали, јер црв који се појављивао у
класу, сатирао је сву жетву. Земљоделци које смо ми научили и
превели у хришћанство, молише нас да се помолимо за жетву. Ја им
рекох: "Ако имате веру у Бога, вама ће и овај пустињски песак
доносити рода". А они тог часа напунише своја недра ових песком
по коме наше грешне ноге газе, и молише ме да им именом
Господњим благословим песак тај као семе. Пошто се помолих Богу
ја им рекох: "По вери вашој нека вам буде!'' Они одоше, помешаше
тај песак са семеном житним, и посејаше на својим њивама. И гле,
њихова земља постаде плоднија од сваке области у Египту. И од тога
доба они сваке године долазе к нама, узимају одавде песак и доносе к
нама да га благословимо. И њихова вера не бива узалуд, јер сваке
године имају изобилну летину.
Једном преподобни Коприје пред народом се расправљаше о
вери са јеретиком манихејцем, па видећи да не може својим
смиреним и кротким речима да савлада охолог и многоговорљивог
јеретика, зажеле да делом докаже истинитост своје вере. Стога се
обрати народу и рече: "Наложите на тргу ватру и ми ћемо обојица
ући у њу, па ко од нас остане неповређен од ватре, тога је вера
истинита". Народ журно наложи ватру. Али манихејац рече
преподобном Коприју: "Нек сваки од нас засебно уђе у ватру; и ти си
дужан да први уђеш, пошто си то ти предложио". Свети Коприје се
прекрсти, уђе у ватру, и ватра се растави на две стране, и он стајаше
на жеравици као цветној трави неповређен; и пошто одстоја пола
сата усред ватре, он изађе из ње читав, чак се ни хаљина његових
огањ не беше коснуо. Видећи овакво чудо, народ се веома удиви и

слављаше Христа Бога. Затим стаде народ викати и терати
манихејца да уђе у ватру, али он преплашен не хтеде. Тада га народ
дохвати и угура у ватру. Почевши одмах горети, јеретик искочи из
ватре сав опечен и наже бежати. Народ га ухвати и стаде викати: "Да
се спали јеретик!" Но преподобни Коприје умири народ и отпусти
јеретика жива, само као главња опаљена.
У близини своје келије преподобни Коприје имађаше малу
градину, у којој неговаше поврће и воће, ради гостију који су му
долазили. Но једне ноћи у градину се увуче један идолопоклоник и
украде поврћа колико је могао понети. Дошавши својој кући он
метну један део поврћа у котао да се кува на ватри. Но иако га је
кувао три сата на великој ватри, поврће остаде у котлу онако какво
га је метнуо, јер се вода никако не могаше загрејати. Запањен овим
чудом, идолопоклоник познаде свој грех и силу Христову која
дејствује у хришћанима. Стога узе све поврће које беше украо, па и
оно из котла, и однесе га старцу; и павши пред ноге његове,
исповеди му свој грех и исприча чудо; и просећи опроштај, мољаше
га да га начини хришћанином. У то баш време код старца беху
многи гости, и сви се обрадоваше чудесном обраћењу овога човека
ка Христу; и бише угошћени оним поврћем; и узнеше благодарност
Богу.
Сатворивши благодаћу Христовом ова и многа друга чудеса,
преподобни Коприје се упокоји с миром,[14] и доби удео са
преподобним Патермутијем у царству Господа нашег Исуса Христа,
коме са Оцем и Светим Духом част и слава вавек. Амин.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ТЕОДОРА,
епископа Едеског[15]
Град Едеса[16] имађаше мужа по имену Симона, који имађаше
жену Марију. Обоје беху побожни, бојаху се Бога и беспрекорно
хођаху у заповестима Господњим. И чињаху многе милостиње, јер
беху богати. Њима се роди само једна кћи, и они веома жељаху да

добију мушко чедо. Стога хођаху к разним црквама Божјим,
пошћаху и мољаху се, просећи од Бога сина.
Једном у Свету Четрдесетницу, и то у суботу прве недеље
великога Поста, када се празнује спомен светог великомученика
Теодора Тирона, они обоје одоше са прилозима у цркву светих
Апостола на јутрење. За време богослужења они обоје задремаше у
исто време, и сваки посебно удостоји се оваквог виђења. Видеше они
где стоји у цркви свети апостол Павле са светим великомучеником
Теодором Тироном. Свети великомученик говораше светом
апостолу, указујући прстом на Симеона и Марију: "Ови људи,
учениче Господњи, ватрено се моле Богу да им подари мушко дете.
Стога им издејствуј код Бога што моле, да би њихови прилози
црквама и њихове милостиње били награђени". И видеше они како
им апостол меће на руке младунче мушкога пола, говорећи: "Ето,
имате сина!" А великомученик рече: "Нека му буде име Теодор, јер
ће детенце ово заиста бити Божји дар"[17].
После овог виђења, и по завршетку јутрења, они испричаше
један другом своја виђења, и дивљаху се што обоје имађаху једно
исто виђење. И они много благодарише Богу што их обавести о
зачећу сина, и вратише се дома радујући се. Затрудневши, Марија
држаше себе у великом уздржању, јер ношаше у себи онога који је
имао бити сасуд Светога Духа.
Када се наврши време, њима се роди син, и наденуше му име
Теодор, сагласно жељи великомученика, и просветише га светим
крштењем. Дете порасте и родитељи га дадоше у школу. Али се
Теодор показа тежак на учење и слабог памћења.
Но и то беше по промислу Божјем, да би мудрост била дата
дечаку не од људи него од благодати Господње. Дечко је често био
укораван од родитеља и учитеља, и исмеван од својих вршњака.
После пак неког времена њему паде на памет мисао, да моли од Бога
уразумљење. И он стаде често одлазити у цркву и усрдно се молити.
Једном, руковођен божанским надахнућем, он у недељу дође у
цркву пред свету литургију, уђе у олтар и сакри се под свети престо.
То нико не виде. Архијереј дође и поче вршити свету службу, а дечак
Теодор заспа под светим престолом, и спаваше све до краја
литургије. Док тако спаваше, он имаде у сну овакво виђење: виде он

некаквог дечка, као вршњака свог по годинама, који блисташе као
сунце, и који га храњаше саћем од меда, и дајући му пастирски
жезал у руке благосиљаше га.
После овог виђења Теодор се пробуди од сна и изиђе испод
престола. Архијереј и они што беху са њим у олтару угледавши га
зачудише се и питаху га, откуда он ту. Он им исприча о себи све и о
виђењу које имаде. Архијереј се уплаши и одмах уврсти дечка у свој
клир, произвевши га за чтеца. И од тога времена Теодор постаде
оштроуман и способан за учење, превазилазећи разумом не само
своје вршњаке него и старије од себе. Он напредоваше и у духовној
мудрости и у световним наукама; јер у то време бејаше у Едеси
чувени учитељ философије Софроније, код кога Теодор за кратко
време изучи све науке.
Када Теодор напуни осамнаест година, родитељ његов Симеон
престави се ка Господу; а након годину дана и мати његова Марија
отиде ка Господу. Огромно имање што му остаде од родитеља
Теодор раздаде сиромасима, одвојивши само један део својој удатој
сестри. Та његова сестра роди сина Василија, који се удостоји
архијерејског чина у граду Амасији, и би списатељ овога житија
преподобног Теодора.
После смрти својих родитеља, у двадесетој години својој
блажени Теодор отпутова у Јерусалим. Поклони се гробу
Господњем, и обишавши сва места, он дође у лавру преподобног
Саве,[18] којом у то време управљаше ава Јован. Ту Теодор прими
анђелски образ, и обучаваше себе у испосничким подвизима, и
прохођаше све трудове у послушањима, ревносно учествујући
дванаест година у свима манастирским служењима. Затим он умоли
настојатеља да му нареди да сам обитава у усамљеничкој келији у
безмолвију, у молитвеном тиховању. И добивши такву келију, он
провођаше време у молитвеном тиховању, служећи Богу. Храна
његова беше: мало парче хлеба и нешто воде по заласку сунца, и то
не сваки дан. Каткад је он по два или три дана остављао себе без
хране; много пута се удаљавао у Јорданску пустињу и проводио у њој
многе дане и ноћи без хлеба и воде, молећи се непрестано као
бестелесан, па се потом опет враћао у своју келију.

Двадесет четири године проведе преподобни Теодор у таквим
испосничким подвизима. За овакво његово изврсно монаховање чу
млади рођак његов Михаил и дође из Едесе к њему, желећи да
подражава његове врлине. Теодор га прими и постриже, и држаше
га поред себе као ученика, саиспооника и саподвижника. Михаил се
научи да плете котарице, зделе и друге ствари, које по наређењу
учитеља одношаше у свети град Јерусалим и продаваше. Добијени
новац он доношаше оцу свом Теодору, који га одашиљаше у лавру к
ави, да не би забадава добијао храну из обитељи.
У та времена Палестина и Финикија не беху више под влашћу
грчких царева већ под сараценима, јер по попуштењу Божјем, због
грехова тамошњих житеља, над њима владаху цареви сараценски.
Дајући им велике данке, хришћани откупљиваху живот свој и веру.
Но Своје верне људе Господ у исто време и утешаваше, творећи на
Светом Гробу знамења и чудеса, којима се запушиваху погана уста
хулитеља Христових, агарјана. И многе старешине агарјанске
долажаху издалека у Јерусалим, да виде Христов гроб, и ту одаваху
почаст хришћанском патријарху и осталим архијерејима, а
житељима Јерусалима указиваху разна благоволења. У то време
сараценски цар Адрамелех са женом својом Сеидом допутова из
Вавилона[19] у Јерусалим, да види Христов гроб и чудеса која се
збивају на њему. Адрамелех беше човек кротак, и није желео да
чини хришћанима неправду, иако је узимао од њих данак. Волео је
да разговара о вери са ученим људима, при чему се држао свог
сараценског умовања. Док се он још налажаше у Светом Граду,
блажени Михаил, ученик и сродник преподобног Теодора, дође по
наређењу свога учитеља у Свети Град да продаје своје рукодеље и
становаше у гостопримници манастира преподобног Саве која се
налазила у Светом Граду. Најпре Михаил оде и поклони се
Христовом гробу и светој Голготи, а потом изиђе на трг са
рукодељем. Ту га срете евнух царице Сеиде, и угледавши дивно
израћене котарице и зделе, он се удиви тако изврсном раду и рече
Михаилу: Младићу, пођи са мном, добићеш добру цену за те твоје
радове. - Михаил пође са њим као безазлено јагње до врата дома
нове египћанке.[20] Евнух извести царицу да један монах продаје
дивне рукотворине, и царица одмах нареди да доведу пред њу

монаха са његовим рукотворинама. Када блажени Михаил уђе код
ње, покварена жена би рањена нечистом помишљу на младога
монаха. Јер он заиета беше леп у лицу, стасит, са брадом која тек
беше избила; танак и блед од великог пошћења; а осим тога, кроз
његову спољашњу лепоту зрачила је унутрашња лепота његове
врлинске душе. Пиљећи у њега, царица се распаљиваше телесном
љубављу према њему, и стаде га распитивати, ко је и откуда је. Он јој
одговори: Ја сам убоги монах из лавре светога Саве. - Царица му
рече: Видим, младићу, да си блед и мршав, па ми те је жао, и хтела
бих да ти учиним неко добро. Ако си чији роб, ја ћу те ослободити;
ако си чији заробљеник, ја ћу те откупити; ако си болестан, ја ћу те
излечити; ако си сиромах, ја ћу те обогатити.
Целомудрени Михаил, слушајући ласкаве речи царичине,
разумеде њену лукаву намеру и, обративши се срцем к Богу и
подигавши духовне очи к Њему, помоли се у уму свом овако: О,
Господе
човекољубиви,
избавитељу
заробљених
и
надо
безнадежних! Ти си пророка Свог Данила избавио од чељусти
лавових, избави и мене у овом тренутку од ове љуте лавице која хоће
да прогута душу моју и да је живу сведе у ад! - Затим рече царици: ја
некад бејах заробљен сластима овога света, али ме Владика мој
Христос Бог избави од тога благодаћу Својом. Бејах роб греху, али
Господ мој, узевши на себе обличје слуге, ослободи ме. Нашавши ме
болна и узевши немоћи моје, Он ме начини потпуно здрава. Ништ
бејах и убог, али пребогати Син Божји, осиромашивши мене ради,
неизмерно ме обогати, те сада ни у чему не оскудевам и ништа ми
твоје није потребно. Ја имам своје богатство и здравље и слободу, и
милошћу Спаса мог изобилујем сваким благом.
На то му се бестидна жена обрати речима: Младићу, ако ми
постанеш пријатељ, науживаћеш се силних блага, те ће ти многи
завидети, и бићеш господар над многима. - Свети Михаил одговори:
Ја љубим Владику мог Христа који је мене заволео и душу Своју
предао за мене, и желим да Га ненаситно љубим. А пријатељи су
моји - чинови небеских анђела и хорови свих светих који ангелски
живеше на земљи; неисказана је њихова лепота и благољепије.
Имајући тако милосрдног Господара и тако миле пријатеље, ја
нипошто нећу да будем твој пријатељ, нити да имам везе с тобом.

Тада му царица Сеида стаде грозно претити: Ако ми не
испуниш жељу, ставићу те на многе муке и тело твоје издробићу
ранама. - Монах одговори: Ја се старам да творим вољу Господа мог,
а твојој се вољи ни у ком случају нећу покорити. Ако телу моме
приредиш муке и казне, тиме ћеш души мојој издејствовати вечно
блаженство. Буди уверена да ме никаквим обећањима нећеш
приволети на своју жељу, нити ме мукама застрашити. - Царица
рече: Јадниче! коликих блага ти лишаваш себе! Зашто ми не испуни
жељу? Еда ли нисам лепа? Еда ли нисам љупка и привлачна? Преподобни монах одговори: Ти не само ниси лепа, него си
страховито ружна и смрдљива и одвратна; заслужујеш не љубав него
мржњу.
Тада безбожна царица, испунивши се велике јарости, нареди да
целомудреног инока повале на земљу и немилосрдно бију моткама.
И дуго га тако мучаше, Затим га окована у ланце посла к цару са
оваквим писмом: "Овај гадни монах дрзну се да ми се срамно наруга.
Ако га оставиш жива, онда ћеш мене имати мртву".
Прочитавши царичино писмо, цар реши да јој испуни жељу, да
је не би огорчио. Но прво зажеле да сам види монаха, и нареди да га
доведу преда њ. Када преподобног изведоше пред цара, он се не хте
поклонити њему, као што је то обичај када се излази пред цара и
пред велможе, него стајаше право, мушки показујући своју душевну
храброст и непокоравање непријатељима. Цар, бесно гледајући у
њега, рече с гневом: Охоли монаше! шта имаш да кажеш поводом
дрског дела твог? Но ја држим, да си ту без одговора. - Страдалник
одговори: Царе, пре свега треба имати три врлине: страх Божји,
правосуђе и милостиву дуготрпељивост према онима који греше.
Чувши овакве речи цар се стиша од јарости и нареди да
Михаила ослободе окова, па га кротко упита, откуда је. Он одговори:
Родом сам из града Едесе, а сада сам монах лавре светога Саве. - А
када га цар упита односно кривице, о којој се говори у царичином
писму, свети монах одговори: На мени се испуни позната прича:
неко случајно натрапа на змију василиску, која самим погледом
убија људе. Бежећи од ње он набаса на лава; и он волије остати са
лавом него са отровном змијом василиском која очима убија.

Разумевши смисао приче, цар осети да је монах невин, и заволе
га, једно због његове лепоте, а друго због његове памети. Стога
зажеле цар да младог монаха одврати од хришћанске вере и
придобије за своју веру. У њега беше један Јеврејин, учен и
красноречив; он га позва себи у помоћ, па у његовом присуству
стаде говорити иноку: Жао ми те је и штедим твоју младост, видећи
твоју памет. Саветујем ти, и наређујем, и молим: одступи од
жестоког учења Христовог, одреци се хришћанске вере и
присаједини се мојој, па ћеш ми бити као син, и поставићу те изнад
свих мојих кнезова и великаша, и учинићу те господарем над
целокупним имањем својим.
Преподобни Михаил, подигавши очи к небу и уздахнувши из
дубине срца, рече: Не дај, о Христе Царе! да одступим од Тебе, Бога
мог, макар био стављен на безбројне муке. - А Адрамелеху рече:
Царе! слуга сам Оца и Сина и Светога Духа, једног недељивог
Божанства. То исповедам, и од тог исповедања нећу одступити, и
свагда ћу бити у њему. - Цар му на то рече: Шта дакле, теби се свиђа
да останеш у том тамноликом чину у коме си сада? - Светитељ
одговори: Мене више краси ова монашка одећа него тебе царска. Цар онда рече: Ја сам добро изучио наше књиге, а прочитао сам и
ваше писмо које ви називате Еванђељем, и нигде не нађох заповест
која наређује да се гнушамо брака и меса.
Светитељ одговори: Живот код хришћана има два вида:
монашки и мирски. Мирјанима је благословљено женити се и јести
месо: у томе нема за њих греха, само ако они свето буду држали
остале заповести Христове. Нама пак који смо се одрекли света и
заветовали се на девство, није допуштено ступати у брак, јер учитељ
народа апостол Павле вели: Ко је неожењен брине се за Господње,
како ће угодити Господу; а ко је ожењен брине се за светско, како ће
угодити жени. Који ступа у брак добро чини, а који не ступа у брак
боље чини (1 Кор. 7, 32-33.38). Ми дакле, желећи да угодимо једином
Господу нашем Исусу Христу, изабрасмо бољи пут живота безбрачност. Ми не једемо ни месо, не што га сматрамо поганим већ
ради уздржања. Апостол Павле каже: Царство Божје није јело и
пиће, него правда и мир и остала добра дела, као и пост са
светошћу (Рм. 14, 17).

Цар на то рече: Обману вас Павле. - Светитељ одговори: Не
обману него нас изведе из заблуде и показа нам пут ка оним
добрима, која око не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не дођоше,
која уготови Бог онима који Га љубе (1 Кор. 2, 9). Ако пак, царе,
заиста желиш да сазнаш ко је варалица и претеча Антихриста, онда
знај, то је ваш Мухамед, који обману сав род сараценски и изли
отров свога незнабожја чак до Персије.
Тада Јеврејин који стајаше поред цара рече светом Михаилу:
Ваш Павле не беше ли Јеврејин? - Светитељ одговори: Иако он беше
Јеврејин, али по заповести Господњој он проповеђу укину сенку
Старога Завета и благовести истинску благодат, о којој прорекоше
пророци у Старом Завету. - Јеврејин на то рече: Како си се научио од
Павла кога ни видео ниси? Боље научи се од мене кога сада видиш и
слушаш речи моје из уста мојих. - Михаил одговори: Ако ме станеш
учити као и он, ја ћу те послушати; а ако уводиш учење супротно
његовом, побећи ћу од тебе као од змије. Јер је Павле рекао: Ако вам
ко јави Еванђеље друкчије него што примисте, проклет да буде!
Цар онда упита: Зашто ви одричете пророка Мухамеда? Зар он
није Бога проповедао Сараценима, Арабљанима и Персијанцима?
Зар он није уништавао идоле и учио врлинском животу? - Светитељ
одговори: Ако неко изведе човека из тамнице и затвори га у другу
мрачну тамницу, какво је доброчинство учинио томе човеку? Није
ли га обмануо превевши га из једне таме у другу? Тако је с вама
поступио и ваш Мухамед. А ми знамо да к истинитој светлости води
само један истинити, сигурни пут, а то је права вера у Оца и Сина и
Светога Духа, Једнога Бога у Три Лица. - Цар на то рече: Ти сматраш
да си паметан и речит, али ће двојица свакако победити једнога. Светац одговори: Ви нисте двојица него тројица, и бићете побеђени
од једнога силом Христовом. - Цар упита: С тобом разговарамо нас
двојица, ја и Јеврејин; како ти то нас двојицу називаш тројицом? Ко
је у нас трећи? - Светитељ одговори: Међу вама двојицом невидљиво
стоји ваш учитељ, ђаво.
Цар, иако га подузимаше гнев, ипак задржаваше своју јарост,
надајући се да речима победи Христовог војника, и рече му: Мани
своју многоречивост и покори ми се: изјави да је Мухамед пророк и
посланик Божји, па ћеш ми бити уместо сина и уживаћеш многа

блага. Светитељ га упита: Признајеш ли ти, царе, Бога и Божју Реч? Да, признајем, одговори цар. Тада светац упита Јеврејина:
Признајеш ли ти да се Речју Господњом небеса створише, и Духом
уста Његових сва сила њихова? (Пс. 32, 6). - Јеврејин одговори: Да,
тако је!
Тада, испунивши се Светога Духа, исповедник Христов рече им:
Ето ви сами сведочите о истини, ма да не верујете како треба. Ја ни у
ком случају нећу послушати лажна учења, него остајем при ономе
што вам већ рекох: Мухамед није пророк ни посланик Божји већ
варалица и лажов и претеча Антихристов. А ти, Јеврејине,
насигурно знај да је Христос већ дошао у свет путем нетљеног
рођења од Пречисте Дјеве, те стога немој чекати више Његово
рођење по телу. Онај пак кога ти чекаш, биће одвратни Антихрист
који ће смутити сву васељену, а варалица Мухамед - претеча је тога
Антихриста.
Присутни Персијанци и Сарацени срђаху се на светитељеве
речи, а хришћани се радоваху духом и говораху међу собом:
Благодаћу Христовом монах однесе победу. - Цар пак, разгневивши
се на Јеврејина, рече му: "Узалуд те узех за помоћника себи, јер
никакву помоћ од тебе не добих". И отера га од себе, рекавши: Ја ћу
и сам победити монаха и обратити га на своју страну.
А свети Михаил, испунивши се радости, рече: Ево један,
побеђен силом Христа мога, побеже са стидом, а двојица су још
овде, али ће ускоро и они бити побеђени, јер је Заштитник мој
несавладљив и непобедив.
После тога цар рече страдалцу: Монаше, теби остаје једно од
двога: или да ми се покориш и примиш нашу веру, или да горком
смрћу будеш лишен овог слатког живота. - Светитељ му на то рече:
Царе! молим те, учини ми једно од трога: или ме пусти к моме
старцу, или ме ма каквом смрћу пошаљи к моме Христу, или
постани хришћанин и имај заједницу с нама!
Не могући више подносити смеле речи младога монаха, цар се
страховито разгневи и нареди да босоногог мученика ставе на
огромну жеравицу. Страдалник стајаше на жеравици непомично,
иако га нико није држао, јуначки трпећи жежење огња ради љубави
Христове, и певајући псалме Давидове. Дуго је он стајао тако на

жеравици, и најзад цар нареди да га скину са жеравице и даду му
чашу са смртоносним отровом. Мученик узе чашу, прочита цео
Символ свете вере: Вјерују во јединаго Бога Отца..., огради себе
крсним знаком, попи смртоносни отров, и остаде неповређен. Цар
се веома зачуди, па нареди да из тамнице доведу једног од
злочинаца осуђених на смрт и даду му исти такав отров. Када
злочинац испи чашу са отровом, одмах са страшним криком
испусти душу, и цело тело му се распаде, док свети Михаил и
надаље остаде читав и здрав. Тада се сви присутни хришћани
испунише велике радости и једногласно прослављаху Бога.
Сарацени пак, осећајући дубок стид и сматрајући то за срамоћење
своје вере, викаху к цару да или тог монаха убије или све хришћане
погуби.
Цар, да би угодио Сараценима, нареди да мученика изведу ван
града и мачем му одрубе главу. Страдалник би поведен на смрт, а за
њим иђаху гомиле Сарацена и хришћана да виде кончину његову.
Дошавши на губилиште, мученик стаде према истоку, подиже и очи
и руке к небу, и помоли се говорећи: Владико Сведржитељу,
Вишњи, Беспочетни, Створитељу свеколике творевине, Царе
царујућих и Господаре господарећих!
Благодарим Ти што си ме удостојио да завршим подвиг. И сада
се молим Твојој благости: нека ме се не косне рука ђавола, и нека ме
он не вргне у дубину погибли, него преко светих ангела Твојих
прими душу моју и уведи је у обитељи упокојења. Јер Тебе, Господе,
заволех, и Тебе певам и величам, Оца и Сина и Светога Духа, Једно
Божанство и Царство, пошто је Твоја слава вавек. Амин.
Пошто се тако помоли, и опрости са вернима, он преклони под
мач главу своју и сконча посечен мачем.[21] А хришћани узношаху
славу Богу који укрепи Свога страдалца. Монаси, који обитаваху у
гостопримници светога Саве, у Јерусалиму, дођоше са намером да
узму мучениково тело и однесу га у лавру. Но хришћани житељи
Јерусалима противљаху се иноцима говорећи: Овде је страдао, нека
овде и буде положен на освећење и благослов вернима. - Но иноци
напротив говораху, да је он васпитаник пустиње и чедо преподобног
оца Саве, па стога и треба да буде сахрањен једино у лаври. Док они
дуго вођаху спор око тога, вест о томе допре и до самога цара, који

пресуди да монаси узму тело мучениково. Они га онда одмах узеше
и однеше у гостопримницу.
Тога дана преподобном Теодору би откривено све што се
догоди светом Михаилу, и он, дошавши у цркву, исприча ави и
братији, говорећи: Данас брат наш Михаил сврши мученички
подвиг у граду.
Ава одмах посла братију да тело мученика чесно пренесу у
лавру. Они одоше и ношаху га отуда ноћу, да им Сарацени не би
нанели неко бешчешће. А Господ показа чудо над моштима Свога
слуге: с неба сиће огњени стуб и иђаше испред ношеног тела
мучениковог, и обасјаваше све оне који га ношаху. Поред тога и неки
грађани, који те ноћи не спаваху, видеше тај стуб како иде пут лавре
и обасјава ту околину. Преподобни пак Теодор изиђе у сусрет
мученику, потоцима лијући сузе, једно од жалости, друго од
радости. Он плакаше за светим Михаилом као за својим учеником и
рођаком, а радоваше се што се његов мили сажитељ удостојио
мученичког венца. Исто тако и ава лаврски са свом братијом изађе у
сусрет са свећама и кадионицама, појући са сузама песме у част
мученика. И тако унеше у цркву чесно тело светог Михаила.
У то време у лаври бејаше један болесни инок по имену
Георгије, који три године лежаше узет и кога преподобни Михаил
често посећиваше. Чувши за Михаилов подвиг, овај узети монах
мољаше братију који хитаху у цркву, да и њега однесу у цркву да
види мученика, свога љубљеног брата. Но нико не обраћаше пажњу
на њега, јер сваки хиташе занет. То веома ожалости болника,
расплака се и рече: О, брате Михаиле! ако си нашао милост пред
Богом и добио слободу према Христу, помени и мене, пријатеља
твог, и измоли мени узетоме силу, да бих дошао к теби, видео те и
дао ти целив у Господу.
Када он то говораше, изненада осети у себи силу, и он који се ни
на одру не могаше покренути, устаде са одра здрав, оде у цркву,
припаде к телу мученика, и целиваше га са сузама, говорећи:
Ваистину, брате мој мили, имаш велику слободу према Христу;
ваистину савршену љубав ти показа према мени паћенику: јер и за
живота свога ти много послужи мени недостојном, и ка Христу
отишавши ти ми изненада подари неочекивано здравље.

Братија, отпојавши прописане погребне песме, положише
мученика у гробници светих отаца, који раније пострадаше.[22]
Тако оконча свој живот свети преподобномученик Михаил у
девети дан месеца јула. Он се потом често јављао преподобном
Теодору у ноћним виђењима, украшен мученичком одећом и
венцем, и обасјаван неисказаном светлошћу, и говорио му: Не тугуј
за мном, оче, јер сам добио милост од Христа Бога мог, од кога је и
теби спремљена награда за учење којим си ме упутио.
Овде се завршава реч о светом мученику Михаилу, и ми се
поново враћамо на повест о житију преподобног Теодора.
Господ који све устројава на корист, не хте више скривати под
судом пустињског борављења такав светионик какав беше блажени
Теодор, који примером свог врлинског живота могаше врло
многима бити на корист и као светлост светлети свету. Стога га Он
узведе на високи архијерејски положај, и то на следећи начин. Једне
године у свету велику Четрдесетницу допутова у Јерусалим
свјатјејши патријарх антиохијски ради поклоњења животворном
гробу Христовом и ради неких послова црквених. У то време, када у
Јерусалиму беху два патријарха, јерусалимски и антиохијски, и
многи епископи из њихових епархија, из града Едесе дођоше у
Јерусалим неки угледни представници духовенства и мирјана,
иштући епископа за свој град, пошто се њихов епископ беше
преставио. И настаде испитивање ко би био достојан чина и
престола. И свјатјејши патријарх јерусалимски подстакнут Духом
Божјим, сети се блаженог Теодора и рече: Држим да нико нема
живот тако сличан ангелском и није тако способан за управљање
црквеним пословима као дивни међу молчалницима Теодор, инок
лавре светога Саве.
Палестински оци се потпуно сложише са таквим мишљењем
патријарховим о блаженом Теодору, јер свима у Палестини беше
добро познат подвижнички живот Теодоров. Сав се сабор обрадова,
и патријарси одмах послаше по Теодора, и нарекоше га за епископа,
ма да се он са многим сузама одрицаше тога чина. И наредише му
да прође прописане степене црквене и да прими посвећење за
јереја. Обрадоваше се и изасланици едески због изабраног им

епископа, пошто чуше за његово богоугодно житије и што знађаху
да се родио у њиховом граду.
Када настаде Велики Четвртак, дан Тајне Вечере Христове,
служише оба патријарха са мноштвом епископа и хиротонисаше
преподобног Теодора за епископа. У време хиротоније догоди се
дивно чудо на очиглед свију: голуб бељи од снега стаде летети високо
под сводом цркве, па онда сиђе на главу посвећиваног епископа.
Видевши то патријарси, епископи и свештеници дивљаху се и
слављаху Бога и говораху: Заиста је овај муж достојан епископског
чина!
По свршеном посвећењу преподобни Теодор, удостојивши се
примити преизобилну благодат Светога Духа, постаде као анђео
Божји, сијајући лицем, сав богоносан. А на свету Велику Суботу,
такође и на пресветли празник Васкрсења Христова, он служаше
заједно са обојицом патријараха. На Светли Понедеоник пак он оде
у лавру да се опрости са светим оцима. Код отаца настаде и радост и
плач велики: радоваху се што се брат њихов удостоји архијерејског
звања, а плакаху што се лишавају таквог изврсног сажитеља.
Плакаше много и сам свети Теодор остављајући своју милу
дружину, и отшелничку келију, и многовољено безмолвије. И
опростивши се са свима ронећи сузе, он се врати у Свети Град.
Затим после Томине Недеље на молбу Едешана он без одлагања
крену у Едесу. Са њим беше и Василије, писац његовог житија, иначе
сестрић његов. Када стигоше до реке Еуфрата, зауставише се на
обали ради преноћишта, и разапеше шаторе. Тугујући што је морао
напустити Свети Град и свету Лавру, преподобни изговори речи
псалмопевца: На рекама Вавилонским сеђасмо и плакасмо
опомињући се Сиона (Пс. 136, 1). Изговоривши озе речи он се
расплака и намисли да бежи. Но Едешани, осетивши његову
намеру, поставише стражу, да се не би лишили свога пастира. И у ту
ноћ преподобноме би неко божанско јављење, које му говораше: Не
треба да се усличујеш лењоме слузи, који дани му од Господа талант
сакри у земљу, него буди сличан слузи који прими пег таланта а
заради десет, и доби власт над десет градова (ср. Мт. 25, 18; Лк. 19,
18). Не отказуј се дакле носити јарам Христов који је стављен на тебе.

После овог виђења свети Теодор рече: "Нека буде воља
Господња!" И продужи пут са Едешанима, одбацивши намеру о
бекству и тугу. А када се приближише к Едеси, сав град изиђе у
сусрет новоме архијереју, и православни га примише са
неисказаном радошћу. Обрадова се духом и свети Теодор видевши
здање саборне цркве у Едеси, које се по величини и красоти мало
чиме разликовало од цркве Васкрсења у Јерусалиму. Благословивши
све, он припаде к чесној раки светих мученика: Гурија, Самона и
Авива[23], и ороси је многим сузама.
И тако светитељ Христов прими престо свој, за царовања
Михаила и матере његове Теодоре[24], и Богом поверену му паству
стаде усрдно пасти речју и делом, хранећи је с једне стране
богонадахнутим учењима, а с друге - упућујући је на пут спасења
примером свог врлинског живота. Пошто пак у том граду беше не
мало јереси: и Несторијева[25], и Северова[26], и Евтихијева[27], и
манихејска[28], свети епископ веома туговаше и многе труде
подузимаше борећи се са њима као са зверима. Светитељ Христов
православнима беше на радост, а зловерним јеретицима на гнев; јер
се православни радоваху што се њихов богомудри пастир и учитељ
држи правих догмата, а јеретици туговаху и зло смишљаху кујући
заверу против њега. Али он беше тврд као дијамант, јачи од свих
напасти. И као што туговаше због грешника који остављаху
истиниту веру и презираху православно учење, он се с друге стране
тако радоваше због врлинских и у побожности утврђених људи, и
љубљаше пријатељски често разговарати с њима насамо.
У то време близу Едесе, недалеко од манастира светог
великомученика Георгија у коме монахиње провођаху подвижнички
живот, живљаше чудесан столпник по имену Теодосије, муж
духован, престарео, беше му преко сто година, имађаше од Бога дар
прозорљивости. К њему често одлажаше преподобни епископ
Теодор, и разговарајући с њим као са искреним пријатељем он
добијаше утеху од њега. Столпник му говораше: Не малаксавај,
служитељу Божји, у трудовима својим, и нека ти не изгледа тежак
јарам Господњи. Све ће се свршити добро по тебе, иако многи
јеретици смишљају зло против тебе, но ништа неће успети; јер ће

Господ пореметити њихове намере, и они ће бити побеђени,
посрамљени и прогнани из дворова црквених.
Ове столпникове речи испунише се у своје време, о чему ће
бити речи касније. Овде пак треба рећи још о честим духовним
разговорима епископовим са столпником, у којима столпник много
кориснога каза епископу. Једном му исприча ово: "Пре много година
бејаше у овом граду човек по имену Адер, благородан, чувен и веома
богат, као праведни Јов[29] у старини. Он беше необично милостив
према свима, издашно даваше милостињу ништима и прилагаше
монашким обитељима, и често долажаше к мени ради разговора о
духовним стварима. Он имађаше супругу и троје деце, и беше човек
праведан, безазлен, кротак, смирен, млад по годинама, телом
снажан. Једнога дана он по свом обичају дође к мени, и ја приметих
да је он веома тужан и нерасположен, и упитах га: Што си тако
тужан, духовно чедо моје? - А он, лијући сузе, одговори ми: Го сам
изашао из утробе матере своје, го треба и да отидем у гроб. Ништа
од временског богатства и таште славе нећу однети са собом. Јер
Давид каже: Човек сабира, а не зна коме ће допасти; нити ће поћи
са њим слава његова (Пс. 38, 7; 48, 18). Богатство своје човек оставља
туђинцима, и друкчије не може бити. И апостол говори: Пролази
обличје овога света (1 Кор. 7, 37). А чујем како и Христос Спаситељ
наш јасно објављује: Који се не одрече свега што има, не може бити
мој ученик. И који не узме крста свога и не пође за мном, није мене
достојан (Лк. 14, 33; Мт. 10, 38). Стога, оче, хоћу из љубави према
Богу да оставим све: и жену, и децу, и имање, и да се прилепим уз
Господа који ме је из небића увео у биће. А ти ми дај свој отачки
благослов, и један хлеб из твоје келије, и помоли се за мене. - Ја се
удивих његовим речима и рекох му: Видим, намера је твоја добра,
али ти узимаш на себе велики подвиг. Но, који претрпи до краја, тај
ће се спасти (Мт. 24, 13). Стога пази, чедо моје, да се некако на крају
не раскајеш: јер је боље не заветовати се, него ли, давши завет, не
испунити га, Ако га пак испуниш, бићеш блажен, променивши
временско за вечно. - Он на то рече: Нека буде воља Господња.
"После тога, настави столпник, ја се помолих за њега, дадох му
један хлеб и отпустих га. А он, побегавши из бучнога света као из
тамнице, оде у Јерусалим. Тамо се усрдно помоли на Христовом

гробу, обиђе сва света места, па оде у лавру светога Саве и прими
монашки чин, поставши од Адера Атанасије. И пошто проведе
живот као истински монах, он добро угоди Богу и престави се к
Њему. А чесна супруга његова, по повлачењу његовом из света, дуго
времена силно плакаше за њим, оплакујући своју осамљеност. И
при томе не ретко се обраћаше к њему као гледајући га пред собом:
О, господине мој! ти си се постарао да спасеш душу своју, а мени си
оставио децу своју. Нека то види свевидећи Бог и нека пресуди
између мене и тебе!
"После доста времена једне ноћи њој предстаде у саном виђењу
њен муж, сијајући лицем, у белој блиставој одећи, и рече јој:
Престани плакати и кукати на мене. Ево, ја ћу децу моју узети код
себе, а ти, ако хоћеш, постарај се спасти душу своју."
"Тај човек се, продужи столпник, јави и мени у том истом виду,
и рече: У манастиру који се налази у твојој близини, најстарија
безмолвница отићи ће ка Господу кроз три дана; ти смести тамо на
њеном месту моју супругу, да се она у њеној келији подвизава у
монашком испосништву и усамљеничком молитвеном тиховању.
Крај ње нека остане и најмлађе дете, док не порасте. Он ће ићи
мојим стопама, и узићи ће на апостолски престо у Јерусалиму.
"У трећи дан након овог јављења престави се у оном манастиру
стара безмолвница. Потом скончаше и два Адерова детета; само
остаде најмање дете у животу, али и оно беше смртно болесно. Мајка
пак, уцвељена губитком мужа и смрћу двоје деце, видећи да јој је и
последње дете на самрти, у великој тузи горко плакаше и потресно
кукаше. Затим узе дете на руке и потрча к мени недостојном. Али на
половини пута дете умре на материним рукама, и мајка у
страховитом болу не знађаше шта да ради. Случајно, или боље рећи
по Божјем промислу, њу срете једна блудница, и мајка, положивши
јој одмах на руке своје мртво чедо, баци се к ногама њеним, са
многим сузама је молећи да се помоли Богу за њено дете. Блудница,
зачуђена таквом молбом њеном, каза јој да је она јавна грешница,
крива за многа безакоња и прљавштине, те стога не сме да се обрати
Богу, нити да погледа на небо, нити да отвори уста за молитву. А
мати, као избезумљена од жалости, не престајаше молити је, грлећи
јој ноге. Тада блудница, окренувши се истоку, уздахну из дубине

срца, удари се у груди и, гушећи се у сузама, стаде се молити овако:
Нисам достојна, Господе, због мноштва грехова мојих да погледам
на висину небеску и да гадним устима својим изговорим пресвето
име Твоје. Ипак, попут древне блуднице која је крај ногу Твојих
плакала, преклињем човекољубље Твоје: излиј сада на нас од
самилости Твоје милосрђе Твоје! Та грешница мољаше опроштај
гресима својим, а ја, не усућујући се да просим опроштај безбројним
безакоњима мојим, молим за овог невиног младенца, приморавана
од ове целомудрене слушкиње Твоје: Животодавче, Спаситељу свих,
даруј живот овоме детету! Јер када ја, сурова и немилостива, имам
сажаљења за њега, утолико више Ти, по самој природи Својој
милостив и човекољубив, имаш самилости за Своје саздање!
"О, неисказаног милосрђа Божјег! Жену јавну грешницу, која се
скрушеним срцем и смиреним исповедањем грехова својих помоли,
Бог услиши, и ради молитава њених васкрсе мртваца, предвиђајући
као Свевидац њено будуће велико покајање и свети живот. Мајка,
угледавши дете живо, испуни се неизрециве радости и узношаше
хвалу Богу; а грешница, видећи такво чудо удиви се и силно препаде
и занеме, и бацивши се ничице на земљу, потоцима проливаше сузе
из очију. Тако је диван Бог у делима Својим! Васкрснувши дете, Он
уцвељену мајку утеши, блудницу к истинском покајању привуче, и
достојног слугу припреми Себи за архијерејску службу. Јер ово
васкрсло дете постаде потом патријарх јерусалимски.
"Док се ово догађаше на путу, настави столпник, ја посматрах са
стуба и, по Божјем откривењу, угледах пресјајну светлост која беше
сишла с неба и обасјаваше молећу се грешницу, васкрсло дете и
плачућу мајку. Дозвавши ученика ја га послах да позове обе те жене
са васкрслим дететом. Када оне дођоше, испричаше ми на моја
питања подробно све шта се с њима зби; и то се потпуно поклапаше
с оним што ми Господ откри. Супруга Адерова говораше: Чесни оче,
пресуди ти између мене и мога супруга, твога духовног сина. Ја се
чедна удадох за њега, родих му троје деце, а он, без икакве кривице с
моје стране, отиде неизвесно куда. А када ја много времена проведох
у сузама, он ми се једном јави у сну, одевен у светлу одећу, и рече:
Ево, ја ћу децу узети код себе, а ти, ако хоћеш, спаси душу своју. После тог виђења мени умре двоје деце, а сада он хоће да ми узме и

последње дете и душу моју убије тугом и жалошћу. Ако он то чини
по твоме наређењу, онда нека Бог пресуди између мене и вас. - Ја јој
на то рекох: Не жалости се, кћери, јер твој син неће умрети него ће
остати жив и удостојити се велике славе. А ти се по савету твога
супруга, постарај о спасењу душе своје. Ево, теби је спремљена
усамљеничка келија у манастиру који се налази у мојој близини.
Једна богоугодна слушкиња Христова која остаре у подвижништву,
престави се; ти сада буди наследница њене келије и подражатељка
њеног живота.
"На овај мој предлог жена пристаде одмах; а и грешница са
сузама стаде молити, да и она буде примљена на покајање и
прибројана к светим испосницама. И након не много дана обе те
жене, раздавши сва своја имања сиромасима, ступише у манастир
светих подвижница, постадоше врло врлинске инокиње, и у многим
подвизима усрдно послужише Богу и потпуно Му угодише. А
васкрснуто дете, када одрасте, отиде у Палестину, и посетивши
лавру светога Саве дознаде да је отац његов монаховао тамо. Он се
онда и сам постриже ту у монаштво, и измоливши за себе очеву
келију, он се много година испоснички подвизаваше у њој, и прочу
се врлинско живљење његово међу свима палестинским оцима. По
Божјем благоволењу он би узведен на патријаршијски престо
јерусалимски, и седам година управљаше мудро Црквом Христовом.
Пошто беспрекорно пређе свој животни пут, он се пресели у вечне
обитељи". Ова повест дивнога столпника испуни чудесним миљем
светитеља Христовог Теодора и он му постави питање: Кажи ми, оче
духовни, колико већ година живиш на овоме столпу, и молим те,
испричај ми све о животу свом, не скривајући ништа од мене
Господа ради. - Уздахнувши из дубине срца и расплакавши се,
старац рече: "Ради имена Господњег и ради истините љубави ја ћу
ти, добри пастиру словесног стада Христовог, испричати све о мени,
а ти то чувај у себи и не говори никоме док ме Господ не узме из
овог живота. У дане младости своје ја се са својим старијим братом
Јованом одрекох света. Потрудивши се у манастиру три године, ми
пожелесмо безмолвни пустињачки живот. По савету нашег духовног
оца ми одосмо у пустињу близу Вавилона. Тамо нађосмо две
пећине, које се налажаху недалеко једна од друге, и стадосмо сваки

посебно у својој пећини живети, подвижнички самоћујући и
тихујући. Храна нам беше биље и пустињско воће. Суботу и недељу
провођасмо заједно молећи се и појући. И пошто би се прихватили
уобичајене пустињске хране, ми смо се разилазили сваки у своју
пећину, и тамо се насамо молили и размишљали о Богу. Ходећи
пак по пустињи, ми смо се старали да се не сретнемо један с другим;
а анђео Господњи често долажаше и сваког посебно утешаваше у
нашој усамљености. И једнога дана када ми одвојено ходасмо по
пустињи сабирајући зеље, ја угледах у даљини мога брата, који
идући, изненада се заустави зачуђен, постоја мало, прекрсти се, па
прескочи место што беше пред њим, као неку замку, и брзо побеже
у своју пећину. Зачућен оваквим поступком брата, ја одох до тог
места да видим какво то зло нагна мог брата у бекство. Дошавши
тамо, ја угледах велику количину просутог злата, сатворих молитву,
скинух мантију, сабрах у њу разасуто злато, и једва га донесох у своју
пећину, а брату не рекох ништа о томе. После тога ја одох у град и
купих добру, чврсту кућу која је имала дивна одељења и извор чисте
воде. Ту подигох цркву и устројих манастир, сабрах четрдесет
монаха, саградих гостопримницу и болницу за збрињавање путника
и болесника, и купих за манастир довољно земље. Уредивши све то,
ја нађох мудрог човека, кога поставих за игумана тога манастира.
Пошто исплатих све трошкове око устројства манастира, остаде ми
још две хиљаде златника; од тога хиљаду дадох игуману манастира
за потребе манастира, а другу хиљаду раздадох сиромасима, не
оставивши себи ниједан златник. Затим се опростих са игуманом и
братијом, па опет кренух у пустињу да потражим свога брата. Док
путовах пустињом, у мом срцу се појави охола помисао: ето, мој
брат се не умеде користити нађеним златом, а ја изврших велико и
богоугодно дело. - Помишљајући тако, ја се приближих ономе месту
где живљаше мој брат, а охола помисао о моме превасходству над
братом не напушташе ме. Утом ме срете анђео који ме раније
посећиваше, и погледавши на мене грозним очима рече ми с
гневом: Зашто се охолиш и гордим помислима превазносиш над
братом својим? Истину ти говорим: сав твој дуговремени труд, све
твоје бриге око устројства манастира, не могу се упоредити са оним
што учини брат твој прескочивши нађену гомилу злата. Јер он
прескочи не злато него велику провалију, постављену између

богаташа и Лазара (Лк. 16, 26-31), прелете је на лаким крилима, и
њега очекује Авраамово наручје. Јер се он постара угодити Богу, а ти
људима. Стога је брат твој несумњиво већи пред Богом од тебе, и ти
се ни у ком случају не можеш упоредити са њим, иако се гордељиво
хвалиш да си бољи од њега. Због те хвалисавости ти нећеш у току
овог живота видети ни њега ни мене, и ваља ти много суза пролити
да умилостивиш Бога.
"Рекавши то, анђео постаде невидљив за моје очи, а ја пожурих
к пећини мога брата Јована, али га не видех у њој. Тада стадох
плакати и ридати горко, док сав не изнемогох од плача. Пошто у
таквом ридању проведох седам дана, ја чух глас анђела који ми
издалека говораше: Ти треба да идеш ка граду Едеси и тамо, близу
цркве светог Георгија, да узиђеш на стуб и да пребиваш у покајању
док се Господ не смилује на тебе. - Ја онда пођох из пустиње
плачући, и дошавши овде попех се на овај стуб. И проведох овде
четрдесет девет година, борећи се са разним помислима које су
наилазиле на мене као мрачан облак, и нека неутешна туга
испуњаваше моје срце. У педесетој пак години, једне суботе касно
увече, засија у срцу мом слатка светлост и растера мрачни облак
помисли, и ја сву ту ноћ проведох без сна молећи се у умилењу срца
и сузама утехе квасећи лице своје. А када настаде недеља, и ја појах
прописне псалме Трећега часа, изненада стаде преда мном свети
анђео и рече: Мир ти и спасење! - Утешен овим јављењем, ја падох
на земљу и кроз сузе рекох: Зашто си ме одбацио од лица твога и
одвојио ме од брата мога? И ево стално сам изложен многим
напастима. - Анђео ме узе за руку, подиже ме и рече ми: Због
високоумља твог, и што у мислима својим ти унизи брата свог, ја се
сакрих од очију твојих, али те никако не остављах већ невидљиво
борављах с тобом чувајући те, како ми беше наредио Бог. А сада
због смирења твог Господ се опомену тебе и посла ме да отворено
будем с тобом и у овом и у будућем животу. И теби се сада даје од
Господа благодатни дар прозорљивости, да распознајеш праведнике
и грешнике, да би се праведницима радовао, а за грешнике се молио
да се обрате од грехова својих к покајању. И брат је твој жив и свагда
се моли за тебе Господу, али ћеш га ти видети тек у будућем

животу. - Ето, свети архијереју Божји, ја ти испричах све о своме
животу".
Тада га свети Теодор упита како он распознаје праведнике и
грешнике. Столпник одговори: Када мимо овог места пролази човек
праведан и богобојажљив, онда видим благодат Божју где сија над
њим, и с обе стране њега иду са њим свети и пресветли анђели, а
ђаволи га издалека прате не смејуђи да му се приближе. Када пак
овуда пролази грешан човек, онда видим око њега војску ликујуђих
ђавола, а анђео издалека иде за њим тугујуђи и плачуђи због
погибије грешника. А када ђаволи хође да коначно погубе тога
човека, анђео одмах са пламеним мачем притиче и разгони их.
Овакве душекорисне речи преподобног столпника испуњаваху
великом духовном радошђу срце светог епископа Теодора, и он
веома благодараше Бога што га удостоји да међу паством својом
нађе таког човека, богонадахнутог угодника Господњег и
прозорљивог оца. И од тога времена он га често посеђиваше и
вођаше с шим духовне разговоре.
Тако свети Теодор мудро пасијаше Христово стадо, старајуђи се
да уништи умножене јереси. Јеретици пак испунише се гнева и
јарости против њега, и стадоше му отворено радити о глави. Они се
на великом скупу договорише да о једном празнику наоружани
улете у цркву за време богослужења, убију пастира и распуде овце.
Али им то не испаде за руком, јер се на њима збише речи Светога
Писма: Смислише зло, али га не могоше извршити (Пс. 20, 12). И
сваки пут када они са смишљеном злобом наваљиваху на цркву,
спречаваше их сила Божја: јер некада им се руке укочиваху, а некада
пламен огњени сукћући им из цркве у сусрет прогоњаше их. И они
беху дуго у недоумици шта да предузму. Најзад прибегоше другом
лукавству: они натуткаше на Цркву Божију и на светог архијереја
управљаче те области, Сарацене, јер Едеса беше под њиховом
владавином, напунише им руке митом, па са њиховом дозволом и уз
њихову помоћ одузеше Цркви многе њиве, винограде и остале
изворе прихода, од којих се издржавала епископија и клир црквени.
Они, а нарочито богати манихејци, чињаху и осталим православним
хришћанима многе неправде и насиља.

Ова нужда примора светитеља Теодора да путује у Вавилон к
цару сараценском Мавији, који дође после Адрамелеха. да се жали
на неправде што се чине Цркви, и да моли да се престане са тим и да
се поводом тога спроведе праведна истрага. Но свети Теодор
претходно оде к преподобном столпнику да га пита за савет.
Столпник похвали његову намеру и прорече му све шта ће му се
десити. Прорече му да ће његов пут бити благословен, јер ће не само
сва црквена питања повољно решити, него ће и самог цара
обратити у Христову веру. Столпник му још препоручи да потражи
његовог брата Јована, који обитава негде изнад Вавилона у пустињи,
па и писмо написа за брата. Опростивши се са столпником,
светитељ се врну у епископију, и кроз неколико дана спреми се за
пут. Пошто се много помоли Богу за своје стадо и за себе, он крену
на намеравани пут.
Када стиже у Вавилон свети Теодор оде у хришћанску цркву и
јави се тамошњем митрополиту. Митрополит с радошћу прими
светог Теодора и смести га код себе. А када митрополит упита
Теодора за разлог његовог доласка у Вавилон, свети Теодор му
подробно исприча све о нападима јеретика на Цркву, о отимању
црквене имовине и о страдању православних људи. У то време код
митрополита случајно се десише два царева дворјанина: старешина
царских писара и старешина царских лекара. Они обојица беху
православни хришћани. Слушајући са митрополитом епископово
казивање, они му из дубине срца саосећаху. И митрополит наложи
тим дворјанима да спомену цару о дошавшем епископу Едеском.
Али они одговорише: Није сада време томе, јер је цар тешко
болестан, на очима има гнојаве ране и вид му се од болова помутио;
поред тога он има запаљење јетре, а та је болест, по нашем
мишљењу, неизлечива. И ко би сада смео да му се обрати поводом
ма каквог посла? - На то им свети Теодор рече: Ко зна, господо моја,
можда ће га Господ исцелити ради смирења мог? - Они му
одговорише: Ако си вичан у лечењу или имаш од Бога благодат
исцељивања, онда је ово згодна прилика да дођеш до повољног
решења твоје молбе.
Сутрадан старешина лекара, посетивши цара да му укаже
потребну лекарску помоћ, рече му да је из Едесе допутовао епископ

који је вичан у лекарској науци. Цар одмах нареди да га позову. А
епископ, идући к цару, мољаше се и појаше у себи псалам Давидом:
Који живи у заклону Вишњега... (Пс. 90, 1...). А када уђе у цареву
спаваоницу, болесни цар једва чујним гласом рече: Епископе! ако
можеш помози ми, тешко сам болестаи и већ сам близу смрти. Светитељ Христов, подигнувши очи срца свога к Богу и са тврдом
вером призвавши у помоћ Господа Христа, брзога лекара, нареди да
му се донесе чист суд и чиста вода. Пошто пак имађаше при себи
мало земље са животворног гроба Христовог, он ту земљу раствори у
води, па нареди цару да један део те воде попије, а преосталом
водом он му помаза главу, чело, веђе, очи, срце и рамена. После тога
он наложи да око цара буде тишина, да би мало заспао, а сам оде у
своју гостопримницу. Болесни цар заспа слатким сном, и за време
спавања њега напусти свака болест, и благодаћу Христовом и
молитвама светог епископа Теодора он би враћен са капије смрти.
Пробудивши се из сна, цар осети да је потпуно здрав и очима
гледаше јасно. И веома се задиви тако брзом и неочекиваном
потпуном исцељењу од тешке болести; и препун радости одмах
нареди да позову к њему изврсног лекара светог епископа, и дуго му
благодараше и велике почасти с љубављу указиваше. Светитељ
нареди цару да узме хране, и цар једе и пи као да никада није
боловао.
Сутрадан цар сазва све своје најважније великаше, и севши на
високом престолу показа свима очигледно да је оздравио. И сви се
радоваху царевом оздрављењу. И приреди цар тога дана велику
гозбу свима великашима, градоначелницима, војсци и свему народу.
И сви весело пироваху. А цар пред свима одаде велике почасти
светом епископу Теодору, обдари га великим даровима, и називаше
га светлошћу очију својих.
У трећи пак дан цар га позва к себи, при чему светоме Теодору
бише указане особите почасти, и рече му: Човече Божји, светлости
очију мојих! кажи ми, ради чега си допутовао овамо? Све што будеш
затражио од мене, добићеш. - Тада светитељ Христов Теодор стаде
подробно причати цару о свима неправдама које се чине светој
Цркви и православним хришћанима, о пљачкању црквене имовине,
о злостављањима и угњетавањима и притисцима сваке врсте. И цар

одмах нареди да се поглаварима Киликије, Сирије и Месопотамије
напише: да се сва црквена имовина хитно врати Едеској Цркви; да се
изведу на суд кривци за учињене неправде хришћанима; да се
јеретици присаједине саборној Цркви, ако пак неће, онда
манихејцима одрезати језике, а несторијанце, евтихијанце и
северијанце протерати из града и зборнице њихове до темеља
порушити.
Када ова царска наредба би написана, цар рече светитељу: Ти
оче, остани овде с нама за извесно време, а ја ћу послати војводу са
овом наредбом, да он тачно поступи по наређењу. А и ти пошљи са
њим неке од својих ученика, и више се низашта не брини, јер ће све
бити учињено по твојој жељи.
И тако од цара би послан војвода а од епископа три клирика. И
убрзо стиже из Едесе извештај, да је царево наређење у потпуности
извршено. Многи од јеретика, уплашивши се царевих претњи,
присајединише се Православној Цркви, а неки, оставши упорни у
своме зловерју, бише подвргнути казнама или изгнанству.
Боравећи у Вавилону, свети епископ Теодор би често призиван
к цару као лекар, и при томе он сејаше по мало семе учења
Христова. То семе падаше на добру земљу царева срца, и цар се
поче делимично просвећивати познањем истине. Затим светитељ
моли цара да му дозволи да на неколико дана отпутује у пустињу и
потражи столпниковог брата пустиножитеља. Цар му дозволи, и он
са два своја ученика изиђе из града, и на неких сто потркалишта
далеко од града он, помоћу Божјом, нађе столпниковог брата,
преподобног Јована, у пустињи, у непроходном месту, у мрачној
пећини. Преподобни Јован сам изађе у сусрет епископу, и назва по
имену и епиокопа и његове ученике. И сатворивши молитву и
целивавши један другог они седоше и ступише у слатке духовне
разговоре. Преподобни Јован по свему личаше на свога брата
Теодосија столпника. Он моли светитеља да у његовој пештери
одслужи божанствену литургију и да га причести Пречистим
Тајнама Тела и Крви Христове. И епископ му испуни жељу:
литургиса и причести га. По пријему Светога Причешћа пустињак
се сав испуни духовне радости и постави гостима пустињску трпезу,
која беше необично укусна и пријатна. Пошто се прихватише они

заблагодарише Богу, па се опет пустише у духовне разговоре. И
старац упита епископа: Оче! где је писмо које ми написа мој брат
столпник? - Дивећи се старчевој прозорљивости, епископ му
узврати питањем: Ко те обавести, аво, да је код мене писмо од твога
брата за тебе? - Преподобни старац одговори: У онај сами час када
писмо би написано, оно би прочитано мени, и одмах на полеђини
истога писма би дат мој одговор брату.
Епископ извади из торбице запечаћено писмо и пружи га
пустињаку, али он замоли епископа да га распечати и прочита. Када
епископ испуни његову жељу, он на полеђини писма нађе овакав
одговор: "Јован, последњи међу монасима, из Вавилонских пештера,
Теодосију столпнику, Сирија, своме рођеном брату жели радовати
се о Господу! Прочитах твоје писмо онога часа када оно би написано,
и одмах ти написах одговор, јер иако смо телима далеко један од
другога, ипак дух мој неодступно борави с тобом, и оно што Бог
открива теби то је познато и мени. Оно пак што ми ти написа о
светом епископу, све се то Божјим промислом добро устројава: света
Црква се увећава, јеретици се посрамљују и изгоне, неверни цар са
просветљењем телесних очију добија уједно и просветљење
душевних очију. Буди здрав у Господу, брате, и моли за мене
Владику Христа, да се у будућем животу удостојимо један другога
гледати и нераздвојно пребивати".
Прочитавши са дивљењем такав чудесни одговор, епископ се
сети пророка Авакума, који би пренет ангелом из Јудеје у Вавилон к
пророку Данилу, и поново за један час враћен у Јудеју (ср. Дан. 14,
36-39), и рече у себи: Свемогући Бог, који у старо време учини то
чудо, моћан беше и сада учинити чудо слично томе, јер је Он диван
у светима Својим (Пс. 67, 36).
Свети епископ проведе код преподобног пустињака дан и ноћ,
па се ујутру по завршетку молитве опрости са њим и врати у
Вавилон к цару. Цар му рече: Желео бих, премили оче, да се никада
не растајем с тобом ни у овом животу ни у будућем, јер се везом
неисказане љубави душа моја веза са тобом. - Епископ одговори:
Видим, врата између мене и тебе су отворена; ја не излазим напоље,
а ти не улазиш унутра к мени; када се пак врата затворе, ми ћемо се
одвојити један од другога, и због тога душа моја веома пати. - Цар на

то рече: Каква су то врата и шта значи њихово затварање? Молим те,
кажи ми, да бих то разумео.
Тада светитељ, извукавши из својих недара Свето Еванђеље,
рече: Царе! ево врата која воде ка спасењу и ка неразлучном
борављењу с Богом и са светима Његовим. - И стаде му насамо, у
унутрашњем одељењу, читати Свето Еванђеље, тумачећи га цару на
његовом језику. Цар пажљиво слушаше, а срцем му се разливаше
умилење и душа му се разгореваше љубављу ка Христу. У то време
крај цара се налажаху три најверније слуге његове, родом из
Арабије. Они такође с умилењем слушаху Свето Еванђеље, које
епископ читаше све до самога вечера. Идућег дана, цар, чим
посвршава своје послове, поново позва к себи светитеља тобож као
лекара да га пита за савет, а у самој ствари да добије од њега лек за
душу своју. И поново целог дана тог он пажљиво слушаше Еванђеље
и Спаситељеве поуке, и поверова у Христа он и три најверније слуге
његове. И светитељ им наложи да се спремају за свето крштење,
одредивши им пост и научивши их како да се моле Богу. И написа
им на њиховом језику Трисвето, Оче наш, и друге молитве; поред
тога и Символ вере: Вјерују во јединаго Бога Отца... Све то чињаше се
тајно, да Сарацени не би дознали, јер се цар бојао да се не дигну
против њега. И епископ посећиваше цара сваки дан као лекар, па
њега и три слуге његове насамо учаше тајнама свете вере. И после
извесног времена он тајно крсти цара и тројицу слугу његових, и
цару даде име Јован.
И одслуживши свету литургију у царевој спаваоници, свети
епископ причести новокрштене Божанским Тајнама Тела и Крви
Христове; и то свима њима би велика радост. А радоваху се и свети
ангели због обраћења грешника, и у унутрашњим одајама царске
палате обављаше се славље уз учешће Небе ских Сила.
Новопросвећени цар Јован, из љубави према Искупитељу рода
људског, Господу Исусу Христу, пострадалом на крсту, узажеле
имати делић чесног и животворног Крста Господњег, на коме
Господ наш беше прикован. Но пошто се у то време Крсно Дрво
налажаше не у Јерусалиму већ беше од грчких царева пренето у
Цариград, то је ваљало светитељу Христовом Теодору путовати у
Цариград са молбеним писмом царевим, које је гласило:

"Преузвишеном и побожном самодршцу грчкога царства цару
Михаилу са побожном и богомудром мајком Теодором, Јован цар
сараценски, жели радовати се о Господу! Благодарим преблагог
Бога који ме избави од заблуде и приведе у познање истине Светог
Еванђеља и у исповедање хришћанске вере, и молим Вашу царску
побожност да ми подари делић од животворног чесног Дрвета
Крсног, на коме се разапе Христос мој, јер желим да то имам код
себе као заштитника свог".
Са таквим писмом и великим даровима цар сараценски посла
грчкоме цару светог епископа Теодора. Када епископ стиже у
Цариград и предаде цару писмо и дарове, он би чесно примљен од
цара и свјатјејшег патријарха. Догоди се те се у то време царева мати
Теодора разболе од очију, и она стаде губити вид. Светитељ Христов
Теодор, растворивши у чистој води земљу са Христовог гроба,
помаза јој очи и исцели је. Но не само царици него и другим
болесницима он даваше исцељење.
Цар нареди да се од злата направи крстохранилница, украшена
драгим камењем и бисером, и стави у њу делић чесног дрвета
животворног Крста Господњег. При томе цар написа цару
сараценском овакав одговор: "Михаил који побожно верује у Христа
Бога, самодржац свију Грка, кротости нашој возљубљеном Јовану,
цару сараценском, жели радовати се о Господу! Примисмо твоје
писмо, пуно сваке побожности, и веома се обрадовасмо, и
благодаримо Бога који те изведе из таме к чудесној светлости Својој
и к наслећу вечнога живота и бесконачнога царства. Ето, сада си
постао син Авраамов а не Исмаилов, чедо Сарино а не Агарино.[30]
Величамо твоју мудрост, јер си познао Истинитог Цара. Остани
дакле до краја у вери Христовој и у заповестима Његовим. Молбу
твоју с радошћу иепуњујемо. Нека ти чесно дрво животворног Крста
Господњег буде заштита од свих видљивих и невидљивих
непријатеља и блажена нада на будући живот!"
Предавши светом Теодору, епископу Едеском, ово писмо за
цара сараценског, частицу животворног Дрвета Крсног, поред тога и
икону Спаситељеву, и обдаривши светитеља многим даровима, он
га отпусти с миром. Враћајући се у Вавилон, светитељ сврати у свој
престони град Едесу и веома обрадова своје духовно стадо. Исто тако

он посети и милог му столпника, преподобног Теодосија.
Задржавши се мало у Едеси, он крену у Вавилон, и путем свуда
чудесно исцељиваше разне болести по људима или полагањем
животворног Дрвета Крсног и земље са гроба Господњег или својим
светим молитвама. А када стиже к цару Јовану, он га прими са
неисказаном радошћу, и поклони се до земље Крсном Дрвету и
Спаситељевој икони, целива их кроз сузе радоснице, и постави их у
својој спаваоници, својим рукама устројивши пред том светињом
неугасиво кандило. Писмо пак грчкога цара он прочита с великом
љубављу.
Боравећи у Вавилону, свети Теодор благодаћу Христовом
чињаше многа исцељења и изгоњаше бесове из људи. Томе се
хришћани необично радоваху, а Сарацени и Јевреји од велике
зависти умираху. Старешина јеврејске заједнице у томе граду
Јеврејин, вероучитељ њихов, подговори персијске и сараценске
велможе да они предложе цару да он нареди да се између
хришћана и Јевреја одржи препирка о вери. Знајући да хришћани
неће бити побеђени, цар пристаде на њихов предлог. И би одређен
дан за препирку. Тога дана сабра се силан народ: Персијанци,
Сарацени, Јевреји и хришћани; а дође и сам цар са целим сенатом
на тај скуп. Када цар заузе своје место, јеврејски вероучитељ иступи
сам као представник свих Јевреја против двојице хришћанских
учитеља и архијереја: митрополита Вавилонског и епископа Едеског,
јер овај јеврејски вероучитељ бејаше красноречив и веома се горђаше
својом ученошћу. И када он поче говорити не из Светога Писма,
него ригајући громко многе гадости и хуле на Господа Христа, тада
свети Теодор, испунивши се божанствене ревности, даде руком знак
за тишину, и рече Јеврејину: Када би нам ти излагао нешто из
закона Мојсијева или из других светих пророка, ми бисмо ти
одговорили. Али пошто си ти отворио своја велеречива уста за хуле
и лажи, и говориш не што свети пророци објавише него што ти
отац твој Сатана нашаптава, то ћу ја, сине ђавољи, напуњени свакога
лукавства и сваке пакости (ср. Д.А. 13, 10), против свих твојих хулних
и лажних велеречивости рећи теби само једну Давидову реч: Нека
онеме уста лажљива, која говоре на праведника безакоње, охоло и с
поругом (Пс. 30, 19).

И тог часа умуче велеречиви Јеврејин, и хулни језик његов
онеме, те не могаше ништа проговорити. Тада се Јевреји посрамише
а хришћани обрадоваше; Персијанци пак и Сарацени се веома
задивише, а цар се у души радоваше што хришћани победише. И
слављаше се сила Исуса Христа.
Потом нареди цар да тог јеврејског вероучитеља, кога Бог
порази немилом, непоштедно бију воловским жилама, па у тамницу
баце. Исто тако и остали прваци јеврејски бише бијени и са поругом
од скупа тог отерани. А три дана после тога онај онемели Јеврејин
обрати се из тамнице писменом молбом светом епископу Теодору,
просећи милост и обећавајући да ће примити хришћанство.
Светитељ обавести цара о томе, и Јеврејин би пуштен из тамнице. И
припадајући к ногама светитељу, Јеврејин му рукама објашњаваше
да жели примити крштење, пошто и надаље језик његов беше нем.
Епископ тада изврши над њим оглашење. И потом, када га уведе у
купељ светог крштења и призва над њим име Пресвете Тројице,
одмах му се језик разреши од немила, и он стаде громким гласом
прослављати Оца и Сина и Светога Духа; и исповедаше да је Исус
Христос заиста Син Бога живога, кога су закон и пророци
проповедали. И тако Јеврејин постаде хришћанин, и на светом
крштењу доби име Самон. Угледајући се на њега, и неки други
Јевреји примише свету веру и крстише се. Тако исто и многи од
Персијанаца и Сарацена повероваше у Христа, но своју веру држаху
у тајности, бојећи се да их њихове власти не гоне и не кажњавају.
Неколико дана после тога свети Теодор реши да иде к
пустињаку, преподобном Јовану, и извести цара о томе. Цар му
рече: И ја бих желео да видим тог угодника Божјег и чујем поуке
његове. - Светитељ му одговори: Добра је твоја жеља, јер ако га
будеш видео, велику ћеш корист добити од њега. Он је веома
духован човек, и има дар прозорљивости, те може о будућности
говорити као о садашњици.
Тако се они договорише да заједно иду к пустињаку. При томе
цар се направи као да хоће да иде у лов на дивље звери у пустињи, и
тамо проведе неколико дана. И тако он крену у лов са мноштвом
слугу и војника, имајући поред себе и епископа као свог сталног
лекара. И прохођаху горе и дубраве пустињске, и много лова

уловише. А када се приближише месту где пустињак у пећини
борављаше, цар разасла своје слуге и војнике на разне стране да
трагају за дивљим зверима, а сам остаде са малом пратњом. Затим,
када приђоше још ближе к пећини, он остави и ту пратњу, узевши
са собом само ону тројицу највернијих доглавника, хришћана;
светитељ пак узе са собом ученика свог Василија, који касније написа
његово житије. И они кренуше ка светом пустињаку. А преподобни
Јован, провидећи Духом долазак к њему цара и епископа, изађе им
у сусрет, носећи у рукама огањ и тамјан, поклони им се, и
целивавши их уведе их у своју пећину. Пошто седоше, они се
пустише у душекорисне разговоре. И рече пустињак цару: Блажен
си, царе, што си побегао из таме и удостојио се постати син
светлости. Блажен си, јер си одбацио таштину и лаж и заволео
истину која те уводи у живот. Блажен си, јер ћеш се овенчати венцем
мучеништва, и место земнога царства ти ћеш вечно царовати на
небу са Христом. Слава Богу, Једноме у Тројици, јер те изведе из јаме
страсти и из дубине прљавштина, и постави на камен ноге твоје, и
метну у уста твоја песму нову!
После тога преподобни старац предложи гостима пустињску
храну и воду за пиће. Они се прихватише и заблагодарише Богу.
Цар рече: Истину говорим: никада у све дане мога царовања није ми
јело и пиће било слађе него данас. Оче духовни, ваистину си ти цар,
а ја сам ништ и убог. - Старац одговори: Господ ће те ускоро
удостојити да добијеш истинско царство што си дошао да посетиш
мене ништег. - Цар нуђаше старцу много злата, али овај не прими
рекавши: Житељу пустиње није потребно злато; раздај га
сиромасима у граду, па ћеш добити стоструку награду на небесима.
И дивљаше се цар равноангелном живљењу преподобног
старца. А затим, после дугог разговора сви се опростише са старцем,
удостојивши се његовог благослова и молитава, па отидоше. И
пошто се састадоше са слугама и војницима, вратише се у град. И
говораше цар светоме Теодору: Колико ти благодарности дугујем,
свечесни оче, што си ми пружио могућност да видим уистини
небеског човека, кога није достојан сав свет!
Међутим, доброга пастира вуцијаше потреба ка његовом стаду,
јер се бојао да у његовом одсуству јеретици, ти зли вуци, не нападну

на његово стадо и причине штету духовним овцама његовим. Стога
стаде молити цара да га пусти у Едесу. Цар се заплака и рече: После
твог одласка, оче, изгледа ми ја нећу дуго живети, јер нећу да
останем тајни поштовалац Бога и да се тајно називам хришћанин.
Иди дакле с миром своме дому, а понеси са собом и делић чесног
животворног Дрвета Крста Господњег, да га после моје смрти
неверници не би ногама газили. Ако кроз годину дана чујеш да сам у
животу, ти дођи опет да ме посетиш и донеси ово чесно Дрво. Чујеш
ли пак да сам умро, ти се помоли за упокојење моје душе.
Цар даде светом епископу Теодору мноштво злата и сребра и
разноврсне скупоцене ствари, како за украшавање цркава Божијих,
тако и за раздавање ништима и убогима. И пошто целиваше један
другога, они се растадоше са многим сузама.
Одлазећи на свој пут, светитељ остави у Вавилону једног од
својих слугу, да види шта ће се догодити по његовом одласку. И
отпутовавши из Вавилона он благополучно стиже у Едесу к својим
овцама.
Мало времена по одласку светога Теодора у Едесу, благоверни
цар Јован у Вавилону, не желећи више да своју топлу веру у Христа
и љубав према Њему крије него да јавно целоме свету покаже да је
стварно хришћанин, призва к себи све своје кнезове, војводе и
градоначелнике, и рече им: Хоћу да вам откријем велику тајну и
нека нико не сумња у моје речи. Мени је откривено од Бога да је крај
мога живота близу и да ћу кроз неколико дана отићи из овог
живота. Стога наређујем вама да се сутра изјутра са свим народом
саберете на пољу том (цар рече назив), јер хоћу да вам објавим своје
завештање.
Рекавши то, цар их отпусти и они се разиђоше тужни. Затим
нареди цар да гласници громко објаве по граду, да се сав народ
сутра изјутра сабере на означеном пољу. Сам пак цар сву ноћ
проведе у молитви. А врло рано ујутру позва к себи митрополита,
каза му своју намеру, и замоли га да одслужи божанствену литургију
у унутрашњој молитвеној одаји. Насветој литургији цар се са
великим умилењем причести из митрополитових руку Божанским
Тајнама Тела и Крви Христове. После свете литургије он предаде
митрополиту скупоцене дарове, па га отпусти. Потом се обуче у

сјајну одећу царску, седе на коња и изјаха са великом свитом на
означено поље, где се већ беше сабрало безбројно мноштво народа:
Персијанци, Исмаиљћани, Јевреји и хришћани, и сви начелници и
властодршци. Спремљен беше и царски престо на узвишеном
месту, да би сви могли видети цара. Сви се на том скупу чуђаху и
један другог распитиваху, о чему ли ће то цар говорити. Када цар
стиже и седе на престолу, он после кратког одмора даде знак да
настане тишина. Онда устаде са престола и стаде громким гласом
говорити:
"Чујте сви, Персијанци и Агарјани и Јевреји и уважени
хришћани! ја сам хришћанин, име ми је Јован; верујем у Оца и Сина
и Светога Духа, у триипостасно једно суштаство Божанства, и у
поднебесју нема друге истините вере сем хришћанске. И пошто
Господ мој Исус Христос рече у Еванђељу: Сваки који призна мене
пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем својим који је на
небесима (Мт. 10, 32), то ево ја исповедам Њега пред небом и
земљом, пред анђелима и људима!"
Рекавши то, он извади из недара златан крст, украшен драгим
камењем, и подиже га обема рукама увис да га сви виде. Затим се
прекрсти и поклони до земље према истоку, целива часни крст и
рече: Крсту Твом часном поклањам се, Христе, и признајем Тебе за
Бога и Спаса мог, и узносим хвалу Теби са беспочетним Твојим
Оцем и са пресветим и благим и животворним Твојим Духом вавек,
амин!
Слушајући то, сви се чуђаху и стајаху као неми. Затим кнезови
и војводе и остали властодршци, испунивши се јарости, повикаше:
"Нека буде убијен ругач вере наше!" И наваливши на цара мачевима
и копљима, силно га избодоше и убише. Убише са њим и тројицу
верних доглавника његових који име Христово исповедаху.[31]
Тако мученички сконча у Вавилону благоверни цар Јован са три
своја доглавника, на дан трећега маја. Тада сви хришћани, који беху
присутни овоме, уплашише се гнева агарјанског, па побегоше са тог
поља и кријаху се. А тело царево би бачено на том пољу без сахране.
Наредне ноћи пак свети страдалац се јави старешинама и
властодршцима страшно им претећи и говорећи: "Брзо предајте

тело моје хришћанском митрополиту да га сахрани; ако то не
учините, све ћу вас одмах погубити!"
Када се они пробудише од сна, одмах се рано изјутра скупише,
причајући један другоме о свом сновиђењу, и беху преплашени. И
сместа послаше хришћанском митрополиту наређење, да одмах
узме тело царево и погребе. Митрополит брзо оде, узе тело светог
мученика цара Јована и тела светих трију слугу његових, донесе их у
цркву и чесно их сахрани. Од њихове заједничке гробнице биваху
чудеса и даваху се ицељења од разноврсних болести не само
хришћанима него и агарјанима који се приклањаху хришћанској
вери.
У наредну ноћ после своје погибије свети цар Јован јави се у
сновиђењу светом Теодору, епископу Едеском. Он беше обучен у
беле хаљине које блистаху неисказаном светлошћу, а на глави
имађаше чудесан венац чију лепоту људски језик исказати не може.
И он рече епископу: "Ето, чесни оче, Господ Христос ме прослави
великом славом и уврсти ме у лик мученика! јер јуче исповедих пред
свима пресвето име Његово, и зато бих убијен од Персијанаца и
Сарацена, а душа моја, изишавши из телесне тамнице, доби блага о
којима си ми ти говорио. Благословен си ти од Бога, јер си постао
посредник мога спасења, и ја се молим нашем заједничком Господу
да нареди и теби да што пре дођеш к мени, да се заједнички
наслађујемо блаженим животом у благодати Пресвете Тројице."
Пробудивши се од сна, свети епископ Теодор оде к
преподобном Теодосију столпнику и исприча му своје виђење.
Столпник му рече да је то виђење истинито, јер и њему самом би то
исто откривено од Бога. Кроз неколико пак дана допутова из
Вавилона слуга, који беше остављен тамо, и подробно обавести
светог епископа Теодора о томе како благоверни цар Јован са три
слуге своје пострада за Христа. И радоваше се свети Теодор од све
душе, благодарећи Бога што труд његов не би узалуд него принесе
тако диван род у царство небеско.
Не много времена после тога, столпник виде у откривењу где
брат његов, преподобни Јован пустињак, отиде ка Господу, и извести
о томе светог Теодора. Затим се и сам столпник, преподобни
Теодосије, пошто поболова мало, престави. И сахрани га свети

епископ Теодор у цркви светог великомученика Георгија, у
манастиру светих испосница.
Три године након погибије светог цара Јована, овај страдалац
поново се јави светом Теодору у оном истом виду, као и први пут, и
рече му: "Хајде, оче мили, зове те Христос! Јер Он благоволи да
обојица заједно живимо у Његовом царству и наслађујемо се слатке
светлости Његове."
Из овог виђења светитељ Христов Теодор закључи да се његов
одлазак к Богу приближио. Стога он, средивши добро све послове
цркве Едеске и давши благослов и мир духовним овцама својим,
остави своју паству и отпутова у Јерусалим. Тамо се поклони светом
животворном гробу Христовом, па оде у лавру светога Саве у којој је
најпре монаховао и усели се у своју пређашњу отшелничку келију.
Ту он проведе три недеље, па се пресели у нерукоздане обитељи,
предавши своју свету душу у руке Богу, у девети дан месеца јула.
Свјатјејши патријарх јерусалимски, дошавши са епископима, чесно
погребе у тој истој лаври многоутруђено тело угодника Божјег,
славећи Оца и Сина и Светога Духа, Једног у Тројици Бога, коме и
од нас грешних нека је част, слава, поклоњење и благодарење, сада и
увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ФОТИЈА СОЛУНСКОГ
Велики и богоугодни подвижник Солунски из 11. века, оснивач
манастира Акапнијевог у Солуну. Сав просветљен божанском
светлошћу, удостојен поклоњења незалазној и невечерњој Светлости
Свете Тројице, којој се моли сада за спасење свега света. Спомиње се
у Јерусалимском кодексу број 309, и у кодексу Г 86 Атонске Лавре,
док га неки Синаксари не спомињу.[32]

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
МЕТОДИЈА

Родом из села Визари у Амаријској покрајини на Криту;
презивао се Силигардос. Замонашивши се, постао је игуман
манастира Светих Бестелесних Сила у тој области, а касније и
епископ Лампски на Криту. Супротстављајући се турским
насиљима над хришћанима на Криту, би од Турака ухваћен и много
мучен, па најзад и погубљен 9 јула 1793 године. Мошти су му
погребене у манастиру Св. Архангела близу места где је мученички
пострадао.[33]

СПОМЕН ПРЕПОДОБНИХ И БОГОНОСНИХ ОТАЦА
НАШИХ:
ДИОНИСИЈА И МИТРОФАНА, који су у малом Скиту Свете
Ане у Светој Гори
Сећање и спомињање светих људи доноси, како рече Свети
Григорије Богослов, велику корист за врлину и освећење душама
нашим. Зато није добро ни праведно прећуткивање житија и
подвига преподобних и светих мужева, јер је то скривање светиљке
под спуд и незахвално прећуткивање славних дела Божјих. А
изношењем пак светих подвига и врлинског живљења богоносних
Отаца наших, бива на славу Божју и на корист и подражавање свима
хришћанима.
Непозната нам је отаџбина земаљска ових преподобних отаца,
Дионисија и Митрофана, ваљда и зато што они сами, жудећи за
небеском отаџбином, скриваху од других име своје земаљске
отаџбине. А живеше они почетком шеснаестог века и просијаше у
подвизима и врлинама у скиту Свете Ане у Светој Гори. Имађаху и
световно образовање, особито преподобни Дионисије, кога због тога
називаху и ритором. Желећи да свој живот посвете Богу обадвојица
рано постадоше монаси. И то, преподобни Дионисије би најпре
монах у Студитском манастиру у Цариграду, а онда дође у Свету
Гору, где му преподобни Митрофан постаде ученик. Живљаше
најпре свети Дионисије у Карејском скиту, где као јереј беше
духовник многим монасима, а онда, ради веће тишине и

усамљености, пређе у Скит Свете Ане, мајке Пресвете Богородице,
који се тада називаше Скит Велике Лавре. Одатле се повуче са својим
учеником Митрофаном у једну пећину у данашњи Мали скит Свете
Ане, где се обојица подвизаваху у молитвеном тиховању и крајњем
очишћењу душе. Чувши за њихове подвиге и духовно искуство,
хришћани из околних крајева затражише од отаца да им пошаљу
духовника, и би одрећен на то преподобни Митрофан. Показујући
послушност према оцима, Митрофан изиђе из Свете Горе и
исповедаше и поучаваше побожне хришћане по околини. А када
сврши наложено му дело, опет се поврати своме духовном оцу
Дионисију и настави са њим богоугодно подвизавање и благодатно
усавршавање.
Подвизавајући се тако у свакој преподобности и праведности,
преподобни Дионисије се упокоји мирно у Господу своме 9 јула 1606
године, а ускоро за њим престави се и блажени Митрофан.
У Скиту Свете Ане чува се у библиотеци књига "преподобног и
богоносног оца нашег Дионисија Ритора који се подвизавао на гори
Атону", а зове се "Куварас" (Клупче) и садржи преписане разне
душекорисне поуке Светих Отаца. Године 1956 подигнут је у њиховој
пећини диван храм њима посвећен, где се на данашњи дан
прославља њихов свети спомен.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
АНДРЕЈА и ПРОВА
Мачем посечени пострадали за Господа.

НАПОМЕНЕ:
1. Понт - покрајина у североисточном делу Мале Азије.

2. Сиракуза - једна од првих старогрчких колонија на источној
обали острва Сицилије, основана, по предању, од Коринћана
око 757 године пре Христа; доцније највећи и најбогатији град
острва.
3. Сицилија - велико острво Средоземног Мора, саставни део
Италије.
4. Другостепена божанства старогрчке вере.
5. Свети Панкратије пострадао крајем првог или почетком другог
века. Свете мошти његове почивају у Риму, у цркви његовог
имена. Он се спомиње још и 9 фебруара.
6. Спомен овог светог врши се још и 14 јуна и 6 септембра.
7. Декије царовао од 249 до 251 године.
8. Јулијан Отступник царовао од 361 до 363 године.
9. Спомен преподобног Коприја празнује се такође деветог јула.
Ово житије, као и следеће преподобног Коприја, очигледно
говоре не о преподобномученицима Патермутију и Коприју
(пострадалим за време Јулијана Одступника, 361-3 г.), о којима
је већ било напред речи, него о нешто каснијим истоименим
подвижницима који су живели крајем 4. века. Преподобни
Коприје је још живео 394-5 г. када га је посетио писац
"Историје монаха у Египту", одакле су и узета ова житија.
10.Оглашење - усмено упућивање у истине хришћанске вере,
давано у старој Цркви свима који су желели приступити светој
тајни крштења. Оглашени су имали право улазити у храм ради
слушања Светога Писма и поука, и присуствовати првом и
другом делу св. Литургије ("проскомидији" и "литургији
оглашених"); напуштали су храм пред трећи део св. Литургије
("литургије верних"), на што их је упозоравао ћакон својим
возгласом: "Оглашени изиђите"... Рок оглашења није био
подједнак; многи су врло дуго остајали оглашени; у случају
неопходности рок оглашења се скраћивао на неколико дана
или чак на неколико часова. - Црквени обред оглашења и до
сада се врши у Православној Цркви: састоји се у прочитању
извесних молитава над оним који приступа светом крштењу и
у запрећивању ђаволу; при томе онај који приступа светом
крштењу одриче се Сатане, присаједињује се Христу и
исповеда своју веру читањем Символа вере.

11.Грчка реч μηωτη значи: овчија кожа, кожух; горња хаљина,
мантија, плашт.
12.Преподобни Патермутије упокојио се крајем четвртога века.
13.Види: "Историја монаха у Егапту", гл. 10. (издање А. Ј.
Festugiere: Historia monachorum in Aegypto, Bruxelles 1961).
14.Преподобни Коприје упокојио се крајем IV века.
15.У другим Синаксарима његов је спомен 19. јула. У
Јерусалимском кодексу бр. 1095, ф. 115, његов спомен је заједно
са његовим синовцем Михаилом Саваитом (о коме види под 19
јулом).
16.Град Едеса, сада Урфа, налазио се у северном делу
Месопотамије, на реци Еуфрату. У овом граду свети Јефрем
Сирин је основао богословску школу у четвртом веку.
17.Грчко име Теодор значи: Богодаровани, Божји дар, Божидар.
18.Овај манастир основан је у шестом веку преподобним Савом
Освећеним, који се празнује петог децембра.
19.Вавилон - један од најстаријих градова света, подигнут
Нимродом, сином Куша, потомком Хамовим (1 Мојс. 10, 6-10).
Налазио се на обема обалама реке Еуфрата, недалеко од
Персијског Залива. Био велики трговачки центар на путу
између Индије и Финикије.
20.Циљање на сличан догађај у Библији (1 Мојс. гл. 19).
21.Свети Мнхаил пострадао крајем осмога века.
22.Спомен ових светих отаца празнује се 20 марта.
23.Спомен њихов празнује се 15 новембра.
24.Царица Теодора управљала грчком царевином од 842 до 855
године; њен син Михаил III царовао од 855 до 867 године.
25.Несторијанство основао Несторије, патријарх цариградски (од
428 до 431 године); он учио: Исус Христос није истинити Бог,
већ само човек, син Јосифа и Марије, због светости живота
удостојен нарочите благодати Божје, и спасава нас не Својим
искупитељским заслугама него учењем и иримером Свога
живота. Несторијанство осуђено на Трећем Васељенском
Сабору, у Ефесу 431. Но и поред, осуде, оно постојало до
осмога века у Персији, Индији и Китају.
26.Северијанску јерес основао Север, патријарх антиохијски (од
512 до 518 године). Ова јерес престављала собом подврсту

монофизитске јереси; учила да у Христу постоји само једна
природа, божанска, али допуштала у њој разлику својстава
божанских и човечанских; тако тврдила да је тело Христово до
васкрсења било трулежно, као наше.
27.Евтихијанску јерес основао архимандрит цариградски
Евтихије. Он учио да Исус Христос има само једну природу, и
то божанску. Ова се јерес називала још и монофизитство (од
грчке речи μονος = један, и φυσις природа). Ова јерес осуђена
на Четвртом Васељенском Сабору, у Халкидону 451 године.
28.Манихејство - јерес, основао је Манес, персијски маг. Ова јерес
представља собом мешавину хришћанства и персијске
религије Зороастрине. Манес учио: одувек постоје два
независна царства, царство добра и царство зла, која се налазе
у непрекидној борби међу собом; човек се састоји из два
елемента, светлости и таме, и има као две душе - добру и злу,
које се стално боре међу собом. У животу манихејци су били
врло уздржљиви: проповедали су безбрачност и непрекидан
пост. Манихејство је било јако распрострањено у трећем и
четвртом веку.
29.Спомен светог праведног многострадалног Јова празнује се 6.
маја.
30.Сара - супруга Авраамова, Агара - његова иноча; од Саре преко
Исака произашао је народ Божји, а од Исмаила су произашли
Исмаиљћани, који се још називају Сараценима и Агарјанима.
31.Кончина светога Теодора, као и осталих светих који се
спомињу у његовом житију, збила се у деветом веку.
32.Види и Арсений, Похвалное слово Св. Фотию Фессалийскому,
Новгород 1897.
33.Други Синаксари га не спомињу, а спомиње га Ј. М.
Перантонис, у "Лексикон тон Неомартирон", том 3, Атина 1972,
с. 345.

10. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ МУЧЕНИКА:
ЛЕОНТИЈА, МАВРИКИЈА, АЛЕКСАНДРА, СИСИНИЈА,
ДАНИЛА, АНТОНИЈА
и осталих, пострадалих у Никопољу Јерменском[1]
Незнабожни цар Ликиније[2], примљен од Константина
Великог[3] као сацар, владајући источним земљама, издаде заповест
у целом царству свом: да предају на разне муке и смрти хришћане
који неће да се поклоне идолима, и да им се одузимају имања за
подизање идолских храмова, купатила и обнављање градова. Када
ова заповест стиже у Никопољ Јерменски, незнабошци стадоше
припремати различита оруђа за мучење хришћана и почеше многе
верне хватати и одводити на мучење. Тада се четрдесет и нешто
више слугу Христових састадоше и решише да не чекају да их
незнабошци похватају, него да сами добровољно изађу пред суд,
исповеде име Христово и даду себе на мучење. Међу њима
најглавнији беху: Леонтије, Маврикије, Данило, Антоније,
Александар, људи знаменити и пореклом и ученошћу и врлинским
животом. Они сви заједно изађоше пред поглавара Јерменске
области Лисија и изјавише да су хришћани. Зачудивши се
једнодушној слози толиких људи и њиховом јуначком добровољном
идењу на муке, поглавар их упита: Откуда сте? и ко вас научи не
поклањати се боговима нашим? Одговори свети Александар:
Овдашњи смо, неки из града, неки са села, ова земља је наша
отаџбина, а отац нам је Христос небески; Он нас научи не клањати се
лажним боговима, глувим и слепим, делу руку људских. - Поглавар
упита: А где је ваш Христос? Не би ли Он распет, и не умре ли? Свети Леонтије одговори: Кад знаш да наш Христос умре, знај да и
васкрсе из мртвих и вазнесе се на небо. Јер Он добровољно умре за
нас, и опет устаде као Син Божји. - Поглавар упита: Је ли Христос
сада жив?
- Леонтије одговори: Поглавару, ваши богови не живе после
смрти, а Господ наш живи вечито, мада и умре на кратко време
ради спасења нашег. Смрћу Својом Он нас избави од вечне смрти,

оживотвори нас и научи нас да умиремо ради Њега, да бисмо
живели с Њим у бесконачном животу.
Тада поглавар стаде хвалити своје богове: Зевса[4], Аполона[5],
Асклипија[6] и друге. На то свети Леонтије рече: Зар је ваш Зевс бог?
- Поглавар одговори: Он влада небом; отац је свију богова. - Леонтије
узврати: Богу доликује да је праведан, чист, безгрешан; а ти шта
велиш за твога бога Зевса? - Поглавар одговори: Ја га називам
праведним, чистим и безгрешним. - На то свети Леонтије рече: Како
је Зевс праведан, када оца свог Крона одагна с престола? како је он
чист и безгрешан, када он своју рођену сестру Иру узе себи за жену
и оскврни многе туђе жене? Па не само жене него и људе оскврни и
почини најодвратније гадости. Како је дакле толики грешник могао
бити богом? А када је бог ваш грешник, онда је њему потребан други
бог, безгрешан, који би га поправио.
Испунивши се гнева, поглавар Лисије бесно рече: Ко ти даде
право да судиш богове наше, о зла главо? Они су мени богови, нећу
вас поштедети, већ ћу вас све страхотно погубити!
- На то му свети Леонтије рече: Не гневи се, поглавару,
слушајући истину. Нису ли људима прописани закони, да нико не
може имати тућу жену, нити сестру узимати за жену, нити
неправдовати, нити убијати? И ако се неко усуди да поступа
противно законима, назива се преступником закона, и подлеже суду
и смртној казни. А ваши богови, будући људима, препуни свих зала
и безакоња, беху блудници, прељубници, човекоубице и, као
законопреступници они у највећој мери заслужују грозан суд и
многе смртне казне. Стога треба да се ваши безакони богови
потчине људским законима и да подражавају људе који се строго
држе закона, а ви да будете боговима вашим судије, богови и
васпитачи док их не поправите. - Поглавар узврати: О, прелуди! не
ваш ли Бог би распет као зликовац? а ко од богова наших би распет?
- Одговори свети Леонтије: Распе се за нас Христос Бог наш, и ми се
хвалимо крстом Његовим, а ваши богови трепте, боје се распетог
Бога нашег, и беже далеко од крсне силе. Бог наш драговољно
пострада на крсту, а ваши богови и не хотећи изгибоше од горких
смрти. Бог наш је Спаситељ рода људског, а ваши богови су
погубитељи људи. Бог наш је истинит, а ваши богови су лажни, и

нису богови, већ су беси и пагубне варалице; јер и сами изгибоше, и
поклонике своје воде у вечну погибао.
Разјарен овим речима светог Леонтија, поглавар нареди да
камењем бију по устима све исповеднике Христове, говорећи: Нека
буду бијена уста, из којих излази хула на богове наше. - Светитељи
пак бијени, говораху: Нека тебе Бог бије, слуго Сатанин! јер чувши
истину, ти неправедно судиш, пошто си пијан безбожјем!
Потом мучитељ нареди да их све окују у железне ланце и баце у
тамницу. Свети се у тамници, као у палати, весељаху о Богу Спасу
свом и певаху Давидове псалме, јер неки између њих још од
детињства беху вични књизи. А свети Леонтије их сокољаше све
оваквим речима: Чесна браћо, и слуге Христове! с трпљењем
поднесимо све! Ви знате из Светога Писма колико претрпе праведни
Јов и каково би страдање Господа нашег, и како скончаше и друге
свете слуге Његове. Јован Претеча би обезглављен, Стефан камењем
убијен,[7] Петар главачке распет,[8] Тома копљем прободен,[9] други
умреше за Господа свог разним мученичким смртима. Колико
светих пострада за царовања Адријана, Декија, Максимијана и
других ранијих незнабожних царева,[10] не само људи него и жена,
као што слушамо о светој Текли, Ефимији, Капитолини, Јулити[11]
и о другим светим мученицама, чија су имена записана у књизи
живота на небу. Како се оне јуначки борише, и ђавола победише! И
када жене бише тако храбре, онда утолико више ми људи треба да
будемо храбри и непобедиви и да душе своје положимо за Христа
Бога нашег, који душу Своју положи за нас на крсту.
Таквим речима свети Леонтије бодраше браћу, и сви усрдно
жељаху да свакојаке муке претрпе за Христа. Жега беше притисла и
жеђ велика мораше свете; утом дође к тамници да их посети једна
благородна и побожна жена по имену Власијана; она несметано
донесе хладне воде са оближњег извора и напоји их. Насталу ноћ
проведоше свети у молитвама и појању псалмова. Не спаваше те
ноћи ни поглавар Лисије, јер размишљаше на какве муке да стави
утамничене слуге Христове. А кад пред зору заспа, њему се у саном
виђењу јави ђаво и рече: Буди чврст, Лисије; ја сам бог Асклипије,
мучи непоштедно хришћане који хуле на нас, јер они многе ружне

ствари изговорише у тамници о нама; ти их најразноврснијим
мукама погуби што пре.
Пробудивши се од сна, поглавар чим се раздани седе на
судишту, изведе преда се свете сужње оковане, и рече им:
Поклоните се боговима, па ћете постати пријатељи самодршцима и
нама, и сваки ће од вас добити по двеста златника, нове лепе
хаљине, појасе, принећемо жртву, приредићемо гозбу и
провеселићемо се заједно. Не послушате ли ме, бићете жестоко
мучени. Ипак вас молим: не лишавајте себе овог слатког живота; не
растајте се од својих жена, деце и пријатеља; принесите жртву бар
једноме од наших богова. - Свети одговорише као једним устима:
Нека си проклет, мучитељу, са боговима твојим! ми нећемо принети
жртве нечистим бесима; нама није потребно ни ваше злато, ни
одело, ни гозбе, ни пријатељство, јер је Господ Христос наше
богатство, и одело, и храна, и пиће; Он нам је и Отац, и најмилији
пријатељ, и ми смо готови за Њега све поднети и умрети.
Тада мучитељ нареди да их све наге обесе на мучилишту и
железним ноктима стружу њихова тела. И свети мученици бише
стругани дуго, све до подне, када сунце страховито упече, те
поглавар оде дома; а свети мученици, остругани до костију, по
наређењу мучитеља бише опет закључани у тамницу. А
гореспоменута благочестива жена Власијана опет их обиђе и кроз
прозорче их напоји водом, изнемогле од рана и од жеђи.
Расхладивши се, свети благословише ту жену, помолише се за њу и
за децу њену, и благодараху Бога што их удостоји да страдају за
Њега.
Када свети сеђаху у тамници, виде свети Леонтије да неки
између браће имају силне болове од рана, и бојаше се да неко од
њих због тога не отпадне од вере; стога се мољаше Богу да им да да
што пре заврше свој подвиг. У граду пак беше угледни грађанин по
имену Ирод, који се потчињаваше јелинима и који уживаше
поштовање код поглавара као саветник. Тај грађанин имађаше
писара Филина, кога свети Леонтије вољаше због његове добре
нарави. Свети посла по њега, и када Филин дође к тамничком
прозорчету свети Леонтије му рече: Брате Филине, реци господину

Ироду, ако буде каквим послом ишао код поглавара, нека га подсети
на нас и нека му посаветује да нам сутра изрекне смртну пресуду.
Филин оде и пренесе поруку Ироду. У то време поглавар позва
к себи Ирода на вечеру, но он не оде одмах, а поглавар га је чекао.
Онда поглавар посла поново по њега, али Ирод дође касно и рече: Ја
не могу да једем, јер сам посматрао како су стругали осуђенике из
којих истече толико крви, па ми се згадило, и мука ми је у стомаку, и
мој стомак не може да прима храну; повраћа ми се. - Поглавар
упита: Шта ми ти онда саветујеш, шта да радим с њима? - Ирод
одговори: Нека умру сутра. Они су нарушиоци цареве заповести и
заслужују смрт, зашто их онда не погубити одмах? - Тада поглавар
обећа са заклетвом да ђе их сутра предати на смрт.
Чувши то, Филин похита к тамници и извести светог Леонтија о
томе. Сазнавши то, сва се браћа обрадоваше што ће сутра умрети за
Христа, и благословише Филина за његов труд. И они сву ноћ
проведоше у молитви, припремајући се за смрт. У молитви
говораху: Господе Боже отаца наших, прослави Своје свето име у
нама, скрушене душе и смирена духа молимо се Теби. Нас, који
сами приносимо себе на жртву живу Теби, прими као жртвене овце
и јагњад, и нека ова жртва наша буде пријатна Теби! Нема стида
онима који се уздају у Тебе. Ти знаш, Господе, да Те ми заволесмо, и
Тебе ради предадосмо себе на смрт. Стога нас Ти укрепи све, да нико
из ове дружине не изостане, да се због њега непријатељ наш не би
насмејао и обрадовао.
Тако се мољаху свети, и сокољаху један другога. А у поноћи они
запеваше велики псалам погребу своме, псалам: Блажени
непорочниј в пут... (Пс. 118, 1...). Када отпојаше псалам, дође анђео
Господњи, испуни тамницу светлошћу и рече им: "Радујте се, слуге
Христове, близу је крај ваш, имена су ваша записана на небу; имајте
поуздања, Господ је с вама." - Рекавши то, анђео отиде. А они
поклонивши се, благодарише Бога.
У то време два тамничка стражара, Менеј и Вирилад, пореклом
Египћани, пошто не спаваху, видеше светлост која сијаше у тамници
и чуше глас анђела, али самог анђела не видеше. И рече Менеј
Вириладу: Видиш ли, брате, каквог су цара то војници? Ја сам од
почетка пријатељ хришћанима, јер они иду не безаконим путем

него праведним и држе веру у Бога свог, клањају Му се дању и ноћу;
и у животу никоме не чине неправду, никога не вређају, не траже
туђу имовину него и своју раздају, све љубе, свима добро чине, као
што и сам знаш. И какав је живот оних што по египатским
пустињама скитају? Није ли необичан и чудесан? јер они и чудеса
чине. Ја ево помишљам да уђем к њима у тамницу и да их молим да
ме при ме код себе; а ти, брате, шта мислиш? - Вирилад одговори:
Исто што и ти. Ето и ми недостојни удостојисмо се видети светлост
којом их обасја њихов Бог, за кога они умиру с радошћу. Када би
неко стао приморавати поглавара да умре за Зевса, или за Аполона,
или за Асклипија, или за ма кога од богова, да ли би он зажелео да
умре? Нипошто, јер воли овај живот. А хришћани не штеде себе и
неустрашиво иду на смрт за Бога свог, и удостојавају се од Њега
такве славе, какву богови никоме од својих поклоника никада не
јавише. Зашто дакле да не приступимо овим праведним људима и
истинитоме Богу?
Пошто се тако посаветоваше, оба стражара уђоше унутар
тамнице и припадоше к светима говорећи: Господо наша, слуге
истинитога Бога Христа, примите и нас међу вас, јер и ми верујемо у
Господа Исуса Христа, возљубившег вас, и молимо вас, помолите се
Њему за нас, да нас удостоји удела с вама. - Свети се обрадоваше
њиховом обраћењу к Богу и целиваше их, говорећи: Ви сте браћа
наша, јер вас Господ наш призва к исповедању пресветог имена
Свог, и даће вам подједнаку награду с нама, као и онима који у
једанаести сат дођоше у Његов виноград (ср. Мт. 20, 1-16).
Сутрадан изјутра поглавар Лисије изиђе са војницима ван града
на место где је намеравао погубити свете мученике, недалеко од реке
зване Ликос. Устројивши тамо судиште, он нареди да свете мученике
доведу из тамнице пред њега. Видевши да су се два тамничка
стражара придружила светим сужњима, поглавар рече првом
саветнику свом Апиану: Гле, и ови безумници зажелели да умру!
Зар живот није бољи од смрти? - Апиан му на то рече: Нареди да их
ставе на најљуће муке! - Не, одговори поглавар, јер ће се поплашити
мука, па ће се опет обратити к боговима, и тако остати живи; а ја не
желим да они остану у животу, него да умру. Стога ћу за све издати
једну смртну пресуду.

И када свете мученике поставише пред њим на суд, он им не
постави питање о вери и не одреди им никакво мучење, него их
одмах осуди на смрт и написа овакву пресуду: "Ови четрдесет пет
људи хришћанске вере што преда мном стоје на суду, који не
послушаше царево наређење и похулише богове предака својих,
наређујем да буду подвргнути казни коју заслужују по делима
својим: прво им секиром отсећи руке и ноге, затим их предати огњу
на сажежење, и преостале од огња кости њихове бацити у реку."
Слуге одмах посадише мученике на земљу и стадоше им сећи
руке и ноге. Бејаше пак страшна сунчана жега, и свети мученици
нешто од болова нешто од неподношљиве врућине страховито
ожеднеше, те неки у тим патњама умреше, неки једва дисаху, а неки
јуначки се држаху трпећи. Један од њих по имену Јаникит,
посматрајући своје одсечене руке и ноге, осмехиваше се и говораше:
Гледајте како жетвени срп пожње удове моје као класје! - А свети
Сисиније, ваљајући се у својој крви, доваља се до једног блиског
камена, и отворивши уста своја овако се помоли Богу: Господе,
даваоче свих блага, Ти си некада у пустињи источио воду из камена
и напојио жедни Израиљ, Ти и сада отвори овај камен и изведи воду,
те ме напој мало, јер видиш нашу жеђ у којој се губимо.
Пошто се он тако помоли Богу, камен се изненада покрену, и
распукну, и источи из себе извор воде питке. Напивши се воде, свети
Сисиније благослови Господа говорећи: Славим Те, Боже мој, што
ме напоји жедног, као мајка дете млеком! хвала Ти, Царе мој, што
ниси презрео мене, слугу Свога! Но молим Те, не презри и милу
браћу моју, слуге Твоје, и расхлади их морене жеђу, невидљиво
изливајући на њих росу благодати Своје, и учврсти нас све да заједно
скончамо у нади Твојој; а овом извору, силом Твојом изведеном,
којим Ти обнови древно чудо, нареди да тече до свршетка света и дај
овој води целебну благодат и силу у славу Твоју, Христе, и Твога Оца
и Светога Духа, а у спомен нас слугу Твојих четрдесет и пет
мученика, пострадалих за Тебе.
У то време слуге запалише спремљену огромну камару дрва, и
стадоше узимати свете мученике и бацати их у огањ; неки од њих
беху још живи, неки већ умрли; но слуге заједно са живима
предаваху и мртве сажежењу. Бацајући мученике у огањ слуге их

бројаху, али им један беше мање; и они зачуђени, стадоше га
тражити. Тада свети Сисиније, лежећи крај камена источившег воду,
одазва се говорећи: Ево ме овде! узмите ме и носите у огањ! - Слуге
га узеше и однеше у огањ.
Пошто свети мученици сагореше и огањ се угаси, стадоше
тражити по пепелу преостале кости мученика, и што нађоше,
сабраше у вреће, па однеше и у реку Ликос изручише. Река прими у
себе кости светих као скупоцено благо, и сачува их на једном
недубоком месту близу обале, струјама својим сабравши их све
заједно. Потом дођоше побожни људи и нађоше их без муке;
покупише их све до једне, и чуваху их на чесном месту, док не
погибе незнабожни цар Ликиније, савладар цара Константина, који
владаше источном половином царства, и не зацари се сам
Константин, и не би дата слобода Цркви Христовој у целој васељени.
Тада и кости ових светих мученика бише показане свима, и црква би
подигнута у име њихово. А даваху се исцељења од светих костију
њихових и од онога извора, који свети Сисиније изведе молитвом
својом.
Пострадаше свети четрдесет пет мученика десетога јула у
Никопољу Јерменском од игемона Лисија, за Ликинијева царовања
на истоку, док међу нама царује Господ наш Исус Христос, коме са
Оцем и Светим Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове.
Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ
АНТОНИЈА ПЕЧЕРСКОГ
За време благоверног и светог великог кнеза Владимира
Свјатославича[12] самодршца Руске земље, благоволи Господ јавити
Цркви Својој светилник и инокујућима наставника - незаборавног
мужа, преподобног и богоносног оца нашег Антонија.
Преподобни Антоније родио се у граду Љубечу[13]. Још од
детињства прожет страхом Божјим, он жељаше да се обуче у
монашко обличје. А када му човекољубиви Господ стави у срце
мисао да иде у Грчку земљу и тамо да се постриже, он одмах крену

на пут, странствујући ради Господа који је странствовао и трудио се
ради спасења нашег. Стигавши до Цариграда, он одатле отпутова у
свету гору Атонску. Обилазећи светогорске манастире он се
дивљаше животу тамошњих светих отаца, који у телу провођаху
живот изнад људске природе, подражавајући бестелесне анђеле. Од
тога се још јаче разгоре љубав његова према Христу. Желећи да
подражава живот тих отаца, Антоније оде у један од светогорских
манастира и моли игумана да стави на њега ангелско обличје
монашкога чина. Провидећи у будуће врлине Антонијеве, игуман
му испуни молбу и постриже га,[14] упутивши га у завете савршеног
живота монашког.
Новопострижени инок Антоније у свему угађаше Богу,
подвизавајући се у врлинама. Но особито напредоваше у
покорности и послушању, чему се сви радоваху. Пошто проведе у
Светој Гори не мало времена, свет у свима делима својим, служећи
на спасење многима, игуману би откривење од Бога да преподобног
Антонија отпусти у Русију. Дозвавши га к себи, игуман му рече:
Антоније, иди натраг у Русију, да и тамо будеш на напредак и
утврђење хришћанске вере; и нека с тобом буде благослов Свете
Горе!
Примивши овај благослов као из Божјих уста, преподобни
Антоније отпутова у Русију. Допутовавши у Кијево он размишљаше
где би се настанио. И стаде обилазити манастире које беху почели
оснивати монаси Грци, који беху дошли са митрополитом
Михаилом ради крштавања Русије. Но ти манастири не држаху
савршени поредак и устав општежића. По промислу Божјем,
ниједан се од тих манастира не допаде преподобном Антонију да
живи у њему. Стога он стаде ходити у околини Кијева по дубравама
и горама, све до Берестова. Ту он нађе пећину, и сатворивши
молитву настани се у њој. И провођаше живот у великом уздржању.
По престављењу благоверног књаза Владимира власт захвати
безбожни и бедни Свјатополк[15] и седе на великокњажевски престо
у Кијеву. Желећи да истреби са лица земље своју браћу, он уби свете
мученике Бориса и Гљеба[16]. Видећи такво крвопролиће,
преподобни Антоније поново отиде у Свету Гору.

Но благоверни књаз Јарослав, победивши Свјатополка, ступи на
престо у Кијеву[17]. Јарослав је волео Берестово[18] са његовом
црквом у име светих Апостола; при њој бејаше презвитер по имену
Иларион, човек благочестив, велики испосник и зналац Светога
Писма. (Након много година књаз Јарослав, по вољи Божјој и уз
сагласност сабраних епископа, изабра Илариона за митрополита
Кијевског)[19] Овај презвитер Иларион одлажаше с времена на
време из Берестова на Дњепар, на брежуљак, где се сада налазе
Даљне или Теодосијеве пештере манастира, а тада беше велика
шума. На том брежуљку Иларион ископа себи малу пештеру, у којој
се тајно мољаше Богу, појући псалме и правећи поклоне.
У то време преподобни Антоније се налажаше у Светој Гори, у
манастиру свога пострига. И опет игуману би откривење од Бога:
"Пошљи, рече Господ, Антонија поново у Русију, јер ми је тамо
потребан." Игуман позва преподобнога и рече му: "Антоније! Бог
тако хоће, иди опет у Русију, и нека је с тобом благослов Свете Горе!"
- И усто игуман прорече преподобноме, да ће он у земљи Руској
бити духовни отац многим монасима. Затим га благослови и
отпусти, рекавши му: "Иди с миром!"
Са таквим благословом преподобни Антоније допутова опет у
Кијево. Изишавши на брежуљак где Иларион беше ископао
споменуту малу пештеру, преподобни Антоније заволе то место. И
помоливши се Богу са сузама, рече: "Господе! нека на овом месту
буде благослов свете горе Атонске и молитва мога оца који ме
постриже! Утврди, Господе, моје настањење овде!"
Рекавши то, преподобни се настани на том месту. И живљаше
ту молећи се непрестано Богу, једући сув хлеб и пијући воду под
меру, и то сваки други дан, а некада тек сваки трећи дан; понекад
пак није окушао ништа по читаву недељу дана, проводећи дан и ноћ
у молитвеном бдењу, и својим рукама копајући усрдно велику
пештеру.
Сазнавши о настањењу преподобног у пештери, неки
христољупци долажаху к њему доносећи му намирнице и просећи
благослов од њега; а неки жељаху и да живе са њим, међу којима
беше и блажени Никон[20]. У то време дође к преподобном
Антонију и преподобни Теодосије[21], коме тада беше двадесет три

године. Преподобни Антоније нареди блаженом Никону, јереју и
искусном црнорисцу, да постриже Теодосија.
После много година, када се престави благоверни књаз Јарослав,
власт прими његов најстарији син Изјаслав[22], севши на
великокњажевски престо у Кијеву. Преподобни пак Антоније у то
време беше чувен по свој земљи Руској због својих многобројних
врлина, као у старини Антоније Велики у Египту. Дознавши за
подвижнички живот преподобног Антонија, христољубиви књаз
Јарослав дође к њему са својом дружином, просећи од њега
благослов и молитве. Од тада преподобни постаде још чувенији, и
поштован од свију. И почеше к њему долазити христољупци,
желећи да се пострижу; и он их примаше и постригаваше.
У то време дође к преподобном Антонију блажени Варлаам,
син великог бојарина кијевског Јована[23], затим Јефрем, књажев
евнух.[24] На њихову жељу преподобни нареди блаженом Никону
да их постриже, због чега је преподобни са братијом имао много
непријатности. Јер не само разгневљени велики бојарин Јован дође
са много момчади у пештеру, растера богоизабрано стадо
преподобног оца нашег Антонија, извуче из пештере сина свог
блаженог Варлаама, скиде му монашку одећу, обуче му блиставе
бојарске хаљине, и силом га одвуче у свој двор, - него и сам велики
књаз Изјаслав, дознавши за пострижење бојарскога сина и свог
љубљеног евнуха, такође се силно разгневи на Христово стадо
преподобног Антонија и нареди да ухвате блаженог Никона који их
постриже, због чега беше нарочито љут на њега, и усто заповеди
блаженом Никону да саветује Варлааму и Јефрему да поново живе у
свету, претећи заточењем њему, његовом наставнику Антонију и
свима у пештери, изјављујући да ће им и саму пештеру раскопати.
Тако велики гнев књаза, устројен "кнезом таме", принуди
преподобног Антонија те он са преосталом братијом остави
пештеру и оде у други крај. Међутим књегиња, сазнавши о томе,
усрдно мољаше кнеза да својим гневом не протерује слуге Божје из
своје области, да не би навукао онакав гнев Божји какав постиже
њено отачаство, Пољску, по изгнању црноризаца. (Кнегиња ова беше
Пољкиња, кћи пољскога краља Болеслава Храброг; она подсећаше
кнеза на случај из живота њенога оца: због пострижења Мојсеја

Угрина[25] Болеслав протера из Пољске црнорисце: гнев Божји не
одоцни: краљ Болеслав умре напрасно, а у насталој међусобној
борби би убијено много епископа и бојара). Једва умољен, кнез
најзад дође себи и, побојавши се Бога, посла старцу молбу да се
врати на своје, место. Пронашавши с муком после три дана
преподобног Антонија, умолише га да се врати.
Вративши се у своју пештеру, преподобни отац наш Антоније
непрестано мољаше Бога да му подари снаге да јуначки подноси
напасти, приређиване од врага, мрзитеља добра, и да не преда
зверима душе које Га исповедају, и да не заборави убоге Своје
насвагда. Господ услиши молитву преподобнога: не само распуђене
овце вратише се с миром к своме пастиру, него к њему у пештеру
долажаше мноштво других, жељних спасења, молећи га да их
избави од клизавог пута таме и упути к светлости спасоносног пута.
Све њих преподобни Антоније примаше с љубављу. И пошто би их
научио како се иде за Христом, он наређиваше блаженом Никону да
их постригава. И сабра се око преподобног братије, њих дванаест на
броју. Они заједнички ископаше велику пештеру; у њој устројише
цркву и келије, које постоје и данас.
Сабраној око њега братији, и руковођеној њиме, преподобни
отац наш Антоније рече једном: Ето браћо, Бог вас окупи, а ја вас
постригох по благослову Свете Горе, којим и мене постриже игуман
Свете Горе; нека буде на вама најпре благослов од Бога и Пресвете
Богородице, па онда и благослов од Свете Горе. - Затим преподобни
отац саопшти братији: Живите сами, ја ђу вам поставити игумана; а
ја хоћу да живим сам, као што сам израније навикао.
И постави им за игумана блаженог Варлаама. Сам пак,
избегавајући метеж и вреву, затвори се у једној келији у тој истој
пештери. Потом се пресели на други брежуљак и стаде копати
другу пештеру, која се налази под садашњим великим манастиром
Печерским.
Блажени игуман Варлаам и братија, добивши благослов
преподобног Антонија, остадоше и живљаху у првој пештери.
А када се братија умножи, те се не могаху сви сместити у
пештери за време саборног богослужења, они намислише да ван
пештере подигну малу цркву. Поводом тога игуман и братија одоше

к преподобном Антонију у нову пештеру његову и рекоше му: Оче,
братија се умножава, и ми већ не можемо сви да станемо у пештери
за време саборне молитве. Стога по наређењу Господњем и Пресвете
Богородице, и твојом светом молитвом, благослови да подигнемо
ван пештере малу цркву. - Преподобни им даде свој благослов. А
они, поклонивши му се до земље, одоше и стадоше зидати над
пештером малу цркву у име Успења Пресвете Богородице.
По завршетку мале надпештерне цркве, књаз Изјаслав, у светом
крштењу Димитрије, сазида цркву од камена у име светог
великомученика Димитрија и устроји манастир при њој. За игумана
у том манастиру књаз Изјаслав узе блаженог Варлаама, игумана
братије живеће у пештери, јер, уздајући се у богатство, он је хтео да
свој манастир уздигне над манастиром Печерским. Али, иако
постоје многи манастири, настали богатством царева и бојара, ипак
се они не могу упоредити са манастирима који настају молитвама
светих, сузама, пошћењем и бдењем. Тако и преподобни Антоније
не имађаше ни злата ни сребра, али сузама подиже манастир,
неупоредљив са другима. Уосталом, блажени Варлаам би узет у
манастир светог великомученика Димитрија у време када се
Печерски манастир изграђивао.
Оставши без игумана, братија из пештере се договорише, па
одоше к преподобном Антонију и рекоше: Оче, постави нам
игумана. - А кога хоћете? упита преподобни. - Онога кога хоће Бог и
Пресвета Богородица и ти, чесни оче! одговорише они. - На то им
преподобни рече: Нека вам буде игуман онај између вас, који се
одликује послушношћу, кротошћу и смиреношћу. - Тада братија
молише преподобног Антонија да им игуман буде преподобни
Теодосије, јер има његову нарав и искусан је у сваком добру. И
благослови га преподобни Антоније на игуманство. Онда сва
братија, њих двадесет на броју, поклонише се преподобном
Антонију до лица земље, радосни што добише таквог наставника.
Поставши игуман у пештери, преподобни Теодосије се стаде
усрдно бринути о обитељи са великим пошћењем и сузним
молитвама, при чему му много помагаху благослов и молитва
његовог старешине, преподобног оца нашег Антонија који насамо
молитвено тиховаше. И Господ стаде умножавати црнорисце, те се

убрзо под руководством преподобног игумана Теодосија обрете сто
људи. Видећи такво умножење братије, преподобни Теодосије се
договори са братијом да саграде манастир. Стога опет одоше к
преподобном Антонију и рекоше му: Оче, број братије све више и
више расте, и ми хоћемо да градимо манастир. - Преподобни
Антоније се силно обрадова и рече: Благословен Бог за све! Молитва
Пресвете Богородице и светогорских отаца нека је с вама и нека вам
помаже!
Рекавши то, он посла једнога од братије књазу Изјаславу са
поруком: "Христољубиви књаже! Бог умножава братију, а место које
имамо тескобно је; молимо те, благоволи дати нам ону гору што је
над пештером". - Чувши то, књаз се веома обрадова и посла свог
бојарина да иноцима преда у својину гору над пештером. На тој
гори игуман преподобни Теодосије и братија положише темеље
великој дрвеној цркви, саградише је и иконама украсише; подигоше
и многе келије, а сам манастир оградише кулама, па се преселише
тамо из пештере. Од тога времена тај манастир, подигнут
благословом Свете Горе, стаде се звати Печерски, јер црнорисци
живљаху раније у пештери.
После тога преподобни игуман Теодосије реши да свој
манастир осигура и духовном оградом, тојест уставом који уређује
живот монаха не у усамљеништву него у манастиру. И он стаде
тражити подесан манастирски устав. И у овој ствари њему помагаху
благослов и молитва преподобног оца нашег Антонија: јер по
његовом благослову и молитви Господ устроји, те се баш у то време
нађе чесни инок Студитског манастира Михаил, који беше
допутовао из Грчке са митрополитом Георгијем. Овај инок имађаше
при себи Студитски устав. Преписавши тај устав у преводу са грчког,
преподобни Теодосије га заведе у свом манастиру, и устроји по
њему сав поредак: како вршити богослужење, појање и читање; како
правити поклоне; како стајати у цркви; како се држати у трапези, и
шта јести у које дане. Од Печерског манастира сви други манастири
руски примише овај Студитски устав. Због тога Печерски манастир
ужива преимућство првенства и части међу руским манастирима.
У дане игумановања преподобног Теодосија који помоћу новог
устава и благословом и молитвама преподобног оца нашег Антонија

вођаше живот Печерске обитељи путем врлине, дође у ову обитељ
као седамнаестогодишњи младић преподобни отац наш Нестор,
летописац руски, списатељ житија преподобног Теодосија и других.
Преподобни Теодосије, који с љубављу примаше оне који долажаху
к њему, усрдно прими и Нестора по савету и благослову
преподобног Антонија. Истражујући због чега се манастир назива
Печерским, преподобни Нестор у летопису свом саопштава укратко
о подвизима првоначалника овог манастира, преподобног оца
нашег Антонија.
Но да кажемо нешто о чудесима, иако не о свима, и о чесној
кончини светог Антонија, позајмљујући обавештења од блаженог
епископа Симеона и блиског му инока печерског Поликарпа,
изоставивши сведочанства летописца о самим подвизима и
напастима које преподобни претрпе.
Преподобни отац наш Антоније, осамљен у другој пештери,
видећи умножење и узорно живљење Богом изабраног стада свог,
прослављаше Бога веома у телу свом и у души својој, напредујући у
свима врлинама и идући из силе у силу. Зато и Бог прослави њега,
те он засија у земљи Руској разним чудесима, нарочито даром
исцељења и пророштва. И показа се преподобни отац наш и као
лекар чудесни и као пророк руски.
Дар чудотворног исцељивања обелодани се код преподобног
Антонија на следећи начин. Преподобни старац сам служаше
болнима, и исцељиваше их својом молитвом. Но прикривајући
смирењем дар исцељивања по својој молитви, он с благословом
даваше болесницима као лек зеље којим се хранио; и болесници,
окусивши од тога зеља, одмах оздрављаху, макар каква болест да
беше на њима. Као подражаваоца оваквог чудотворног лечења свети
старац остави блаженог Агапита, који лечаше болеснике на исти
начин.[26]
О пророчком дару светог Антонија, поред других примера.
сведочи и ово што следи. Три књаза Јарославича: Изјаслав књаз
кијевски, Свјатослав черњиговски, Всеволод перејаславски, полазећи
у рат са Половцима[27], дођоше к преподобном Антонију по
благослов. А он, провидевши Духом гнев Божји који ће их постићи,
заплака се и прорече им говорећи: Због грехова ваших ви ћете бити

побеђени од варвара и натерани у бекство, при чему ће се многи
ваши војници подавити у реци, други ће бити у ропство одведени, а
остали мачем побијени.
То се и зби на реци Алти[28], када књажеви једва живи
побегоше: Изјаслав и Всеволод у Кијево, Свјатослав у Черњигов; а
Половци се размилеше по југоисточним крајевима Руске земље,
пљачкајући и убијајући.
Уједно с овим пророчанством књажевима преподобни Антоније
предсказа Шимону, сину кнеза варјажскога Африкана, да ће Шимон
благодаћу Божјом у поменутој битци не само избећи смрт налазиће
се усред лешева, него да ће након много година први бити сахрањен
у каменој цркви печерској, о којој преподобни такође прорече да ће
на чудесан начин бити подигнута.
Све се то заиста и зби. Јер сам Шимон, враћајући се из те битке,
исприча преподобном Антонију ово: Рањен, ја лежах међу
поубијанима, али ме нека божанска сила извуче исред њих и исцели
ме од рана; све пак моје блиске и војнике ја нађох читаве. Исто тако
ја двапут видех у ваздуху слику цркве која се има саградити и ја у њој
погребен бити: сада, лежећи међу побијенима на реци Алти; и
раније на мору, када бежах у Руску земљу ка књазу Јарославу,
прогнан из кнежевине варјажке од мог стрица Јакуна.
Испричавши то, Шимон самим делом потврди своје речио
указаном му благоволењу Божјем односно подизања свете цркве,
прореченог преподобним Антонијем. Јер тада Шимон изнесе појас и
златан венац, и предаде их преподобном Антонију са речима: Ово
скидох са иконе распећа Христова када напуштах отаџбину своју. Ти
ми предсказа да ћу бити погребен овде; а мени би глас од Господа
који ми нареди, да се овим појасом измери темељ цркве у којој ћу
бити сахрањен и чију слику видех у ваздуху; овај пак венац, по истом
наређењу Господњем, треба да буде обешен над жртвеником.
Тако се јасно обелодани, да се пророчанство преподобног
Антонија потпуно поклапало са вољом Божјом. Касније то потврди
и сама стварност: након много година после овога Шимон заиста би
први сахрањен у богозданој каменој цркви печерској.
Сада опет да се вратимо к летопису и кажемо коју реч о немалој
напасти коју претрпе преподобни Антоније. Јер мрзитељ светлости

добрих дела, кнез таме - ђаво, поново покуша да преко књаза
Изјаслава лиши престони град Кијев великог светилника,
преподобног оца нашег Антонија, који у мрачној пештери, као под
судом, сијаше врлинама и чудесима. Стога он устроји овакву
пометњу.
После победе одржане, по проречењу светог Антонија, над
Половцима у гореспоменутој битци, кијевски људи тераху свога
књаза Изјаслава да поново крене с њима противу непријатеља који
се беху размилели по Русији. Но пошто књаз не пристајаше на то,
они дигоше буну[29], ослободише тамнице полоцкога кнеза
Всеслава који се као заробљеник налазио у Кијеву, и прогласише га
за свога кијевског кнеза, а кнез Изјаслав побеже у Пољску. Након
седам месеци Изјаслав крену са Болеславом Храбрим противу
Всеслава. Всеслав им изиђе с војском у сусрет, но кришом побеже к
Полоцку. Тада Изјаслав уђе у Кијев.[30] Нахушкан од ђавола,
Изјаслав се стаде силно гневити на преподобнога Антонија, јер неко
оклевета код њега преподобнога, како тобож он љубљаше Всеслава,
даваше му савете, и стога тобож он беше виновник све те буне у
Кијеву. Преподобни пак Антоније у то време служаше у пештери
болесноме Исакију затворнику, кога ђаво беше преластио јавивши
му се у облику Исуса Христа, и једва га оставио жива заморивши га
играњем.[31] Овом светитељевом служењу болесноме Исакију
преластитељ ђаво завиђаше много, бојећи се да тим служењем
прелашћени Исакије не буде убрзо исцељен телом и душом. И због
тога ђаво на све могуђе начине распириваше гнев у кнезу Изјаславу,
да би он протерао преподобног Антонија из кијевског краја. И враг
успе у томе на неко време. Кнез черњиговски Свјатослав извештен о
томе да је његов брат Изјаслав веома љут на преподобног Антонија,
посла по светитеља ноћу и тајно га узе к себи у Черњигов.
Преподобном Антонију се допаде једно месту близу Черњигова на
гори Болдини: ту он ископа пештеру и живљаше у њој. Касније на
том месту би подигнут манастир.[32] Но ненавидник добра није дуго
ликовао, јер ускоро књаз Изјаслав испита ствар добро и
непристрасно, увери се у невиност светог Антонија и познаде
сплетку кушачеву. Сажаљевајући случај, он посла у крајеве
черњиговске к преподобном Антонију, молећи га да се врати у

кијевску област к своме богоизбраноме стаду. Кротак и смирен
срцем, преподобни Антоније се одазва молби и врати к својој
братији, који беху пометени и одбачени као овце без пастира. Јер
Бог није хтео да овај свесветли светилник, светозарно сунце земље
Руске, преподобни отац наш Антоније постави почетак благочиног
житија монашог у другом граду сем у богоспасаваном престоном
граду Кијеву. Но откуда је преко благоверног књаза Владимира
синула светлост православне вере свој земљи Руској, Господ је
благоволео да отуда засија преко преподобног оца нашег Антонија
луча савршеног закона подвижничког.
И после такве напасти преподобни отац наш Антоније не клону
духом него, проходећи ступњеве све већих и већих подвига,
труђаше се у пештери, док не однесе потпуну победу над нејаком
силом ђавола. Јер, по речима Еванђеља, он изгоњаше овај лукави
род молитвом и постом (Мк. 9, 29), и осталим трудољубивим
подвизима: бдењем, стајањем и безбројним коленопреклоњењима.
И све до смрти своје он никада не остави мрачну пештеру своју, иако
сав живот његов у њој бејаше непрекидна борба са управитељима
таме овога света.
Настанивши се поново у пештери, преподобни Антоније стаде
опет пројављивати дар чудотворства у већој мери него раније. Он се
поче са великим усрђем старати око подизања камене цркве
печерске, чије зидање он предсказа, и о чему доби сведочанство
благоволења Божјег преко Шимона. Преподобни Антоније се
поводом тога саветоваше са преподобним игуманом Теодосијем, у
исто време усрдно се молећи Вишњем Неимару, да Он сам
пречистим рукама Својим благослови и помогне зидање дома
Пречистој Матери Својој, Владарки нашој Богородици, јер,
говораше он речима Давидовим: Ако Господ неће градити дома,
узалуд се муче који га граде (Пс. 126, 1).
Када се свети Антоније подвизаваше у таквој молитви, догоди се
предивно чудо: не удаљујући се никуда од Печерског манастира, као
некада преславни чудотворац Николај од Мира, он се заједно са
својим једнодушним пријатељем преподобним Теодосијем појави у
Цариграду, представши Царици Небеској, Пресветој Богородици; и
добивши од Ње злата са преподобним Теодосијем, он га даде

мајсторима - зидарима, да они, по наређењу Царице Небеске, иду у
Русију ради зидања цркве печерске.
Мајстори - зидари допутоваше из Грчке и испричаше то велико
чудо. Преподобни пак отац наш Антоније сегну се за другим
предивним чудесима, својственим древним пророцима, Гедеону и
Илији. Јер када мајстори упиташе преподобног Антонија, на ком
месту жели да се зида црква Пресвете Богородице, он се три дана
мољаше да сам Господ, тројичан у Лицима, знаком с неба укаже
место достојно за обиталиште Царице Небеске[33]. И тада, покренут
Богом, кнез Свјатослав дође к људима који се беху сабрали ради
избора таквога места, и поклони за цркву своје имање које се
граничило с пештером. А преподобном Антонију, када он прве
ноћи стајаше на поменутој молитви, јави се сам Цар Славе, Господ
Христос, и рече му: "Антоније! нашао си благодат преда мном."
Чувши то, преподобни Антоније измоли у Господа, да по свој земљи
изјутра буде роса, а да место на коме се има подићи црква буде суво.
И би тако. А друге ноћи преподобни измоли у Господа, те само на
месту, угодном Њему за цркву, би роса, а сва остала земља беше
сува. У трећи пак дан преподобни отац благослови указано место и
нареди да се оно размери златним појасом са иконе Спаситељеве,
добијеним од Шимона, и то: тридесет појаса у дужину и двадесет у
ширину, као што би Шимону наређено одозго. Затим преподобни
Антоније молитвом својом низведе огањ с неба,[34] који не само
спали све растиње на том месту него и земљу ископа, те тако
потпуно припреми то место, где би подигнута света чудотворна
црква печерска, "слична небу", како се то вели у повести о њој.
Таквим чудесима преподобни отац наш Антоније уготови место
за цркву свете обитељи Печерске и благослови почетак њенога
зидања. После тога он стаде себе сама спремати за одлазак ка Цркви
вечној, нерукотвореној, у обитељима небеским, о којој свети Јован
пише у Откривењу: Господ Бог Сведржитељ црква је њему (Откр. 21,
22). Тако предсказа и Царица Небеска када се у Влахерни јави
градитељима цркве и рече: "Овај Антоније ће вас само благословити
на дело, јер он сам одлази у вечни покој: а Теодосије друге године
иде за њим."

Но какво спремање за чесну пред Господом смрт беше
потребно преподобном оцу нашем Антонију који, имајући
добровољно обиталиште у пештери као у свагдашњем гробу,
могаше говорити са апостолом: сваки дан умирем (1 Кор. 15, 31)?
Стога он и са пророком нелажним устима говораше сваки дан:
спреман сам, и не затежем се чувати заповести твоје (Пс. 118, 60).
Спреман дакле беше срцем преподобни Антоније, и не беше
узнемирен абог дела својих, него због богоизабраног стада свог, да га
не остави пометено. Тако се на преподобноме испунише речи
апостолске: Обоје ми је мило: имам жељу отићи и с Христом бити,
што је много боље; али остати у телу потребније је вас ради (Флб. 1,
23-24).
Видећи да је већ дошло време одласка и разлучења од тела,
преподобни Антоније утешаваше децу своју обећањем, да ни по
одласку своме неће оставити ово свето место на коме се подвизавао,
него ће га стално надгледати и посећивати, старајући се о њему и
помажући оне што живе у њему и оне што му са вером прибегавају.
Но особито благонадежно обећање, драгоценије од сваког наслеђа,
остави преподобни о месту својих подвига: он обећа посредовати
молитвама својим да као што он одлази из тела са покајањем и
увереношћу у помиловање, тако се удостоје тога и остали који се ту
налазе и имају љубав к њему.
Пошто проведе у другој пештери шеснаест година, преподобни
Антоније заврши у њој свој временски живот и отиде у бесконачни,
десетога јула 1073 године, у деведесетој години старости. Чесне
мошти преподобног првоначалника бише тада положене у тој истој
пештери под великим манастиром, у којој сс он престави. Но као
што се сам преподобни отац за живота свог удаљаваше од очију
људских, тајно се молећи Богу у осами, тако моштима својим он
испроси тај исти дар - да буду удаљене од очију људских: јер је
требало да се овај руски законодавац удостоји истог удела са
израиљским. Израиљци не могаху некада гледати у живога Мојсија
због светлости којом је сијао, када им донесе закон са Синајске Горе
(2 Мој. 34, 29-35); тако исто не могаху и преподобног оца нашег
Антонија, за живота његова у пештери, гледати у светлости добрих
дела, када донесе земљи Руској закон са горе Атона. Тело упокојеног

законодавца израиљског Мојсија би сакривено од гледања (5 Мојс.
34, 6); тако исто сакривено је и тело преподобног оца нашег
Антонија, законодавца руског. Бог, диван у светима Својим, до сада
нам чудотворно забрањује видети тело преподобнога: јер многи који
се дрзнуше раскопати место где је положено чесно тело
преподобног оца нашег Антонија, бише наказани суктањем огња
који их опаљиваше, и они силне болове осећаху од тих опекотина
све док се нису раскајали за такву дрскост. Но иако су мошти
преподобног оца нашег удаљене од нашег вида, ипак су помоћју
својом свагда с нама и близу свих који призивају угодника Божјег.
Јер свете мошти његове обилно творе чудеса, помажући свима који
са вером прибегавају к чесном гробу преподобнога. Но оне
нарочито одгоне од људи таму демонску, као истинита светлост која
и у тами мрачнога гроба светли; и тама демонска никада не може
обузети ову светлост, већ стално ишчезава од блистања њеног.
Чесне мошти преподобног оца нашег Антонија избављају и од
различитих недуга који војују не само на тело него и на душу. То је
нарочито искусио свети Јован Многострадални: борећи се три
године са нечистим страстима, и много пропативши, мучен
блудном пожудом, он дође на гроб преподобног Антонија, и ту
проведе дан и ноћ у молитви. И гле, он чу глас преподобнога
упућен њему: "Јоване, Јоване! Ти треба да се затвориш у овој
пештери, да би, уз помоћ Господњу, престала борба, окончана
усамљеношћу и ћутањем". - Јован то учини. И благодаћу Божјом, на
молитве преподобног оца нашег Антонија, би спасен: нечисте
страсти телесне, иако скоро тридесет година нападаху на њега
заједно са нечистим дусима, ипак га, како видимо из његовог житија,
не победише.[35]
Преподобни отац наш Антоније, као што обећа, не остави ни
своје свето место. Бринући се о њему, он се, по престављењу свом
(као и раније за живота), јави заједно са преподобним Теодосијем у
Цариграду, и ту уговори са грчким иконописцима о изради чеоних
икона за печерску цркву; притом даде им довољно злата, као и
раније зидарима са истим преподобним Теодосијем; и посла их у
град Кијев у Печерски манастир к блаженоме Никону, тадашњем

игуману, као што о томе казује повест о украшењу свете цркве
печерске.
Преподобни отац наш Антоније показа се веродостојан и у
благонадежном обећању свом, да ће по одласку свом помагати
онима који га љубе, да живот свој, проведен на његовом светом
месту, окончавају у покајању и удостојавају се помиловања од
Господа. Ово обећање чудотворно се зби самим делом на блаженом
Еразму, црнорисцу печерском. Оплакујући злато утрошено на
украшавање цркве печерске[36], он паде у љути недуг; седам дана
лежаше он без свести, и већ беше на концу, али се никако не могаше
без покајања преставити, и на том светом месту погребен бити. И
гле, у осми дан њему се јави преподобни Антоније са преподобним
Теодосијем и рече му: "Молисмо се Богу за тебе, и Он ти дарова
време за покајање". - Еразмо одмах оздрави, и тако се савршено
покаја, и би помилован од Бога, да у трећи дан премину. Он се
удостоји те би прибројан к лику светих, као што пише у његовом
житију.[37]
Прославимо стога и ми сведарежљивог Човекољупца што је
даровао тако чудотворног првоначелника монахујућима у земљи
Руској, преподобног Антонија. Ни један човек не може описати сва
његова дела, нарочито она учињена до престављења, јер он
провођаше живот тајно у усамљеничком пештерном молитвеном
тиховању и деловању; то је познато само Свезнајућем Срцезналцу
који зна непознатости и тајне; Његов језик је "трска хитрога писара"
(Пс. 44, 2); Он је сам написао опширније житије преподобног оца
нашег Антонија у књигама вечнога живота. Ми пак, помолимо се
усрдно великом чудотворцу, преподобном оцу нашем Антонију, да
се његовим молитвама удостојимо скончати у покајању и
помиловању од Господа Христа, коме са Његовим беспочетним
Оцем и једносушним Духом част, слава и хвала, сада и увек и кроза
све бесконачне векове. Амин.

ПОВЕСТ О ПРЕНОСУ ЧЕСНЕ РИЗЕ
ГОСПОДА НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА

За време благоверног цара и великога кнеза, самодршца целе
Русије, Михаила Феодоровича[38], а за патријарховања свјатјејшег
Филарета[39], царева оца по телу и по духу, у Персији цароваше шах
Аббас[40]. Имајући љубав према благоверном цару Михаилу, Аббас
му често слаше посланике са даровима; исто тако и руски цар
шиљаше к њему посланике с даровима. Године 1625 месеца марта
допутова у Москву к благоверном цару Михаилу од шаха Аббаса
чувени посланик Урусамбек, доневши цару од шаха писмо и многе
скупоцене поклоне. Поред тога он донесе од шаха свјатјејшем
патријарху Филарету посебно писмо и неизмерно скупоцени дар:
ризу Господа нашег Исуса Христа, у ковчегу златном, украшеном
драгим камењем. У том писму персијски шах извештава да је риза
Христова нађена за време освајања Грузије[41] у митрополијској
ризници, где је била запечаћена у једном крсту; узевши је, шах је
шаље на поклон свјатјејшем Патријарху московском. У том истом
писму шах велича велико име Господа Бога и Спаса нашега Исуса
Христа, говорећи: "Ко богодолично не поштује Њега (= Господа
Исуса Христа) као Бога, тај нека без икакве милости буде сажежен
огњем; а ко за таквог богохулника наложи огањ, тај је достојан чести
и величања".
Свјатјејши патријарх Филарет с радошћу прими овај велики
дар, драгоценији од свих дарова земаљских. Потом патријарх призва
к себи искусне грчке старце који се у то време налажаху у Москви:
једни од њих беху дошли у Москву из Јерусалима, други из грчких
земаља. Међу њима бејаше Нектарије, доцније архиепископ
вологодски и великопермски, и Јоаникије, који кратко време пре
тога беше допутовао у Москву са свјатјејшим Теофаном,
патријархом јерусалимским. Свјатјејши патријарх Филарет упита те
старце Грчке, знају ли они што о ризи Господњој и шта се говори о
њој у грчким земљама. И сваки од њих исприча оно што му је било
познато о ризи Господњој. Архиепископ Нектарије исприча ово:
Када бејах архиђакон код свјатјејшег патријарха цариградског,
патријарх ме посла због неких црквених послова у Грузију. И догоди
се да тамо бејах у цркви званој "Илета"; ту приметих крај десне
певнице до првога стуба много упаљених свећа, и упитах
свештенике: "Шта је то?" Они ми одговорише да је ту положена риза

Христова, коју је донео један од војника њихове земље, који је био у
Јерусалиму при распећу Господа, и како ту бивају многа чудеса од
ризе Христове.
Други од Грка испричаше свјатјејшем патријарху да свуда, како
у Палестини тако и у грчким земљама, православни тврде да се риза
Господња налази у Грузији; јер је при распећу Господњем био неки
војник из Грузије, коме је коцком припала риза Господња; он је њу
донео потом у своју земљу, и као скупоцени дар поклонио је својој
рођеној сестри, девојци; затим је тај војник испричао свима шта се
све догодило у Јерусалиму са Исусом Христом. Чувши казивање
свога брата војника, девојка заволе ризу Господњу и чуваше је са
страхопоштовањем. После мало времена та девојка умре. Умирући,
она завешта да њено тело погребу у ризи Господњој уместо
погребних покрова. Тако и би учињено. Након неког времена из
гроба те девојке порасте велико и веома лепо дрво. У време
Константина Великог, грчкоримског цара,[42] када Грузија прими
свето крштење, из тога дрвета стаде тећи миомирисно и целебно
миро; тим се миром мазаху најразноврснији болесници, и добијаху
исцељење. Правоверни цареви грузијски, видећи таква славна
чудеса, саградише над тим дрветом дивну цркву, и назначише при
њој епископа. После пак много година, када по попуштењу Божјем
Персијанци први пут поробише Грузију, тада они опустошише и ту
цркву, у којој беше мироточиво дрво. Доцније се Грузија ослободи
од персијског ропства, али тог дрвета већ не беше тамо, нити
целебно миро истицаше из тога места; само стуб обележаваше то
место. О ризи пак Господњој сви једногласно тврђаху, да се она
налази у Грузији; многи сматраху да су верни, по промислу Божјем,
извадили ризу из гроба, да би је сачували неприкосновеном у време
ропства. А на који се начин она потом обрела у митрополији, о томе
нема података.
Свјатјејши патријарх Филарет саслуша сва ова казивања о ризи
Господњој. Затим се посаветова са преосвећеним архијерејима
руским (тада беше време свете Велике Четрдесетнице), те наложи
строги пост и молитву. У крстопоклону пак недељу, одслуживши
свеноћно бденије, свјатјејши патријарх нареди да се риза Христа
Бога Спаситеља нашег положи на болесника, као што у древности

благочестива царица Јелена положи на мртваца крст Христов ради
осведочења о истинитости његовој. И као што тада крст Христов би
распознат по сили којом васкрсе мртвац, тако се и сада сви уверише
у истинитост ризе Господње: јер од ње добише исцељење и брзо
оздрављење сви болесници на које она би положена.
Због такве благодати, велике се радости испунише и благоверни
цар и свјатјејши патријарх. Потом наредише да се у великој саборној
цркви Успенија Пресвете Богородице, на западној страни у десном
углу, устроји почасно и нарочито украшено место, где бејаше
изображење живоносног гроба Христовог. Ту и би положена риза
Господња. Она се и досада налази тамо, побожно поштована од
свију; од ње се и до данас дају исцељења болеснима који јој са вером
прибегавају.[43]
Празновање полагања чесне ризе Господње би одређено у
десети дан месеца јула у славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим
Духом слављеног вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ВИАНОРА и СИЛУАНА
Свети мученик Вианор беше родом из Писидијске области.[44]
Због исповедања вере у Христа он би ухваћен и изведен пред
поглавара Севиријана. Поглавар га примораваше да се одрекне
Христа, али Вианор то одби. Стога би најпре вешан и бијен; потом
усијаним гвозденим куглама паљен; затим му зубе избише, па уши
одсекоше. Неки Силуан, који беше присутан и посматраше
јунаштво светог мученика, поверова у Христа; зато му одмах
одсекоше језик, па онда и главу. После тога светом Вианору
просврдлише глежњеве, ископаше десно око, одраше кожу с главе, и
најзад одсекоше свету главу. Тако свети мученици Вианор и Силуан
скончаше, и примише венце мученичке.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА

АПОЛОНИЈА
Свети мученик Аполоније беше родом из града Сарда у
Лидији[45]. Када једном путоваше у град Иконију, он би ухваћен и
приведен к управнику тога града Перенију. Упитан, он изјави да је
хришћанин. Управник га примораваше да се закуне царем. На то му
свети Аполоније рече: "Хришћанину није допуштено клети се
смртним човеком, поготову човеком који не зна Творца и Саздатеља
сваке твари".
Због оваквих речи свети Аполоније би обешен на крст, и тако
предаде душу своју у руке Божје, и прими од Бога венац
мучеништва.

СПОМЕН СВЕТИХ ПРЕПОДОБНИХ
ДЕСЕТ ХИЉАДА ЕГИПАТСКИХ ПУСТИЊАКА
Ови свети угодници Божји беху огњем и димом уморени у
време једног патријарха Александријског. Овај патријарх омрзну ове
свете пустињаке и окривљаваше их као јеретике - оригенисте зато
што сви они, на челу са светим Исидором Пелусиотом, у спору и
сплеткарењу против светог Јована Златоуста, беху на страни светог
Златоуста. Патријархов човек узе одред војника и оде у пустињу.
Војници, напојени вином, разлетеше се по манастирима и пећинама
и колибама, те свете испоснике или мачем посекоше, или димом и
огњем уморише, или разјурише. То би око 398 године.

НАПОМЕНЕ:
1. Икону (фреску) о страдању ових Светих 45 Мученика видети на
страни 179. ове књиге.

2. Управљао источном половином римске царевине од 307 до 324
год. год.
3. Управљао римском царевином од 306 до 337 године.
4. Врховни бог код незнабожних Грка.
5. Аполон - бог сунца, светлости, просвете; победитељ тамних
сила.
6. Асклипије - бог лекарства.
7. Спомен светог првомученика Стефана 27 децембра и 2 августа.
8. Спомен светог првоврховног апостола Петра 29 јуна и 16
јануара.
9. Спомен светог апостола Томе 6 октобра и 30 јуна.
10.Адријан царовао од 117 до 138 године, Декије од 249 до 251,
Максимијан Галерије од 305 до 311. Поред њих били су
нарочито свирепи гонитељи хришћана и ови цареви: Нерон
(54-68 године), Трајан (98-117 г.) и Диоклецијан (284-305 године).
11.Спомен споменутих светих мученица празнује се:
првомученице Текле - 24 септембра, великомученице Ефимије
- 16 септембра и 11. јула, Капитолине - 27 октобра, и
кападокијске мученице Јулите - 31.
12.Реч је о светом равноапостолном Владимиру, просветитељу и
крститељу Русије; владао од 978 до 1015 године. Спомен његов
празнује се 15 јула.
13.Љубеч - у Черњиговској области, један од преисториских
градова Древне Русије, који је постојао још до доласка Варјага.
При Ољегу то је био један од главних градова где еу седели
"велиции књази"; затим Љубеч губи свој важан политички
значај. У садашње време то је мали град Черњиговске губерније
на левој обали Дњепра, на 120 врста од Кијева.
14.Добивши на монашењу име Антоније, можда је тиме изражена
жеља да Антоније буде за Русију оно што је Антоније Велики,
отац источног монаштва, био за Египат. Световно име
преподобног Антонија је непознато. Постоји не баш сасвим
веродостојно предање да се он у свегу звао Антипа.
15.Трећи син светог Владимира.
16.Спомен њихов празнује се 2 маја и 24 јула.
17.Велики књаз од 1019 године.

18.Тешко је тачно одредити у садашњем Печерском делу Кијева
где се налазило то насеље Берестово; вероватно на западу од
Печерског манастира за нешто више од километра.
19.Године 1051.
20.Дошао к преподобном Никон као презвитер и постригавао
оно који су остајали у пештери с преподобним ради живљења
с њим. Доцније блажени Никон би игуман Печерског
манастира, по престављењу преподобног Теодосија.
21.Дошао око 1055-1056 године. Његов спомен 3. маја.
22.Велики књаз од 1054 до 1068 године.
23.Касније први игуман Печерског манастира.
24.Јефрем био главни управник двора код великог књаза
Изјаслава; доцније удаљавао се из Печерског манастира у
Цариград, где је живео у једном манастиру, одакле је доведен
на Перејаславски архијерејски престо. Не зна се година његове
смрти. У својству епископа Јефрем се прославио зидањем
цркава.
25.Спомен његов празнује се 26 јула.
26.Спомен светог Агапита празнује се 1 јуна.
27.Половци или Кумани - скитачко племе, живели у X-XIII веку
на југу Русије и одатле вршили упаде у пограничне градове и
села Руске земље.
28.Та се битка догодила у 1066 години на реци Алти; Алта је
притока Трубежа који се нспод Кијева улива у Дњепар с леве
стране.
29.Године 1068.
30.Почетком маја 1069 године.
31.Спомен преподобног Исакија празнује се 14 фебруара.
32.Успенски на гори Болдини, или Болдински.
33.Ова молитва светог Антонија подсећа на молитву судије
израиљског Гедеона (Суд. 6, 36-40).
34.Као некада свети пророк Илија (3 Цар. 18, 36-39).
35.Спомен његов празнује се 18 јула.
36.Блажени Еразмо је мислио, да би било боље то злато раздати
сиромасима. Опхрван таким сумњама он паде у очајање и
стаде живети брижно; у таквом живљењу га и снађе љути,
предсмртни недуг.

37.Спомен блаженог Еразма празнује се 24 фебруара.
38.Царовао од 1613 до 1645 године.
39.Патријарховао од 1619 до 1633 године.
40.Шах Аббас I, прозван Велики, владао у Персији од 1586 до 1628
године; један од најзнаменитијих владара персијских; према
хришћанима односио се човекољубиво.
41.Грузија - некадашња Иверија; шах Аббас освојио један део
Грузије 1613 године.
42.Царовао од 306 до 337 године.
43.Сада се два дела ризе Господње налазе у Петрограду: један у
дворском храму, други у Петропавловском.
44.Писидија - римска област на југу Мале Азије.
45.Лидија - римска област у Малој Азији, на обали Јегејског Мора.

11. ЈУЛИ

СПОМЕН О ЧУДУ СВЕТЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ
ЕФИМИЈЕ СВЕХВАЛНЕ
Света великомученица Ефимија је рођена, васпитана и
мучеништвом овенчана у Халкидону, граду Витиније, који лежи на
заливу Црног Мора, према Цариграду, с друге стране мореуза
Босфора тракијског. Она пострада за царовања Диоклецијана[1],

шеснаестог септембра, када се и празнује њен спомен. Данас пак
спомиње се чудо њених чесних моштију, пројављено за време
Четвртог Васељенског Сабора светих отаца у Халкидону 451 г. Тим
чудом би јављено и потврђено православно исповедање вере; и оно
би знак светим оцима да не приступају к општењу са зловернима. А
оно се догоди на следећи начин.
Патријарх
александријски
Диоскор
и
архимандрит
цариградски Евтихије, још за живота правоверног цара Теодосија
Млађег[2] изградише богохулну јерес против Господа нашег Исуса
Христа, сливајући две природе Његове, божанску и човечанску, у
једну природу. Својим зловерјем они заведоше многе духовнике и
световњаке, и у своју јерес увукоше многе дворске високодостојнике
царске, од којих имађаху велику подршку и помоћ. А када се у
Ефесу одржа помесни сабор[3] (након кратког времена после Трећег
Васељенског Сабора тамо одржаног), или, боље рећи, разбојничко
збориште, на коме свјатјејши патријарх цариградски Флавијан,
исповедник побожности[4], би убијен од Диоскорових и Евтихијевих
једномишљеника, - тада се та јерес веома учврсти, и стаде се
примати као правоверје, а истинита вера православна стаде се
одбацивати као неко зловерје. Стога беше потребно сазвати Четврти
Васељенски Сабор светих отаца ради истребљења ове јереси и ради
утврђивања православне вере.
У то време благочестиви цар Теодосије пређе из овог живота ка
Господу, а после њега ступи на престо врлински и богоугодни
Маркијан[5] са светом Пулхеријом. Ови ревнитељи правоверја и
побожности, видећи како јереси смућују Цркву и стварају раздоре у
њој, позваше свете оце из целе васељене на сабор у славни град
Халкидон, да на њему расмотре и претресу питања вере. И сабраше
се свети оци, њих шест стотина тридесет,[6] међу њима свјатјејши
Анатолије, патријарх цариградски, свјатјејши Јувеналије, патријарх
јерусалимски, и изасланици свјатјејшег Лава, папе римског;
присуствоваху и зловерни, на челу с Диоскором, патријархом
александријеким, Максимом антиохијским, кога Диоскор доведе за
патријарха наместо уклоњеног Домна, и други архијереји њихове
присталице, и Евтихије са својим једномишљеницима, те тако беше
велико мноштво јеретика. Сви они заједно са оветим оцима

скупљаху се и држаху седнице у цркви свете великомученице
Ефимије, која се налазила у предграђу града око Босфора. Та црква
беше престона црква халкидонске митрополије, веома пространа, те
је могла примити огромно мноштво народа; у њој почиваху и
мошти ове великомученице, од којих биваху дивна и славна чудеса.
Ево нека од њих.
У дан светог спомена њеног, у који она пострада за Христа, сваке
године истицаше крв из чесних моштију њених, као да је тог часа
потекла из рана, и њу скупљаху на следећи начин. Гробница бејаше
велика од мермера, покривена мермерном плочом, унутра дрвени
ковчег са моштима светитељкиним. На тој мермерној гробници, с
леве стране беше малени отвор, кроз који се могла провући рука, и
који се чврсто затварао, а само у потребно време отварао. Кроз тај
отвор је сам епископ по завршетку свеноћног бденија, пред свету
литургију захватао ту крв помоћу сунћера, привезаног за дугачку
гвоздену шипку. Он је завлачио туда сув сунћер, а извлачио га отуда
пун крви, и цедио крв из сунћера у нарочито спремљени за то суд.
Видећи то, народ је узносио велику хвалу Богу и светој мученици
Његовој, и помазивао се том крвљу ради благослова и исцељења од
болести својих. Та крв бејаше веома миомирисна, као да је
помешана са скупоценим миром; ипак се никакво на земљи миро
није могло упоредити с њом: јер та крв неупоредиво надмашаше све
мирисе и исцељиваше све болести. Но не само о годишњем
празнику свом света великомученица изливаше из чесних моштију
својих такву миомирисну и целебну крв, него понекад и у друго
време, нарочито пак када архијереј те цркве биваше човек
богоугодног врлинског живота.
Поред тога биваху и многа јављања: јер светитељка се јављаше
онима који јој се с вером мољаху, или онима који у болести лежаху,
или онима који ка гробу њеном у цркви прибегаваху, или онима
који се у разним невољама налажаху па њу у помоћ призиваху. И са
свих страна, нарочито из блиског Цариграда, народ се с великом
вером стицаше к њој на поклоњење. Стога се тамо, по царевом
наређењу, имао одржати васељенски сабор светих отаца.
На том сабору беше између правоверних и јеретика много
разлагања, расправљања и неслагања, пошто зловерни никако нису

хтели да се сложе са правоверним учењем. Тада свјатјејши
Анатолије, посаветовавши се са осталим светим оцима, предложи
јеретицима: "Напишите на свитку исповедање ваше вере, а и ми
ћемо написати своје исповедање, па ћемо оба свитка запечаћена
положити на чесне мошти свете великомученице Ефимије; онда
ћемо постити и саборно се молити Богу, да нам Он преко угоднице
Своје открије које је вероисповедање правилно".
Овај предлог сви похвалише и прихватише, и написаше два
свитка: правоверни свој, а зловерни свој, запечатише их својим
печатима, отворише светитељкин гроб, положише оба свитка на
њене прси, па опет затворише гроб, утврдише царским печатом и
стражом, и три дана се постише и молише. А кад наста четврти дан
дође цар и сав сабор к чесном гробу светитељке, скинуше царски
печат, отворише гроб, и угледаше свитак правоверних у десној руци
свете великомученице, а свитак зловерних под њеним ногама. Но
чудесније од овога би то, што она пружи руку као жива и предаде
цару и патријарху свитак са правилним исповедањем. Тада се сви
неисказано обрадоваше, и одадоше славу Богу, и отпеваше светој
великомученици похвалне песме с благодарењем, и поклонише се с
топлом љубављу чудотворним моштима њеним. И одмах објавише
православну веру као Богом потврђену и чудесно светом
великомученицом посведочену, а јеретичко зловерје предадоше
проклетству. Тада многи јеретици, видевши такво чудо, обратише се
к православљу, а оне који остадоше упорни, лишише чинова и
послаше на заточење. Од тога времена иконописци почеше
изображавати на иконама свету великомученицу Ефимију са
свитком у десној руци, ради незаборавног сећања на ово славно чудо
које се догоди у време Четвртог Васељенског Сабора. Како тада, тако
и после, света мученица на престајаше творити чудеса и точити
миомирисну крв из чесних моштију својих.
Након много година на царски престо узиђе Маврикије[7]. Иако
благочестив цар, он некако постаде маловеран и посумња у чудеса
свете великомученице Ефимије, и стаде сматрати да истицање крви
из њених моштију није стварност већ нека подвала. Желећи да то
испита и сазна истину, он учини ово: дуго времена пред дан
годишњег празника свете великомученице он запечати својим

царским печатом њен гроб и отвор на њему. А када настаде дан
њеног празника, он сам дође из Цариграда у Халкидон, скиде свој
печат са гроба, отвори отвор, и тог часа изиђе диван миомир и
испуни сву цркву, и истече крви, или боље рећи мира сличног крви,
из чесних моштију светитељкиних више него обично; јер ниједне
године не истече тако много као ове, на посрамљење маловерја
царева, а на утврђивање чврсте вере у силу Божју која може чинити
све што је надприродно. Господ који је у старини могао из суве кости
животињске, из чељусти магареће, извести за Самсона воду питку,
зар не могаше потом источити крв и миро из нетљених моштију
Своје угоднице? Тада цар, увидевши своје сагрешење, раскаја се, и од
тога времена тврдо вероваше у светитељку.
Доцније, за царовања Ираклијева[8], по попуштењу Божјем,
догоди се најезда Персијанаца на Витинијску област и на околину
Халкидона, те сво предграђе, по варварском обичају, би
опустошено. Непријатељи уђоше и у цркву свете великомученице и
узеше све што нађоше; хтедоше да отворе и гроб светигељкин, али
не могаху никако, иако су се много мучили око тога: јер не само
горња мермерна плоча беше непомична, него се ни мали отвор не
даваше отворити. Тада Персијанци довукоше масу дрва и суварака,
обложише гроб, натрпаше на њега читаво брдо запаљивог
материјала, па запалише у нади да ће се мермер од силне јаре
распрснути. Ипак, ни тиме ништа не успеше: јер све што беше
наложено изгоре потпуно, а гроб светитељкин не би ни најмање
оштећен. Таквим чудом Бог украси Своју угодницу!
По одласку Персијанаца цар се договори с патријархом да
мошти свете великомученице Ефимије пренесу из Халкидона у
Цариград, бојећи се поновне најезде варвара на Халкидон. И
подигоше у Цариграду близу иподрома[9] велику и прекрасну
цркву у име свете Ефимије, сличну халкидонској, и свечано пренеше
у њу свете мошти њене са каменом гробницом; и одредише да при
њима буде митрополит халкидонски ради веће чести моштима.
Гробницу поставише у олтару уместо светог престола, и на
гробници се вршаше бескрвна жртва; унутра се налажаху чесне
мошти великомученице; од њих се и у Цариграду догађаху чудеса,

као у Халкидону, и миомирисна целебна крв истицаше у обичајено
време.
Прође много година, промени се много царева, минуше
васељенски сабори - пети и шести,[10] када се неко време после њих
зацари звероимени и звероподобни Лав Исавријанац[11]. Он први
поче иконоборском јересју смућивати Цркву Божју, називајући свете
иконе идолима, и говорећи са својим једномишљеницима: Ето, за
њих пророк каже: Уста имају а не говоре; очи имају, а не виде; уши
имају а не чују (Пс. 113, 13.14). Њему се супроћаше свјатјејши
патријарх Герман[12]. Цар га срамно отера са престола, а на његово
место доведе јеретика, свог једномишљеника. Исто тако он са ругом
посла у заточење и остале правоверне архијереје који не пристајаху
на његову јерес. Па не само хуљаше свете иконе, него он и на мошти
светих бестидно као пас лајаше својим необузданим језиком, и
уништаваше их на све могуће начине. Видећи пак и слушајући о
чудесима која бивају од чесних моштију свете великомученице
Ефимије, њему се душа кидаше од зависти, али се не усућиваше да
им ма шта учини јавно, бојећи се народне побуне и метежа. Стога он
бедник измисли овакво лукавство: ноћу оде тајно са својим
једномишљеницима у цркву свете Ефимије и отвори њен гроб који
Персијанци не могаху отворити, јер Христос Бог допусти рукама
зловерних хришћана коснути се чесних моштију невесте Његове,
које сачува нетакнутима од неверних незнабожаца. Персијанци
грешаху у незнању, а хришћани се усудише на злочин знајући шта
раде. Стога им Бог допусти, на њихову већу осуду, да оскврнаве
светитељку. Отворивши гробницу, злочестиви цар извади отуда
дрвени ковчег са нетљеним чудотворним моштима свете Ефимије, а
уместо њих метну неке иструлеле, смрдљиве кости, које нарочито
беше спремио за то, па опет покри даском и отиде, лоповски
одневши са собом чесне мошти светитељкине, које положи у једној
одаји царскога дворца. Сестре пак његове и кћери тајно долажаху к
светим моштима, кађаху их мирисима и паљаху свеће, чесно их
поштујући и с љубављу им се клањајући. Но убрзо дознавши за то,
зловерни цар одмах узе ковчег са моштима и ноћу их баци у море.
А сутрадан сабра гомилу зловерних и јавно исмеваше правоверни
народ, хулећи и ружећи мошти свете великомученице, и говорећи:

Идите, глупаци, и видите превару којом себе варате причајући да су
мошти свехвалне Ефимије нетрулежне и чудотворне, отворите гроб
и погледајте да ли је то истина.
Они одоше, отворише гроб и угледаше труле, смрдљиве кости.
Јеретици онда стадоше се смејати и ругати правовернима
називајући их поклоницима смрдљивих костију; а правоверни се
чуђаху таквој неочекиваној ствари, недоумеваху, стиђаху се и
жаљаху. Тада многи помислише да су и сва чудеса светитељкина
лаж, па испљуваше оне смрдљиве кости и избацише их напоље;
такође и ону мермерну гробницу извукоше из цркве, и храм Божји
претворише у мрзост опустошења, јер га веома оскврнавише. И тако
та црква постаде као нека пуста пећина, или стаја за стоку, па чак и
нешто горе, јер тамо беше место сваковрсним поганштинама и
прљавштинама. Потом ковачи направише у цркви ковачнице, и у
њој обављаху свој занат. И тако, где се раније разлегаху песме
божанствених служби, отуда стадоше одјекивати ударци чекића и
ружне псовке и граја непристојних људи. Те занатлије живљаху у
опустошеној цркви са женама и децом, а у светом олтару, као у
заклоњеном месту, направише себи нужнике. И дуго трпљаше Бог
таква дела људска, тако скврнављење светиње Своје, док најзад зле не
погуби љуто, и опет подиже православље, и очисти и освешта Своје
место начинивши га поново обиталиштем славе Своје.
Када чесне мошти свехвалне мученице бише бачене у пучину
морску, пловљаше по промислу Божјем лађа из пристаништа
званог Софија. На тој лађи беху власници два брата, Сергије и
Сергон. Угледавши близу своје лађе ковчег ношен таласима, они га
узеше из воде у лађу мислећи да се у њему налази неко земаљско
благо, па разапевши једрила отпловише даље. У пристаништу пак
званом Авидово они отворише ковчег и угледаше нетрулежне
мошти, од којих излажаше силан мирис. Они се обрадоваше овом
духовном благу, а нарочито када у виђењу бише обавештени о
светости тих моштију: јер наредне ноћи они видеше у виђењу над
моштима велику славу, упаљена кандила и свеће, и светле људе који
певаху и слављаху Бога. После тог виђења они стадоше молити Бога
да им открије кога су светитеља те мошти. Пловећи тако они се
приближише острву Лимносу. На том пак острву бејаху такође

чудотворне и мироточиве мошти свете мученице Гликерије[13]. И
када они заноћише поред овог острва, угледаше у виђењу свету
мученицу Гликерију где иде ка њиховој лађи, а из њихове лађе
прекрасну девицу која јој изађе у сусрет; и оне се нежно загрлише. И
девица која дође рече девици што из лађе изађе: "Радуј се, мученице
Христова, Ефимијо свехвална!" А ова јој у одговор рече: "Радуј се,
мученице Христова, Гликеријо блажена!" - И, поздравивши се, оне
се растадоше: света Гликерија оде у своје место, а света Ефимија се
поврати на лађу.
Ово исто виђење имадоше оба брата. Они се веома обрадоваше
што дознадоше чије су ово мошти, и у топлој молитви усрдно
припадаху к светој великомученици Ефимији, грљаху ковчег и
целиваху га, лијући сузе од радости. И намераваху да ово прескупо
благо одвезу у своје отачаство, али Богу и светој угодници Његовој то
не беше по вољи. Морнари разапеше једра и кренуше у своју земљу.
Када већ беху далеко од овог острва, изненада се диже бура на мору,
и лађа ношена валовима опет изби код овог истог острва. Када се
утиша море, морнари се опет отиснуше морем, али поново, по
наређењу Божјем, валови се изненада подигоше и донесоше лађу к
острву. А то им се догоди не два и три пута него много пута, те сви
на лађи бејаху у великој недоумици. Када пак наступи ноћ, њима се
јави Христова мученица и рече: "Зашто се мучите и носите ме тамо
амо? Ја одавде отићи нећу, нити хоћу да идем тамо куда ви желите
да ме носите". Па онда додаде: "Зар ми је мало било преношења: из
Халкидона у Византију (= Цариград), па бацање у море, па ношење
овамо? Зашто још хоћете да ме носите у далеке крајеве? То ви нисте
у моћи учинити; не трудите се више око тога, него ми на овом
острву начините мали дом да почивам у њему".
Рекавши то она постаде невидљива. Чесна браћа Сергије и
Сергон одмах се радо покорише светитељкином наређењу,
остадоше у пристаништу, искрцаше се из лађе на земљу, па
отидоше те обавестише епископа тога острва о моштима свехвалне
Ефимије и о њеном наређењу. Епископ се обрадова томе, али им
нареди да свете мошти чувају у тајности, пошто и на то острво беше
дошло грозно наређење од зловерног цара: да се свете иконе и чесне
мошти светих избацују и огњу предају. Услед овог зловерног

наређења и мироточиве мошти свете мученице Гликерије беху
сакривене на тајном месту. Потом, пронашавши згодно место,
епископ благослови Сергија и Сергона да подигну малу цркву
Христовој мученици, недалеко од морске обале. Грађевина би брзо
подигнута, епископ дође, освети цркву и положи чесне мошти у
олтару у земљи, да иконоборци не би сазнали за њих.
После тога ова се два брата договорише, те овакав завет дадоше
светој мученици, говорећи: Нећемо те оставити, света
великомученице Ефимијо свехвална, нити ћемо се удаљавати од
чесних моштију твојих, него ћемо ти послужити овде до краја
живота свога. - Давши такав завет, они продадоше сву робу што
имађаху на лађи, одрекоше ге света и живљаху при тој цркви у
посту и молитви. И после не много времена, пошто угодише Богу,
они се преместише у бесмртни живот на молитвено посредовање
свете свехвалне мученице Ефимије, којој усрдно послужише. Пред
кончину пак своју они положише камену плочу на гроб свете
мученице, да се не би потпуно заборавило место које чуваше у себи
ово прескупоцено благо. На дасци написаше овако: "Ми, Сергије и
Сергон, рођена браћа, пловећи по Хелеспонту - Цариградском
Мору, узесмо из мора ношене таласима чесне мошти свехвалне и
свете Христове мученице Ефимије, и по њеном наређењу
положисмо их овде".
Касније епископ тога острва сагради изврсну цркву и хтеде да
пренесе у њу мошти свете Ефимије. Дошавши у ону малу цркву коју
подигоше два брата, он вршаше свеноћне молитве. А кад задрема,
њему се јави светитељка, говорећи: Немој чинити што си намислио,
оче преподобни, јер те нећу послушати у томе, него иди к мојој
сестри, светој мученици Гликерији, и помоли јој се, и ја ћу је
молити; и она ће допустити да буде пренесена у твоју цркву, а мене
остави да почивам на овоме месту, док се поново не вратим у своју
постојбину.
Пробудивши се, епископа спопаде страх и он се не усуди
привести у дело своју намеру. А свету мученицу Гликерију, чувану
на другом месту, пошто јој упути многе молитве, пренесе он у своју
цркву и положи је под патосом, јер су се тако чувале мошти светих
од зловерних иконобораца који су непријатељевали против њих. Но

иако оне беху под земљом, ипак се правоверни сабираху к њима и
чесно прослављаху њихове празнике, јер те угоднице Божје даваху
исцељења од сваковрсних болести. Једном, у дан спомена свете
великомученице Ефимије, када се празник њен прослављаше у
цркви, догоди се да неки војвода, присталица и ревнитељ
иконоборске јереси, пролажаше поред тог острва са војском на
лађама, послан од цара на неку дужност. Подишавши к
пристаништу, он се искрца на копно и угледа огроман сабор људи
код цркве што је близу пристаништа. Пошто упита и дознаде да
народ светкује празник због моштију свете мученице Ефимије које
ту почивају, он зловерник испуни се јарости, полете са војском на
цркву и распуди народ вичући: "То ли вам наређују цареви, о
идолопоклоници и мртвих костију служитељи!" Тако грдећи
православне хришћане, овај бедник разруши цркву скоро до
темеља; а мошти светитељкине остадоше читаве под земљом. И
опусте то место неко време.
После смрти зловерног цара Лава Исавријанца ступи на престо
његов син Константин, прозван Копроним[14], злог корена свезли
изданак. Он не само одбациваше поштовање икона, него и самога
Христа Бога потајно одбациваше, и Пречисту Дјеву Богородицу
својим поганим језиком хуљаше бедник, и светим угодницима
Божјим ругаше се. Он од младости навиче на свако зло и на
свепокварени живот, научи се мађионичарству и чаробњаштву, и
непоштедно
проливаше
крв
људску.
Он
свирепошћу
превазилажаше свога оца, те поби многе невине и праведне људе, а
монахе сасвим протера из Цариграда. По Божјем попуштењу због
грехова људских, он царова дуго; и пошто учини безбројна зла он
умре горком смрћу. После себе он остави царство своме сину Леону,
који такође беше иконоборац али не чињаше онаква насиља као
његов отац и дед. А кад Леон умре, на престо ступи његов син
Константин са мајком Ирином[15], имењакињом мира.[16] И она
заиста донесе мир Цркви Христовој. Док син њен беше малолетан,
она сама управљаше грчким царством мудро и богоугодно; она
исправљаше све што беху покварили и разорили цареви иконоборци, и враћаше из прогонства свете оце, прогнане због
поштовања чесних икона. Она стварно бејаше побожна и

богољубива, и сазва Седми Васељенски Сабор, са свјатјејшим
патријархом цариградским Тарасијем на челу.[17] И тако светим
црквама би враћено благољепије - иконе, а иконоборску јерес свети
оци предадоше проклетству. Тада и она црква свете
великомученице Ефимије у Цариграду, близу тркалишта, о којој је
било речи раније и коју беше опустошио Лав Исавријанац, би
обновљена од благоверне царице Ирине: јер она нареди да се црква
очисти и све порушено обнови, па је онда изванредно украси
дивним иконама, снабде је свештеничким одеждама и скупоценим
сасудима; и црква би освећена, и опет се служаху у њој, као и раније,
божанствене службе, и митрополит Халкидонски живљаше при њој.
Христољубива царица Ирина усрдно трагаше и за моштима
свехвалне мученице Ефимије. Јер од онога времена када Лав
Исавријанац лоповски узе свете мошти и баци их у море, међу
православнима се пронесе глас о том тајном злочину царевом, и
причаше се да су свете мошти нађене и чувају се код верних; и
царица се труђаше да сазна где су. Господ пак који испуњује жеље
оних који Га се боје, обавести царицу о чесним моштима свете
мученице на следећи начин. На острву Лимносу где се мошти, као
што је горе речено, чуваху под земљом, бејаше неки угледан човек
по имену Атанасије, по чину комит[18]. Наслеђем њему припаде
оно место на коме два гореспоменута брата, Сергије и Сергон,
саградише цркву у част свете великомученице Ефимије, и чесне
мошти њене сакрише тамо у земљи, положивши на гроб камену
плочу са натписом. Овај Анастасије комит, видећи на имању свом
разрушену цркву свехвалне мученице, обнови је на пређашњем
темељу и украси је како треба. После извесног времена њега снађе
невоља, јер га завидљиви људи неправедно оклеветаше и он би
лишен свога чина. Тада он отпутова у Цариград да оправда себе од
неправедне клевете и да опет добије свој чин. Тражећи себи у
Цариграду заступника и посредника пред царицом, неко му рече да
му митрополит халкидонски може помоћи, јер више од других има
смелости да се заузима за оне којима је неправда учињена.
Анастасије потражи митрополита и нађе га у царском дворцу; и
припавши к њему исприча му ради чега је дошао, и мољаше га да се
заузме за њега и помогне му. А митрополит га одбијаше говорећи:
"Не могу ја то учинити, јер то превазилази моју моћ".

Рекавши то, митрополит оде из царског дворца у свој дом, а
Анастасије иђаше за њим до архијерејског дома; угледавши
отворену цркву он уђе у њу да се помоли. После дуге молитве са
коленопреклоњењем он приседе, јер у то време не беше службе у
цркви. Један од клирика, који беше чредни те седмице, приђе му и
упита га ко је и откуда је. Анастасије му исприча о себи и откри му
своју муку, па онда упита свештенослужитеља: Коме је светитељу
посвећена ова црква? - Овај му одговори: Ова црква је посвећена
светој великомученици Ефимији свехвалној. - Чим Анастасије то чу,
он десну руку евоју стави на груди своје и с љубављу ускликну: О,
моја света Ефимија! - Клирик га упита: Због чега је ти називаш
својом? - Анастасије одговори: У дому мом у цркви имам њене чесне
мошти, па се стога усућујем називати је својом. - Клирик му на то
рече: Како то може бити? Говориш ли ти истину? Пази, човече,
немој лагати, иначе ћеш се рђаво провести: јер царица се много
труди да пронађе мошти свете Ефимије, и митрополиту је наредила
да се моли Богу да Он открије где се налазе чесне мошти Његове
мученице. - Анастасије одговори: Веруј ми, чесни оче, код мене су
мошти Ефимије, које су биле у Халкидону.
Чувши то, црквенослужитељ га замоли да причека мало ту, а
сам радосно похита да обавести о томе митрополита, преподобног
Андреја. Митрополит се веома обрадова, и одмах призва к себи
Анастасија, и стаде га распитивати о моштима свете Ефимије. Он му
подробно изложи све што се на овом острву прича о чесним
моштима свехвалне Ефимије, и шта је на каменој плочи написано од
стране два брата који те мошти изнеше из мора. Преподобни
митрополит одмах оде к свјатјејшем патријарху Тарасију и обавести
га о томе. Свјатјејши патријарх с митрополитом пођоше к цару и
његовој матери, водећи и Анастасија са собом, и испричаше о
чесним моштима мученице Христове. И сви се веома радоваху и
благодараху Бога, а Анастасија обилато обдарише и вратише му чин
комита. И сместа би спремљена изванредна лађа, и послаше њоме
на острво Лимнос угледна духовна лица и царске дворјане са
Анастасијем комитом, да отуда пренесу мошти светитељкине у
Цариград. После благопријатне пловидбе они стигоше на острво
Лимнос. А када месни житељи сазнадоше да су Цариграђани дошли

и хоће да узму мошти свехвалне Ефимије, стече се силан народ
веома разгневљен, готови да се супротставе царским изасланицима
и не даду им да са острва њиховог однесу то свескупоцено благо
духовно; нарочито пак беху кивни на Анастасија комита, и називаху
га издајицом. И већ отпоче комешање у народу, и једва епископ
лимноски умири народ, говорећи: Људи, не противите се таквој
вољи Божјој, нити изазивајте цара на гнев: Царева је срдња као рика
младога лава (Прич. 19, 12).
Када се народни метеж стиша, отворише гроб светитељкин и
извадише из земље чесне мошти невесте Христове, као прекрасни
цвет, и ваздух се испуни миомиром, и понесоше мошти на лађу са
псалмопојањем, и са свећама и кадионицама. Народ их са сузама
испраћаше, плачући што се лишава таквог предрагоценог
богатства, и стајаше на обали морској пратећи очима лађу све док се
она не изгуби из очију њихових. Кад лађа стиже у Цариград, изиђе
сав народ са царем и његовом мајком и свјатјејшим патријархом у
сусрет чесним моштима мученице Христове. И дочекаше их
радујући се и ликујући, и однеше их свечано у цркву одакле их
некада јеретици тајно беху изнели, и положише их на истом месту и
у истој каменој гробници где су и раније лежале.
Тако се света великомученица Ефимија свехвална поново обрете
на свом чесном месту у Цариграду, и слављаху због њених чудеса
Бога, прослављеног у светима Његовим, коме и од нас нека је част и
слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ СВЕТЕ ВЕЛИКЕ КНЕГИЊЕ РУСКЕ
ОЛГЕ, у светом крштењу ЈЕЛЕНЕ
На крају тамне ноћи идолослужења, која је притискивала Руску
земљу, блажена Олга засија као звезда Даница пред наступање
светлога дана свете вере, донесеног Сунцем - Христом. Блажена Олга
беше од знаменитог рода: праунука Гостомисла, знаменитог мужа,
који пре руских кнежева владаше у Великом Новгороду, по чијем
савету би од Варјага позван на руско кнезовање Рјурик са браћом.
Олга се роди у селу Вибутска, у близини данашњег града Пскова.

Иако идолопоклоници, родитељи васпитаваше своју кћер у
честитости и разумности, те се Олга одликоваше целомудреношћу
и мудрошћу, што се види из следећег.
Умирући, велики кнез руски Рјурик[19] остави после себе
малолетног сина свог Игора, те и Игора и само кнезовање, до
пунолетства Игорова, повери своме рођаку Олегу. Скупивши велику
војску, и водећи са собом наследника кнежевине малог Игора, Олег
крену на Кијев. Убивши тамо Асколда и Дира, Олег потчини својој
власти Кијев и постаде једини господар варјагоруских земаља,
чувајући велико кнезовање за свог нећака Игора. Због владалачких
послова Олег је час боравио у Кијеву час у Великом Новгороду. А
кнез Игор, достигнувши младићски узраст, занимаше се ловом.
Једном за време лова у околини Новгорода Игор зађе у пределе
Пскова; трагајући за зверињем око споменутог села Вибутске, он
угледа преко реке згодно место за лов, али не беше чамца да се
превезе на ту страну. Но после мало времена он спази на реци једног
младића у чамцу и позва га к обали да га превезе преко реке. За
време вожње у чамцу Игор се загледа у лице веслача и познаде да то
није младић већ девојка; а беше то блажена Олга, веома лепа у лицу.
Лепота Олгина одмах рани срце Игорово, и у њему се распали
пожуда према њој; и он јој стаде говорити саблажњиве речи,
мамећи је на телесни грех. А блажена Олга, разумевши намеру
распаљеног похотом Игора, пресече му говор и стаде му мудро, као
старица, зборити: Зашто си узнемирен, кнеже, покушавајући
узалудну ствар? Из твојих речи избија твоја срамна жеља да ме
осрамотиш. Не било тога! Ја нећу ни да чујем о томе; него те молим,
господине, послушај ме и угуши у себи те ружне и срамне помисли
којих се треба стидети. Опомени се и размисли у себи да си ти кнез,
а кнез као управљач и судија треба свима људима да светли
примером добрих дела. А и сада, какво безакоње желиш да
учиниш?! Ако ти сам, побеђен пожудом, будеш вршио злодела,
како ћеш онда другима забрањивати то и праведно судити
поданицима својим? Остави дакле такву стидну пожуду које се
поштени људи гнушају; и тебе, иако си кнез, могу омрзнути за то, и
подсмевати се твојој похотљивости. Но знај и ово: мада сам овде
сама и немоћна у поређењу с тобом, ипак ме ти нећеш савладати.

Но ако бих осетила да ћеш ме насиљем савладати, одмах би ми
дубина ове реке била заштита: јер ми је боље умрети чедна, и ову
воду имати место гроба, него да девство моје буде осрамоћено.
Овакве и многе друге речи о целомудрености изговори блажена
Олга Игору. И он, чувши то, дође к себи и застиде се свога безумља.
И не могући ништа одговорити, он ћуташе постиђен. Тако они
препловише реку и растадоше се. И дивљаше се кнез таквој
благоразумности и целомудрености младе девојке. И стварно,
овакво држање блажене Олге достојно је дивљења, јер она, још не
знајући истинитога Бога и Његове заповести, показа такав подвиг у
одбрану целомудрености, строго чувајући девствену чистоту своју, и
мудрим речима својим укроти дивљу пожуду младога кнеза и
уразуми га.
Након не много времена после овог догађаја кнез Игор отпутова
у Кијев са својим рођаком Олегом, да тамо утврде престо великог
кнежевања сверуског, што и би учињено: јер они седоше кнежевати
у Кијеву, а у Великом Новгороду, као и у осталим великим
градовима руским посадише своје намеснике. Када пак наступи
време да велики кнез Игор ступи у брак, онда између многих лепих
девојака стадоше бирати која би била достојна царскога дворца; али
се ниједна од њих не допаде кнезу. Но опоменувши се целомудрене
и прекрасне Олге, Игор одмах посла по њу свога рођака Олега. Олег
са великом чешћу довезе Олгу у Кијев, и Игор ступи у брак са њом.
Затим умре Олег[20], рођак и старалац кнеза Игора, и Игор стаде
владати сам у целој земљи Руској. У почетку свога самосталног
кнежевања Игор је имао тешке ратове са суседним народима. Ишао
је чак на Цариград: освојио многе крајеве Грчке земље, наложио
данак на Грке, и вратио се из тог похода са пленом и славом. Остале
године живота свог он проведе у тишини, имајући мир са свима
пограничним земљама. У то време Игору се роди од Олге син
Свјатослав, који потом постаде отац светог равноапостолног великог
кнеза Владимира. И владаше Игор срећно на престолу великог
кнежевства у Кијеву. Изобилно богатство му притицаше одасвуд, јер
му и далеке земље шиљаху многе дарове и данке.
Но кнез Игор погибе обилазећи градове и области свога
кнежевства; убише га Древљани[21], и то на тридесет и две године

после смрти свога стараоца Олега.[22] Блажена Олга преузе престо
са својим малолетним сином. Она освети свога мужа. И управљаше
кнегиња Олга потчињеним јој областима Руске државе не као жена
већ као муж моћан и паметан, чврсто држећи власт у својим рукама
и јуначки се бранећи од непријатеља. И беше она непријатељима
страшна, а својим људима мила, јер бејаше добре нарави и
милостива, никоме неправду не чињаше, праведно суђаше,
милосрдно кажњаваше, добре награђиваше, злима страх задаваше,
свакоме по делима и заслузи одмераваше; у свима пословима
управе далековидност и мудрост показиваше. Поред тога она
ниште, убоге и невољне збрињаваше, молбама се милостиво
одазиваше, праведна тражења испуњаваше. Сва дела њена, ма да у
идолопоклоничком незнабожју чињена, беху угодна Богу и
хришћанске благодати достојна. Уза све то Олга вођаше уздржљив и
целомудрен живот; она се не хте удавати по други пут, него
пребиваше у чистом удовиштву, чувајући сину свом до његовог
пунолетства великокнежевски престо. А када син њен одрасте и
омужа, она му предаде сву управу великог кнежевства; сама пак,
склонивши се од вреве и хуке, провођаше време у добротворним
делима.
Када настаде време у које сведобри Господ шћаше да ослепљене
неверјем Русе просвети светлошћу свете вере, приведе у познање
истине и упути на пут спасења, Он благоволи почетке тога
просвећења извршити преко немоћног сасуда женског - ове
блажене Олге, на посрамљење тврдоглавог мушкиња. Јер као што
раније преко жена мироносица најпре објави своје васкрсење, и
преко жене - царице Јелене[23] јави свету Свој Часни Крст па коме
би распет, тако и потом, у земљи Руској, Он изволи засадити свету
веру преко нове Јелене - кнегиње Олге. Господ је изабра за чесни
сасуд пресветог имена Свог, да га она пронесе по земљи Руској.
Стога Он запали у срцу њеном зору невидљиве благодати Своје,
отварајући очи ума њеног на познање истинитога Бога, кога она још
не знађаше. Она већ беше увидела лаж и заблуду многобожачког
незнабожја, и потпуно беше свесна тога да идоли, којима се безумни
људи клањају, нису богови већ бездахно дело руку људских. Због
тога их она не само не поштоваше него их се и гнушаше. Као што

добар трговац тражи скупоцени бисер, тако Олга свом душом
тражаше право богопоштовање, које и нађе на следећи начин.
Руковођена промислом Божјим она чу од неких људи да је један
истинити Бог, Творац неба и земље и целокупне творевине, у кога
верују Грци, и да сем Њега нема другога Бога.
Жељна истинског богопознања, и притом не лења, Олга
узажеле да сама отпутује Грцима и да својим очима види
хришћанска богослужења и потпуно се убеди у њихово учење о
истинитом Богу. Стога узевши са собом неке знатне руске бојаре и
дворјане, она са великом имовином крену лађама у Цариград. Тамо
она би примљена са великом чешћу од цара и од патријарха, којима
поднесе многе дарове, достојне таквих личности. У Цариграду се
Олга учаше хришћанској вери, свакодневно с усрђем слушајући
речи Божје и посматрајући лепоте црквене, богослужења и
целокупно устројство хришћанског живота. И срце јој се
разгореваше љубављу к Богу, у кога она поверова непоколебљиво;
стога и жељаше да прими свето крштење. А грчки цар, који у то
време беше удовац, хоћаше да Олгу узме себи за супругу, јер га
привлачаше њена лепота, њена памет, храброст, слава, као и
огромност земље Руске. И цар рече Олги: Ти си, кнегињо Олга,
достојна да будеш хришћанска царица и да заједно с нама живиш у
овом престоном граду нашега царства.
И стаде цар говорити Олги о супружанству. Она се прављаше
као да не одбија царев предлог, али најпре искаше да се крсти,
говорећи: Ја сам допутовала овде ради светог крштења, а не ради
брака; када се пак будем крстила, тада се може говорити и о
супружанству, јер није лепо да незнабожна и некрштена жена ступа
у брак са хришћанским мужем.
Цар настојаваше да се Олга што пре крсти; а патријарх, пошто
је довољно обучи истинама свете вере, огласи је за крштење. И када
купељ за свето крштење беше већ спремљена, Олга стаде молити да
јој сам цар буде кум на крштењу: "Ја се нећу крстити, - говораше она,
- ако ми сам цар не буде кум, и отићи ћу одавде без крштења, а ви
ћете дати одговор Богу за моју душу". Цар пристаде на њену жељу, и
блажена Олга би крштена од свјатјејшег патријарха, и сам цар јој
постаде кум при крштењу, примивши је из свете купељи. И дадоше

јој име Јелена, према имену прве хришћанске царице Јелене, мајке
Константина Великог. После крштења патријарх на литургији
причести Олгу Божанственим Тајнама пречистога Тела и Крви
Христове и благослови је говорећи: "Благословена си међу женама
руским, јер си оставила таму, а потражила истиниту светлост;
омрзла си идолско многобоштво, а заволела једног истинитог Бога;
избегла си вечну смрт, а заручила се бесмртном животу. Од сада ће
те почети славити сви синови земље Руске!"
Тако је благослови патријарх. Од лица која беху дошла са Олгом
крстише се многи, људи и жене. И би велика радост у Цариграду
због крштења велике кнегиње руске. Цар приреди тога дана велику
гозбу, и сви се весељаху славећи Христа Бога. После тога цар поново
поведе реч о браку са Олгом, у светом крштењу названом Јеленом.
Но блажена Јелена му одговори: Како можеш ти мене, твоју кћер
духовну, узети себи за жену? Јер не само по закону хришћанском,
него и по закону многобожачком, гнусно је и недопустиво да отац
има своју кћер за жену. - Надмудрила си ме, Олга! узвикну цар. На
то му блажена Олга узврати: И раније сам ти рекла, да нисам овамо
дошла ради тога да царујем с тобом, јер је мени са мојим сином
довољно власти и у Руској земљи, него да се уневестим бесмртном
Цару Небеском, Христу Богу, кога свом душом заволех, да бих се
удостојила вечног царства Његовог.
Тада цар, напустивши своју узалудну намеру и телесну љубав,
заволе блажену Олгу духовном љубављу као своју кћер, богато је
обдари даровима, па је отпусти с миром. Полазећи из Цариграда,
блажена Олга оде к свјатјејшем патријарху да узме благослов за пут,
и рече му: Свети оче, помоли се Богу за мене која се враћам у своју
земљу, где син мој пребива у незнабожачкој заблуди и где су сви
људи окамењени у своме стародревном незнабожју, да ме Господ,
твојим светим молитвама, избави тамо од свакога зла. - Патријарх јој
рече на то: Верна и благословена кћери моја у Духу Светом! Нека те
сам Христос, у кога си се обукла светим крштењем, сачува од свакога
зла, као што сачува Ноја од потопа, Лота од Содома, Мојсија са
Израиљем од фараона, Давида од Саула, Данила од уста лавових,
Три младића од пећи, - тако и тебе нека избави од сваке напасти, јер

си благословена ти у народу твом, и тебе ће величати унуци и
праунуци до последњих година.
Овакав благослов од свјатјејшег патријарха блажена Јелена
прими као дар, драгоценији од свих најскупоценијих дарова. Уједно
с тим она доби и поуку о чистоти и молитви, о посту и уздржању, и
о свима добрим делима, својственим богоугодном животу
хришћанском. Усто блажена Олга доби од патријарха часни крст,
свете иконе, књиге, и остале ствари потребне за богослужење. Поред
тога патријарх јој даде презвитере и клирике. И отпутова блажена
Олга из Цариграда у своју отаџбину са великом радошћу[24].
Прича се да је часни крст, добијен блаженом Олгом из руку
свјатјејшег патријарха, имао на себи следећи натпис: "Руска земља
обнови се за живот у Богу светим крштењем које прими блажена
Олга". После блажене кончине свете Олге тај су крст чували верни до
дана великог кнеза кијевског Јарослава Владимировича; овај подиже
велику и дивну цркву свете Софије у Кијеву и споменути крст
постави у њој, у олтару с десне стране. Овај крст више не постоји, јер
је Кијев, заједно са црквама у њему, много пута био рушен и
пустошен. Но, да се опет вратимо на повест о светој Олги.
Вративши се у Кијев, нова Јелена - кнегиња Олга стаде као сунце
разгонити таму идолопоклоничког незнабожја, просвећујући
помрачене. Она подиже прву цркву у име светог Николаја на
Асколдовој могили, и многе Кијевљане обрати ка Христу Богу. Али
сина свог Свјатослава она не могаше никако привести у познање
истинитога Бога, јер он, сав заузет војним пословима, не обраћаше
пажњу на њене речи. Он бејаше муж храбар и ратољубив, те живот
свој провођаше више међу пуковима и по ратовима него дома. А
својој мајци која га поучаваше и саветоваше, он говораше: Ако
примим хришћанску веру и крстим се, онда ће од мене одступити
бојари, војводе и сви људи, па нећу имати с ким војевати против
непријатеља и заштићавати наше отачаство.
Тако одговараше кнез Свјатослав, али не брањаше онима који су
желели да се крсте. Међутим, мало беше велможа који примаху
свето крштење; шта више они се ругаху крштенима, јер је
хришћанство лудост за неверне (ср. 1. Кор. 1, 18). Од простога пак
народа мноштво приступаше к светој Цркви. Света Олга посети и

Велики Новгород и друге градове, и свуда колико могаше
привођаше људе Христовој вери; при томе она рушаше идоле и на
њихова места постављаше часне крстове, од којих потом биваху
многа знамења и чудеса ради убеђивања неверних. Дошавши и у
свој завичај, у село Вибутска, блажена Олга и тамо поучи познању
Бога блиске себи људе. За време борављења у том крају она дође на
обалу реке Велике која тече с југа на север, и заустави се према месту
где се у реку Велику улива река Пскова која тече са истока; и одатле
света Олга угледа где са истока три пресветла зрака силазе с неба и
обасјавају та места; и ту чудну светлост виде не само света Олга него
и њени пратиоци. Томе се силно обрадова блажена и узнесе
благодарност Богу за то виђење које је предзнаменовало просвећење
благодаћу Божјом те покрајине. Обраћајући се својим пратиоцима,
блажена Олга пророчки рече: "Нека вам буде знано, да ће по вољи
Божјој на овом месту, обасјаваном трисветлим зрацима, понићи
црква Пресвете Животодавне Тројице, и изградити се велики и
славан град који ће изобиловати у свему".
Рекавши то, блажена Олга проведе дуго у молитви, па постави
тамо крст: и до сада стоји молитвени храм на том месту где света
Олга поби крст. Пошто обиће многе градове земље Руске,
проповедница Христова се врати у Кијев, и многа добра чињаше у
њему Бога ради. Јер када она у дане незнабоштва свог изобиловаше
добрим делима, утолико више, просветивши се светом вером,
блажена Олга украшаваше себе сваковрсним врлинама, трудећи се
да добро угоди новопознаноме Богу, своме Створитељу и
Просветитељу. Опоменувши се виђења на реци Пскови, она посла
тамо много злата и сребра да се сагради црква у име Свете Тројице;
при томе нареди да се то место насели људима. И за кратко време
тамо се подиже велики град Псков, назван тако по реци Пскови, и
прослављаше се у њему име Пресвете Тројице.
У то време велики кнез Свјатослав, оставивши у Кијеву своју
мајку свету Олгу и са њом децу своју: Јарополка, Олега и Владимира,
крену на Бугаре.[25] У том рату са њима он освоји близу осамдесет
градова њихових, и нарочито му се допаде за живот њихов престони
град Перејаславец[26]. Блажена пак Олга, боравећи у Кијеву, учаше
своје унуке, децу Свјатослављеву, хришћанској вери, уколико она

беше доступна њиховој детињој памети. Али се она не усуди да их
крсти, бојећи се неке непријатности од стране сина, и препусти то
вољи Господњој. Но док се Свјатослав бављаше у земљи Бугара,
Печењези неочекивано упадоше у кијевске пределе, опседоше град
Кијев и стадоше га тући. Света Олга са унуцима својим затвори се у
граду, који Печењези не могаху заузети, јер Господ, чувајући верну
слушкињу Своју, заштити и град на њене молитве. Дознавши у
Бугарској о најезди Печењега на Кијев, Свјатослав похита са својом
војском, неочекивано нападе Печењеге, разби их и натера у бекство.
Ушавши затим у Кијев он се поздрави са својом мајком која већ
беше болесна, па поново хтеде да је остави и иде у Бугарску. А
блажена Олга говораше му плачући: "Зашто ме остављаш, сине мој,
и куда идеш? иштући туђе, коме повераваш своје? Ето, деца твоја су
још мала, а ја сам већ стара и болна, и очекујем скори крај свој одлазак мој ка жељеном Христу, у кога верујем; и ја сада ни о чему
другом не бринем сем о теби, и тугујем због тебе, јер те много учих и
молих да оставиш идолско незнабоштво и поверујеш у истинитога
Бога кога ја познах, али ти то пренебреже. И ја знам да те због те
непослушности према мени очекује на земљи рђав завршетак, а
после смрти - вечна мука, припремљена неверницима. Испуни ми
бар сада ову последњу молбу: не одлази никуда док ја не одем из
овог живота и не будем сахрањена; онда иди куда хоћеш. По
престављењу мом немојте ништа чинити нада мном по вашем
паганском обичају, него нека моји презвитери са клирицима
погребу по хришћанском обичају моје грешно тело. Немојте се
усудити да моју могилу посипате и тризне[27] приређујете, него
пошљи у Цариград злато к свјатјејшем патријарху да он принесе
молитву и принос Богу за моју душу и раздели милостињу
ништима".
Слушајући ово, Свјатослав плака горко и обећа да ће
поступити потпуно по њеном завештању, само одби да прими свету
веру. По истеку три дана блажена Олга потпуно изнеможе; и
причести се Божанским Тајнама пречистога Тела и животворне
Крви Христа Бога нашег; и све време она провођаше у усрдној
молитви Богу и Пречистој Богородици, коју свагда имађаше себи
помоћницу по Богу; такође она призиваше и све свете; а нарочито се

топло мољаше за просвећење земље Руске после њене смрти, јер
она, провидећи будућност, много пута за живота свога пророчки
предсказиваше, да ће Бог просветити људе земље Руске, и многи ће
од њих бити велики свеци; за што скорије испуњење тога пророштва
и мољаше Бога блажена Олга при својој кончини. И још молитва
беше у устима њеним, када се чесна душа њена разреши од тела и
као праведна би примљена у руке Божје.
Тако се блажена Олга пресели са земље на небо, и удостоји се
палате Бесмртнога Цара, Христа Бога, и као прва светица земље
Руске би прибројана к лику светих. Престави се блажена Олга, у
светом крштењу Јелена, у једанаести дан месеца јула.[28] Она
поживе у браку четрдесет две године, а при ступању у брак била је
девојка зрелог узраста и снаге, имала је око двадесет година. На десет
година после смрти свога мужа она се удостоји светог крштења, а по
крштењу богоугодно поживе петнаест година. Тако, када се
упокојила, имала је око деведесет година. И оплакаше блажену Олгу
син њен велики кнез Свјатослав, унуци њени, бојари,
достојанственици, и сви људи. И би блажена Олга погребена чесно
по хришћанском обичају.
По престављењу свете Олге збише се њена пророштва: о злој
кончини сина и о добром просвећењу земље Руске. После не много
година син њен Свјатослав би убијен у рату од печењешког кнеза
Курја.[29] Одсекавши Свјатославу главу, Курја начини себи чашу од
његове лобање, окова је златом и написа на њој ове речи: "Ко хоће
туђе, губи своје". И када пироваше са велможама својим, кнез
печењешки пијаше из ове чаше. Тако, великог кнеза кијевског
Свјатослава Игоревича, који беше храбар и непобедив у ратовима,
постиже страшна смрт, по предсказању мајке његове, зато што је
није слушао. Исто тако испуни се пророчанство блажене Олге и о
земљи Руској: јер двадесет година после њеног престављења, њен
унук Владимир прими свето крштење и просвети светом вером сву
земљу Руску.[30] Подигавши камену цркву у име Пресвете
Богородице (звана Десетак, јер Владимир даде на њу десети део своје
имовине), и договоривши се са митрополитом Кијевским
Леонтијем, свети Владимир извади из земље чесне мошти свете
Олге, бабе своје, читаве, нетљене и миомирисне, пренесе их с

великом чешћу у споменуту цркву Пресвете Богородице, и положи
их не у земљи него отворено, ради оних који прибегавају к њој са
вером и добијају испуњење својих молитава: јер се од чесних
моштију њених даваху многа исцељења сваковрсних болести.
Не треба прећутати ни ово: над гробницом блажене Олге у
црквеном зиду бејаше прозорчић; и када неко са чврстом вером
долажаше к светим моштима њеним, прозорчић се сам од себе
отвараше, и овај је кроз прозорчић јасно видео унутра лежеће чеоне
чудотворне мошти, при чему су нарочито достојни видели неко
чудесно сијање где излази од њих; и сваки који имађаше веру одмах
оздрављаше, ма каква болест да је на њему. Ономе пак који
долажаше с маловерјем прозорчић се не отвараше, нити он могаше
видети свете мошти; и такав не могаше добити исцељење. А
верујући добијаху све корисно по душе и тела њихова, молитвама
свете Олге, у светом крштењу Јелене, и благодаћу Господа нашег
Исуса Христа, коме са Оцем и Светим Духом слава, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
КИНДЕЈА
Свети Киндеј беше презвитер Памфилијског села Сиде, а родом
из Уманаде. За царовања Диоклецијана он би ухваћен и доведен
пред судију Стратоника. Пред овим он неустрашиво исповеди веру у
Христа, зато га судија осуди на сажежење. Осуђеноме исповеднику
навукоше на ноге гвоздене чизме, начичкане изнутра клинцима, па
га натераше да трчи до места погубљења. Потом сретоше једнога
човека који је носио товар дрва; мучитељеве слуге хтедоше да му
силом отму дрва, да на њима спале мученика, али свети Киндеј даде
томе човеку тридесет новчића за дрва, колико су коштала.

Тада слуге стадоше тражити некога који би им понео та дрва, но
свети мученик сам их узе и на својим леђима однесе до спалишта.
Када сидна ватра би наложена, свети јунак уђе у њу и стајаше
неповређен, и из ватре учаше присутне незнабошце вери Христовој,
показујући силу Христову. Затим се силно наоблачи, настаде
грмљавина и севање муња, и удари киша те угаси ватру. Свети
мученик се помоли Богу, и одмах настаде тишина и потпуно се
разведри; и тада он предаде дух свој у руке Божије.
Видевши ово чудо, идолски жрец поверова у Христа са женом
својом. И они помазаше мирисима честно тело светог мученика,
обавише га у платно и погребоше. А када ђакон Орест, који такође
беше родом из Уманаде, извади свете мученикове мошти да их
пренесе у Уманаду, догоди се ово чудо: он би заједно са моштима
уздигнут у ваздух као Авакум, и за један дан стиже из Памфилије у
своју постојбину Уманаду. Ту он направи кивот, и са свештеницима
положи у њега свете мошти мученикове, као што је ред и обичај да
се ради са моштима светих.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
НИКОДИМА
Овај богоносни отац подвизавао се у Светој Гори, у пределима
свете обитељи Ватопеда. Био је учитељ божанственом Григорију
Палами[31] у философији по Христу. Скончао у миру.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ НОВОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
НИКОДИМА
Свети преподобномученик Никодим родио се у Елбасану, у
Албанији. Родитељи му беху побожни; и кад Никодим постаде
пунолетан они га оженише. У браку му се родише деца. Међутим,
познанства и везе са Турцима помрачише Никодиму душу и он,
заваран чулним животом мухамеданства, одрече се вере Христове.

Не гледајући на сузе укућана, он и децу своју насилно преведе у
Ислам, осим једног сина, који одбеже у Свету Гору и замонаши се.
Сазнавши да му се син налази у Светој Гори, Никодим, понесен
фанатизмом, одјури тамо са намером да извуче сина и да се освети
за њега. Али човекољубиви Бог, који свакоме жели спасење, уреди то
друкчије.
Када Никодим стиже у Свету Гору, он стаде тражити сина; али
испоснички подвизи пустињака, њихова молитва, благост, кротост,
безмолвије, њихово кротко опхођење са сваким, потресоше га до дна
душе. Он се сети своје прошлости, када и његовом срцу не беше туђа
нада на вечност духовног блаженства; и стаде упоређивати рај
Мухамедов са рајем Христовим, и увиде колико је први грозан и
нечист, а како је други светао и миомирисан; упоређиваше он и
живот хришћанских пустињака са животом мухамеданаца и увиде
да, уколико су они кротки, добри, умиљати, готови на сваку жртву за
друге, утолико су мухамеданци дивљи, необуздани, горди и
самовољни. Опомену се Никодим и тога, да је Христос Син Божји
једина нада на спасење грешницима, какви су сви људи; а шта чека
њега несрећника који се одрекао Христа?! - И Никодим горко
заплака над собом, над својим падом; и поврати се хришћанству,
проклевши Мухамеда. И остаде у Светој Гори, и прими монаштво.
Три године дан и ноћ монах Никодим оплакиваше своје
богоотпадништво, изнуравајући себе постом и осталим подвизима.
А када чу од неких отаца да је ономе, који се одрекао Христа пред
људима, врло корисно да Га поново исповеди пред њима, он се
реши на подвиг мучеништва. Али, да би дознао да ли је ова његова
жеља угодна Богу, он се обрати за савет блаженом старцу Акакију
који се подвизавао у Капсокаливском скиту. Дуго је Никодим плакао
крај ногу старца Акакија, просећи од њега молитву и одлуку, шта да
ради када му душа хоће подвиг мученички. Преподобни старац,
који је у Светој Гори уживао глас и неподељено поверење као
подвижник истински свет, с љубављу подиже Никодима, одмаче се
мало од њега, и стаде се молити Богу за њега. Завршивши молитву,
он тихо рече нешто Никодиму; и затим му даде свој старачки штап
са речима: "Иди с Богом! Нека ти је Бог у помоћ! подвиг ћеш
извршити и венац ћеш добити".

Тако испраћен молитвама и благословом преподобног старца,
Никодим, једва се крећући од постничке изнурености, крену на пут.
На изласку из Свете Горе Господ га укрепи на велики подвиг
виђењем: откри му и муке које ће претрпети за име Његово, и само
место где ће му глава бити одсечена. Утешен и утврђен таквим
благоволењем Господњим, Никодим весело пође на свој мученички
подвиг.
Из Свете Горе он дође право у Албанију, у свој завичај, и ту
пред Турцима који су га познавали јавно исповеди да је Христос
истинити Бог а Мухамед лажов и варалица. Турци га одмах
приведоше паши. И пред пашом блажени Никодим понови своје
вероисповедање, ниподаштавајуђи мухамеданство. Разбешњен тиме,
паша нареди да га баце са високе терасе његова дома, држећи да ће
се хришћанин сав разбити павши на земљу. Али Никодим, по
благодати Божјој, остаде неповређен, и поново се јави паши. Паша
задрхта, мислећи да је пред њим привиђење. Међутим гомила
фанатика са виком захтеваше смрт за унизитеља великог пророка
Мухамеда. Паша онда предаде Никодима на вољу побеснеле
гомиле. Бесни фанатици три дана стављаху Никодима на све могуће
муке, приморавајући га да се одрекне Христа. Када најзад увидеше
да не могу савладати непоколебљивог исповедника Христовог, они
му одсекоше главу на самом оном месту које му Господ показа у
виђењу.
Завршивши на такав начин мученички подвиг, блажени
Никодим се удостоји венца рајске славе. Свете мошти његове и данас
почивају целе, разливајући миомир и дајући исцелење свима који
им са молитвом и вером приступају. Молитвама светог
преподобномученика Никодима нека се и ми удостојимо царства
небеског. Амин.
Преподобни Никодим пострада једанаестог јула 1722 године у
Елбасану (који се назива и Велаград или Вератеј).[32] Службу му
написа јеромонах Григорије Мосхополит.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ НОВОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
НЕКТАРИЈА (НИКОЛАЈА)

Свети преподобномученик Нектарије родио се од простих али
побожних родитеља у селу Вриули, у Малој Азији, у Ефеској
епархији. На светом крштењу он доби име Никола. После смрти
оца, оставши сироче у својој седамнаестој години и налазећи се у
крајњој беди, он ради издржавања своје мајке и себе ступи као
чобанин код богатог Хусеинаге да му чува камиле. У то време
беснијаше куга, од које умираху читава села. Да би се сачували од
заразе људи су напуштали своје домове, одлазили у поља, и тамо
проводили номадски живот. Тако уради и Николин газда: са својима
он се исели у поље, и са свима својим слугама, којих сем Николе
беше још шест дечака Грка. Желећи да их одврати од хришћанске
вере и придобије за муслиманску, газда им стаде говорити како су
сви хришћани поумирали од куге а остали само муслимани.
Притом, тобож сажаљевајући их, он им рече: Ако не желите да
помрете од глади, и да за будуће осигурате себи живот, онда морате
примити муслиманску веру. - Несрећни дечаци, видећи свој
безизлазни положај, по својој дечачкој неразумности пристадоше да
се одрекну хришћанске вере и приме муслиманску.
Када престаде куга, тада се сви житељи стадоше враћати из
поља својим домовима. Врати се и Николин газда са својом
породицом и слугама. Међутим Никола дознаде да његова мати
није умрла и да се налази у том истом селу. Обрадован тиме он
одмах пође к њој. Али побожна мајка, чим угледа Николу у турском
оделу, рече му прекорно и љутито: Одлази од мене! Ја те не
познајем, ко си то такав! - Младић, видећи себе одбачена од своје
рођене мајке, стаде јој са болом у срцу причати како је на преваран
начин постао муслиман. Али истински благочестива хришћанка,
мати његова, ипак га не признаде за свога сина, него му са још већим
гневом рече: Одлази одавде! Ја сам те родила као хришћанина а не
као Турчина! Удаљи се одавде одмах, да те очи моје не виде!
Ове стране речи добре мајке дубоко потресоше душу несрећног
христоодступника, и као ужарене стреле прободоше му срце. Стид,
кајање и свест о своме паду силно га обузеше, и од гриже савести он
не могаше више гледати у лице своје мајке, и са дубоком тугом
удаљи се од ње.

Изишавши од своје мајке, он се више не врати Хусеинаги, него
отпутова у Смирну. Тамо он нађе свога стрица и исприча му своју
невољу. Стриц га преодену у европејско одело, и даде му савет да
отпутује у Цариград, па из Цариграда да иде у Русију, и да се тамо
покаје за велики свој грех.
Никола послуша савет свога стрица, отпутова у Цариград, а
одатле у Влашку; али због нечега не хте даље да иде, него се врати
натраг у Смирну. Ту он поново оде к своме стрицу, али га овога пута
он не прими, него га отера од себе зато што није послушао његов
савет. Све ове невоље сналазиле су Николу по промислу Божјем, да
би он увидео да му је за очишћење од свога греха потребно да се
подвизава не у свету него у пустињи међу опитним и светим
људима.
У то време деси се у Смирни један духовник из Свете Горе
Атонске, човек побожан и опитан, коме неки врлински смирнски
хришћани преставише Николу, молећи га да Николи да духовни
лек. Саслушавши исповест христоодступника, духовник му даде
потребне поуке, па му онда посаветова да отпутује у Свету Гору и
тамо изгради своје спасење. Никола то с радошћу прими, и ускоро
отпутова из Смирне и срећно стиже у Свету Гору.
У Светој Гори Никола нађе једног свог земљака који се
подвизавао у одвојеној келији. Овај побожни инок с братском
љубављу даде Николи уточиште. Потом га престави опитном
духовнику, који га најпре огласи, па онда присаједини Православној
цркви. Тако Никола проживе неко време у келији свога земљака,
водећи подвижнички живот. И срце се његово убрзо загреја
божанском љубављу, која постепено све више и више запаљиваше
младо срце, те Никола одлучи да из љубави према Господу Христу,
и због свог одречења од Њега, пролије крв своју и прими мученичку
смрт. Међутим духовник му саветова да не узима на себе тако
велики подвиг, предочавајући му страхоту мука и опасност да се
због страха поново не одрекне хришћанске вере. Иако Никола
прими духовников савет, ипак се срце његово не успокоји. Стога, да
би још боље опробао себе у духовним подвизима, он зажеле да
проводи безмолвни живот, живот молитвеног усамљеничког
тиховања. Ради тога он пређе у скит свете Ане, у коме се исто тако

подвизавао његов земљак Стефан у келији Свете Тројице. Стефан
радо прими младог подвижника међу своје ученике, и ускоро га
постриже у монаштво са именом Нектарије.
Примивши монаштво, Нектарије стаде додавати труд на труд,
проводећи ноћи у бденију, молитви и коленопреклоњењу. Храна му
беше хлеб са водом. Видећи младог подвижника где успева у
врлини и желећи да га ослаби, ђаво стаде смућивати његову
сабраћу сажитеље. И они, подајући се потајном утицају ђавола,
толико омрзнуше Нектарија, да стадоше молити Стефана да га
уклони из њихове заједнице. Али благоразумни Стефан, видећи у
том немирољубљу замку стародревног злотвора, не пристаде на
молбу братије, него их посаветова да се оставе гнева, јер он није
својствен слугама Божјим. Поред тога рече им, да они треба да
сматрају себе за срећне и да благодаре Бога што их је удостојио да
живе заједно са будућим мучеником Христовим. Ове речи
растераше сву вражију таму и лукавство, и од тада братија
променише своје мишљење о Нектарију, и стадоше се с љубављу
односити према њему.
Међутим, време Нектаријевог мученичког подвига већ се
приближавало. Његово срце, горећи божанском љубављу, није
више било у стању да подноси силан огањ, и он стаде молити старца
Стефана да га благослови на мученички подвиг. Опитни старац не
пристајаше на његову намеру, сматрајући да је Нектарије сувише
млад за мученичке подвиге. Али Нектарије не отступаше од своје
намере, те још упорније стаде молити Стефана да га пусти на
страдање. Не желећи да сам решава тако важну ствар, Стефан се
посаветова са другим духовницима. Ови се такође стараху да
одврате Нектарија од тога, видећи његову младост и бојећи се
неизвесног краја. Међутим, ова одвраћања беху узалудна, и
Нектарије благодушно одговараше старцима: да се од њега тражи
само почетак, а остало ће довршити Божја сила; да он има чврсту
наду у помоћ Господа Христа, за кога жели пролити крв своју, и у
заштитницу своју, Преблагословену Богородицу Дјеву Марију,
према којој гаји непоколебљиву веру и љубав. Видећи
непоколебљиву намеру Нектаријеву, свети оци благословише

Нектарија на страдалнички подвиг, а старац Стефан изјави жељу да
га прати ради духовне утехе.
И тако, спремивши се за пут, они са благословом светих отаца
отпутоваше, и благополучно стигоше у Нектаријеву постојбину,
пошто је блажени желео да пострада за Христа онде где се по
неразумности својој одрекао Њега. По доласку у Вриулу Нектарије
скиде са себе монашку одећу и обуче се у турско одело. На тај начин
он проведе тамо до муслиманског празника Бајрама, и за све то
време прављаше се да је муслиман. Но након три дана он
неустрашиво ступи пред судију, и после уобичајеног поздрава рече
судији: Господине судија, видећи ме у турском оделу ти сигурно
сматраш да сам ја муслиман. Али није тако; ја сам рођен као
хришћанин, и сада сам прави хришћанин, и верујем у Искупитеља
мог Исуса Христа. Но за малолетства свог, када још нисам могао
разликовати десно од левога, овдашњи Хусеинага превари ме,
наобећавши ми разна блага ако се само одрекнем хришћанске вере,
што ја и учиних. Но када постадох пунолетан ја увидех да је он та
обећања употребио, да би ме преварио и саблазнио. И познавши да
је муслиманска вера лаж и обмана, ја одох од њега и отпутовах у
Алжир[33]. А сада сам дошао овамо зато, да овде јавно исповедим
Онога кога сам се одрекао, и да за свој горки пад примим од вас,
непријатеља Христа мог, муке, те да бих се, проливши крв своју,
јавно чист у небеске обитељи.
Говорећи то он скиде са главе фес и зелену чалму, и с
презрењем их баци на земљу. Судију задиви храброст са којом је
Нектарије говорио, и видећи његову младост и лепоту стаде га
умиљато наговарати да се остави своје заблуде. После многих
ласкавих обећања, он најзад тихо рече мученику: Сине мој, видим да
си сувише млад и недовољно зрео, па стога држим да ти све то
говориш не од себе него те је неко научио. Хајде, дакле, размисли
добро, јер твоје отпадање од муслиманске вере донеће ти горке
муке.
Узалуд, судијо, ти тако мислиш о мени и о мојој младости, - са
кротким осмехом рече мученик. Ти само нареди да ме муче, па ћеш
видети како ћу подносити сва мучења, крепљен силом Бога мог, чија
се сила показује не у снази него у слабости (ср. 2 Кор. 12, 9-10). Ја сам

давно размислио о свима мучењима, иначе ја не бих ни дошао овамо
да исповедим Господа мог Исуса Христа. Вашег пак пророка
Мухамеда проклињем као лажова и сина ђавољег.
Но судија ипак, желећи да поштеди светог мученика, не учини
му ништа, него му нареди да се удаљи и о свему размисли.
Сутрадан мученик Христов опет дође к судији и весела лица
рече: Господине судија, ти ми јуче рече да добро размислим о своме
положају. И ето, ја сам сву ноћ размишљао о томе, па како јуче тако
и данас остајем при своме убећењу. Осим тога, мноме је овладала
још већа скрушеност, и ја оплакујем грех свој, а вашу муслиманску
веру газим као пагубну и мрску Богу.
Изишавши најзад из стрпљења, судија нареди да га одведу код
кнеза тога краја. То је значило да га судија предаје вишој власти, која
има право да мучи и осуђује на смрт. Али како у то време кнеза не
беше дома, то светог мученика закључаше у тамницу, забивши му
ноге у кладе и ставивши му око врата тешке синџире. За време док
беше у тамници, к мученику долажаху знатни и богати муслимани
са намером да га одврате од хришћанске вере. Они му обећаваху
разне почасти и богатство, сама да се одрекне вере у Исуса Христа.
Но свети страдалац стајаше чврсто против искушења, ништа не
рачунајући сва њихова обећања и богатства. Божанска љубав која
цароваше у његовом срцу, пренебрегаваше све, и он је желео не
богатство и славу овог ништавног света, већ да се што пре разрвши
од тела и јави пред лице Бога живога.
После пет дана допутова кнез и нареди да мученика изведу
преда њ на суд. Чим мученик би приведен, кнез га упита: Јеси ли ти
тај што лежи у тамници због одречења од наше вере, коју си примио
добровољно? - Да, ја сам, благодушно одговори светитељ. - А ко ти
назбори такву глупост, да ћеш тобож за своју дрскост постати
светац? - На ово ме наведе не глупост, одговори мученик, већ истина
коју обећа Господ наш Исус Христос; и Он ће се смиловати на мене
за исповедање светог имена Његовог; а проливеном крвљу мојом
очистиће ме од одвратног обрезања, које на мени извршише
муслимани. - О, да није случајно к теби нечистоме сишао сам Бог и
уверио те у то? - Да, одговори мученик, сам Бог, који кроз Свето
Писмо открива себе онима што верују у Њега.

Видећи мученикову смелост, кнез му стаде ласкаве речи
говорити: Пријателу мој! дођи к себи, пожали младост и лепоту
своју, држи нашу веру, и ја ћу те начинити својим сином, и
окружићу те свима благима, и ставићу те изнад свих блиских мени.
У противном случају, наредићу да те муче, па потом убију као
најгорег неваљалца. - Мученик му одговори: Богатство твоје, почасти
и слава нека буду теби на погибао! О мукама пак и срамној смрти не
водим рачуна, јер сам ради тога и довео себе овде. Дакле, чини са
мном што хоћеш, а ја се ни за шта на свету нећу одрећи Господа
Христа.
Видећи себе посрамљена, кнез нареди да мученика поново
вргну у тамницу, и да му ставе око врата синџир још тежи од оног
првог, а да му ноге закују у букагије. Али блажени исповедник
благодушно подношаше страдање, јер љубав ка Господу Христу
заглушиваше телесне болове. У то време старац Стефан и други
благочестиви хришћани узношаху молитве к Свевишњем Богу, да
Он укрепи у подвизима светог мученика. Неки пак храбрији
хришћани пробише се к њему у тамницу и предадоше му Свете
Тајне, послате му од Стефана. Причестивши се, свститељ још више
ојача духом. Међутим и кнез, по потајном дејству исконског
непријатеља рода људског ђавола, не жељаше пустити из својих
руку жртву и стараше се на све могуће начи не да преко угледних
грађана одврати мученика од Христа. Али када виде да је мученик
непоколебљив у својој вери, он онда нареди да га муче. Џелати
стадоше мучити светитеља бездушно: бијаху га моткама, па му онда
покриваху главу усијаним гвозденим чинијама. После таквих
жестоких мучења, која су се понављала не једанпут, светитељ је губио
свест, и тада су га бацали у тамницу. Но сутрадан су налазили
мученика здрава и неповређена, јер га је невидљива сила Божја
исцељивала. Видећи то, муслимани падаху у недоумицу и уједно с
тим сазнаваху своју немоћ. Стога кнез нареди да се мученику одруби
глава. То би учињено на тргу Малказа једанаестог јула 1820 године,
када мученику беше двадесет прва година. И чиста душа светог
мученика одлете у небеске обитељи.
Безумни мучитељ нареди да се тело мучениково баци у сув
бунар, па затрпа земљом и камењем. То би тачно извршено од

ревносних слугу мучитељевих. Али кроз неколико дана побожни
хришћани успеше да тајно изваде из бунара свете мошти, и
разделише их међу собом на освећење: један део узс старац
преподобномученика Нектарија, Стефан, и пренесе га у Свету Гору
Атонску; други део узе мученикова мајка, а трећи - месни
хришћани. Молитвама светог преподобномученика Нектарија,
Христе Боже, удостој и нас да живот свој скончамо у миру и
добијемо царство небеско. Амин.[34]

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
АРСЕНИЈА,
патријарха Александријског
Патријарховао у Александријској Цркви од 970 до 1010 године.
Мученички пострадао за Господа Христа заклан од непријатеља
истините хришћанске вере. Спомен његов наводи се у рукопису
Coislin 402, ф. 166, Париске Националне библиотеке, који рукопис је
у ствари Типик манастира Св. Златоуста са Кипра.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРТИРОКЛИЈА
Стрелама изрешетан пострадао за Господа.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРКИЈАНА
Мачем посечен за веру своју у Христа Спаса.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЛАВА
Живео у мандри и у миру се упокојио.

НАПОМЕНЕ:
1. Диоклецијан управљао источном половином римске царевине
од 284 до 305 године.
2. Теодосије II владао од 408 до 450 године.
3. Године 449.
4. Флавијан I патријарховао од 447 до 449 године; увршћен у лик
светих: спомен његов празнује се 18 фебруара.
5. Цар Маркијан владао Истоком од 450 до 457 године.
6. Године 451. То је био Четврти Васељенски сабор.
7. Цар Маврикије владао Истоком од 582 до 602 године.
8. Ираклије царовао од 610 до 641 године.
9. Иподром - тркалиште за коњске трке.
10.Пети Васељенски Сабор одржан је у Цариграду 553 године; био
сазван царем Јустинијаном I (526-565 год.) ради решења питања
о правоверју тројице епископа: Теодора мопсуестског,
Теодорита кирског и Ивеедеског, у чијим је списима било
несторијанских схватања. - Шести Васељенски Сабор одржан
680 године, за царовања Константина IV Погоната (668-685
год.); његова главна задаћа: изобличење и осуда монотелитске
јереси, која је учила да у Христу постоји само једна воља, и то
божанска.
11.Лав III Исавријанац царовао од 716 до 741 године.
12.Патријарховао од 715 до 730 године.
13.Спомен њен празнује се 13 маја.

14.Константин V Копроним царовао од 741 до 775 године.
15.Константин VI Порфирородни царовао од 780 до 797 године, а
Ирина од 797 до 802 године.
16.Грчка реч ειρηνη (ирина) значи мир.
17.Свети Тарасије патријарховао од 784 до 806 године (спомен му
25 фебруара). Седми Васељ. Сабор одржан 787 г. у Никеји.
18.Комитима су се називали првобитно пратиоци највишег
претставника власти у провинцији, а касније пратиоци царева,
који су сачињавали њихову најужу свиту. Од времена
Константина Великог (306-337 године) овај назив постао је
титула за све дворске и државне чиновнике, макар и не
припадали царевој свити.
19.Умро 879 године.
20.Године 912.
21.У време сеобе Источних Словена Древљани заузеше шумовше
крајеве на средњем току Дњепра; отуда њима и сам назив:
Древљани.
22.Убијен 945 године.
23.Њен спомен празнује се 21 маја.
24.Блажена Олга крштена у Цариграду између 952 и 957 године, у
време цара Константина Порфирородног (912-957 год.) и
патријарха Теофилакта (933-956 године).
25.Године 967.
26.На Дунаву.
27.Тризна - незнабожачки помен мртвима уз извођење јуначких
игара.
28.Године 969.
29.Године 972.
30.Спомен светог Владимира празнује се 15 јула.
31.Спомен Св. Григорија Паламе (1296-1359 г.) празнује се 14
новембра.
32.По другима Св. Никодим пострада 1709 или 1714 године.
Његово страдање налази се записано у Ватопедском рукопису
бр. 758, и у Новом Мартирологиону, а штампано је и у
Венецији 1781 године.
33.Мученик је споменуо Алжир као место свога боравка, да се не
би открило где је живео.

34.Опис страдања и Служба овог Св. Нектарија налази се у
светогорском манастиру св. Пантелејмона (рукопис бр. 6374
(867) из 1861-63. године).

12. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ПРОКЛА и ИЛАРИЈА[1]
Ови свети мученици Прокл и Иларије беху из околине града
Калипте, што је близу Анкире.[2] Пострадаше за Христа од
намесника Максима у време цара Трајана[3]. Прво би ухваћен свети
Прокл и приведен к самоме цару који се тада налазио у тим
крајевима; и би окован у гвожђе и вргнут у тамницу. Затим цар,
испитавши Прокла и нашавши да се он не покорава наређењу о

поклоњењу идолима, предаде га намеснику Максиму на мучење.
Севши на судишту, Максим изведе преда се сужња Христова и
упита га: Каквога си рода? - Прокл одговори: Род је мој Христос, и
надежда моја Бог мој. - Тако ми богова, нећу те поштедети! рече на
то намесник и поново упита: Знаш ли царска наређења која су свуда
објављена, да сви хришћани приносе жртве боговима? - Светитељ
одговори: Слушао сам о тим наређењима безаконика, која они
издадоше на саблазан многима, а себи на погибао. - Зар ти смеш,
негодујући упита намесник, ружити цара и законе његове хулити?
Не видиш ли, бедниче, какве ти муке предстоје? - Мученик
одговори: Чини што хоћеш, јер ја нећу принети жртву боговима
твојим, нити се бојим мука које убијају тело а не душу; боље је бојати
се Бога него људи. - Намесник му на то рече: Човече, избери себи
или живот или смрт! Ево, видиш мучилишно дрво, спремљено за
тебе, и оруђа за мучење. Чекамо твој одговор: шта хоћеш? - Свети
Прокл одговори: Када се ви бојите да преступите заповест цареву, да
не бисте пали у кратковремене муке, колико се тек ми хришћани
бојимо преступити заповест Божју, да не бисмо пали у вечне муке,
које припреми Бог за оне који Га одбацују и клањају се лажним
боговима вашим, који ће на будућем суду заједно са онима што им
приносе жртве бити предани на бесконачну погибао. - Зар се
усућујеш, рече намесник, да и богове наше ружиш? Али ти кажем, ја
ћу те натерати да ти и против своје воље признаш величину богова
наших? - Мученик одговори: А ја се надам на Бога мог, да ћу ја, пре
но што ме ти убедиш да признам богове твоје, учинити да ти пред
свима војницима и слугама својим, насупрот жељи својој, признаш
Господа мог и напишеш својом руком, да је Бог грешнога Прокла
истинити Бог и да нема другога осим Њега.
Тада намесник, разгневивши се, нареди да мученика обесе нага
на мучилишту и да му за ноге привежу тежак камен, па да му онда
деру тело железним ноктима. И дуго мучен тако, свети Прокл
трпљаше јуначки, ништа не говорећи, само у небо гледајући. Затим
га скинуше са мучилишта и држаху га у оковима.
После тога намесник крену у град Калипту, наредивши да и
мученика воде за њим; и свети мученик би приморан да идући
пешке не изостаје од коња који трчаху брзо. А кад бејаху на

половини пута, мученик се помоли громко, говорећи к Богу: Боже
мој Исусе Христе, ради кога страдам вођен с поругом од ових
војника, послушај ме данас слугу Твога да се прослави име Твоје
вавек: пружи свемоћну руку Своју, и заустави безаконог намесника
овог, и не допусти му да продужи путовање док пред свима овим
људима не исповеди да нема другога Бога осим Тебе!
Када се свети мученик тако помоли Господу, одједном намесник
неочекивано стаде на путу као свезан: јер се не могаху ни коњи
макнути с места нити он сам кренути, невидљивом силом Божјом
држан. Застадоше и сви војници, чудећи се таквој необичној појави;
и дуго се мучаху да покрену намесникова кола, бијаху коње,
упрезаху и многе друге као запрегу, али ништа не могоше учинити,
па чак ни самог намесника не могоше скинути са кола, јер кола беху
непокретна као планина, а намесник на њима као прикован.
Тада намесник рече својим сапутницима: Видите ли необичну
мађионичарску силу овог лукавог хришћанина, шта нам уради? Ево
не можемо да макнемо с места и идемо назад. - Онда намесник
посла једнога од својих слугу, по имену Ермија, да рекне мученику
који беше далеко позади: Шта ти то уради, зауставивши нас својим
магијама насред пута? Очигледно, бојећи се мука које те очекују у
граду, ти прибеже овом лукавству, да те само не би одвели тамо. - А
свети Прокл рече намесниковом слузи: Жив ми Господ Бог мој, ви се
нећете макнути са тог места све док намесник не исповеди име
Господа мог Исуса Христа, као што му и раније рекох. - Ермиј га
упита: Ако намесник и исповеди име Бога твог, стојећи насред пута,
како ћеш ти то чути или дознати, када си толико удаљен од њега? Мученик одговори: Нека намесник напише то исповедање на
хартији и пошље мени, па ћете ви тог часа кренути вашим путем у
град Калипту.
Ермиј се врати и каза намеснику мученикову поруку. И овај,
мада против воље, приморан невољом, узе хартију и написа:
"Исповедам да је једини истинити Бог Онај кога поштује Прокл, и
нема другога Бога осим Њега". - Написавши тако, намесник посла
хартију мученику, и одмах кренуше коњи и војници, и с намесником
продужише пут.

Када стигоше у град Калипту, намесник седе на судишту, изведе
преда се светога Прокла и рече му: Ти путем показа на нама сву силу
свога чаробњаштва, а ја ћу овде показати на теби сву силу своје
власти; и као што ме ти примора да исповедим Бога твог, тако ћу и
ја приморати тебе да исповедиш наше богове и принесеш им жртву.
Рекавши то, намесник нареди да донесу упаљене свеће и њима
жегу стомак и ребра мученику. И свети мученик би толико жежен
свећама, да му цело тело поцрне, а он, не показујући ни најмањи
знак нетрпљења, ћуташе као да у туђем телу трпи. И упита га
намесник: Не мариш ли за муке? - Свети одговори: За ове не марим
него се вечних бојим. - Опет га упита намесник: Хоћеш ли се
покорити нашим боговима? - Мученик одговори: Покоравам се
Христу који вавек живи, јер је Он нада моја. - Намесник га упита:
Хоћеш ли да у мукама умреш? - Свети Прокл одговори: Ако и
умрем, ипак ћу поново жив бити.
Тада намесник нареди војницима да мученика изведу ван града,
распну на дрвету и стрељају стрелама. Узевши мученика, војници му
рекоше: Послушај нас и принеси жртву боговима, па ће те искусни
лекари одмах исцелити од рана, и бићеш награћен великим чином.
- Страдалник одговори: Ја имам чин на небу, којим ће ме наградити
Христос Бог мој, а ви престаните са ласкавим обећањима и вршите
што вам је наређено.
Док они тако иђаху и говораху о томе, њих срете путем млад
човек по имену Иларије, братанац светог Прокла, син његовог
рођеног брата. Притрчавши, он се поклони своме стрицу, и грлећи
га Иларије викаше: "И ја сам хришћанин!" Војници онда ухватише
Иларија, предадоше га у тамницу, а светог Прокла одведоше на
губилиште. Тамо га распеше на дрвету, па га онда стадоше стрељати
из својих тетива. И док му многобројне стреле решетаху тело, свети
страдалник се мољаше Богу, говорећи: "У руке Твоје, Господе,
предајем дух свој! спаси ме, Боже истине!" И приклонивши главу
предаде дух. Тако свети мученик Прокл пострада дванаестог јула. А
верни тајно узеше чесне мошти његове и погребоше их.
Свети пак Иларије седећи у тамници певаше: "Љубићу те,
Господе, крепости моја! Господ је тврђава моја и уточиште моје", и
остало из седамнаестог псалма. А када заспа, њему се у виђењу јави

анђео Господњи и рече му: "Буди храбар и јак, јер сам ја с тобом,
послат од Бога да те крепим".
Три дана после кончине светога Прокла, свеги Иларије би
изведен на истјазање. И упита га намесник: Јеси ли хришћанин? Мученик одговори: Несумњиво хришћанин сам, као што и сав род
мој беше у хришћанству и сви скончаше штујући Христа. - Тада
намесник, испунивши се јарости, нареди да мученика обесе нага на
дрвету и да га дуго жестоко бију. Затим га осуди на смрт, наредивши
да га вуку три потркалишта ван града и да му тамо одсеку главу.
Војници везаше мученику руке, бацише га на земљу, и
закачивши га за ноге стадоше га вући. Тако вучен мученик појаше:
Што је сам основао на горама светим, врата Сионска љуби Господ
више свих насеља Јаковљевих (Пс. 86, 2). Вучено по земљи, тело
мучениково се кидаше и земља се крвљу обагриваше. А када
стигоше на три потркалишта изван града, џелат извуче мач, а свети
се мољаше Богу: "Господе Исусе Христе, прими дух мој!" И би му
одсечена глава. Сконча свети мученик Иларије петнаестог јула, у
трећи дан по кончини светога Прокла. Тело светога Иларија би
бачено на истом месту где беше обезглављено. И верни, дошавши
ноћу, узеше га и поред светога Прокла положише у земљу, славећи
Христа Бога, са Оцем и Светим Духом слављеног вавек. Амин.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МИХАИЛА МАЛЕИНА
Преподобни отац Михаил беше рода племенитог и богатог из
Харсианске области у Кападокији. Он беше рођак грчкога цара
Никифора Фоке. Рођење овог угодника Божјег Михаила би по
обећању Пречисте Божје Матере, јер Она обећа његовој мајци дати
јој благословени плод. Када поодрасте родитељи га дадоше да учи
књигу; он у томе брзо напредоваше, и ускоро добро изучи Свето
Писмо. Презревши земна блага он се у младости повуче на гору
Малеа, код Свете Горе. Ту се замонаши у манастиру, и подвизаваше
се, чистећи своје срце постом и молитвом. Због врлинског живота
свог би постављен за игумана те обитељи. Касније претрпе многа

роптања и увреде од братије, али га то не помете, већ се он и даље
трпељиво стараше о њиховом спасењу, непрестано им пружајући
духовне поуке и упућујући их на врлину.
Након неколико година он отпутова манастирским послом у
Цариград. Тамо у дому војводе Зефиназера нађе младића Аврамија;
па провидевши да ће овај младић бити сасуд Светога Духа, заволе га
и благослови, и доста поучи о стварима корисним по душу. Пошто
се преподобни врати у свој манастир, после не много времена дође к
њему и младић Аврамије. Преподобни га постриже и даде му име
Атанасије, који се касније прозва Атонски, јер се самопрегорно
подвизавао на Атону и основао знамениту лавру.[4]
Преподобни отац Михаил поживе много година у великом
богоугодништву и доживе дубоку старост у добром исповедању, па
са чврстом надом у нестариви живот пређе ка Господу,[5] кога још
из младости заволе и свесрдно му послужи.

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ГОЛИНДУХЕ ПЕРСИЈАНКЕ, назване и Марија
Док Персијом цароваше Хозрој Старији[6], живљаше једна
млада и лепа жена, којој беше име Голиндуха. Беше она знатнога
рода, од великих велможа, и удата за чувеног старешину волха[7].
Након три године брака она, поучавана божанским просветлењем,
стаде увиђати заблуду персијског многобожја и истраживати која је
вера истинита. Слушајући о хришћанској вери, чистој и
неоскврњеној, она размишљаше у себи: да ли је то истинита вера,
или нека друга? И жељаше Голиндуха да буде упућена у њу и да
дође у познање истине. Много дана она проведе у размишљању о
томе; и једне ноћи њој би овакво виђење у сну:
Она угледа светлог анђела Божјег који стаде пред њу, узе је и
одведе к неком тамном и огњеном месту, пуном великога страха и
ужаса, где беше мноштво људи мучених. Голиндуха упита анђела
који је вођаше: "Које је ово ужасно место, и ко су они што се ту
муче?" Анђео јој рече: "Ово је место казне грешних и неверних; у
њему су и твоји претци који су се клањали идолима, лажним

боговима персијским". И туговаше Голиндуха због погибли својих
предака, и тешко уздисаше. Затим је анђео одведе на друго место,
где беше рај Божји, насеље праведних, и показа јој кроз мала
вратанца велику светлост тамошњу и у њој многе људе и жене који
ликоваху у неисказаној радости. Показавши јој то, анђео уђе на та
мала вратанца. Хтеде и она да уђе за анђелом, али јој анђео не
допусти рекавши: Ти не можеш ући овамо, пошто ниси хришћанка,
јер овамо не улази нико од оних који нису примили свето крштење
Христово.
И одмах се пробуди Голиндуха, и са ужасом се дивљаше ономе
што виде; и силно зажеле да постане хришћанка, гнушајући се
веома персијског незнабожја и волховања свога мужа. Забринута
мишљу како да се удостоји светог крштења, она се стаде са сузама
молити о томе истинитоме Богу хришћанскоме. И ускоро доби што
је молила: јер руковођена анђелом Господњим, она тајно изиђе из
куће и оде к једноме свештенослужитељу који се налазио у
скривеном месту. Тако Голиндуха бестелесним анђелом би
приведена анђелу у телу, који је поучи вери и крсти, давши јој на
светом крштењу име Марија.
Примивши свето крштење, Голиндуха се поново врати својој
кући, али се више не покораваше закону брачног живота, не желећи
да буде оскврњена незнабожним мужем, пошто се уневестила
Христу. Научена од духовног оца који ју је крстио, Голиндуха
пребиваше у посту и молитвама; читаве ноћи она провођаше без
сна, стојећи и молећи се; а дане провођаше у ћутању, стражећи над
собом, и не желећи разговарати са невернима; мужу пак своме не
допушташе да је додирне. И чуђаше се муж таквој неочекиваној
промени код ње и необичном држању, недоумевајући шта се то
догодило с њом, и туговаше због ње. Нарочито му беше жао што је
лишен телесне везе са њом, јер она уопште није хтела да има те везе
с њим. И дуго се он стараше да је приволи на то час ласкама и
молбама, час претњама и батинама, али без икаква успеха, јер
невеста Христова беше укрепљавана невидљивом силом Божјом, те
јој муж не могаше одолети. А када муж дознаде да му је супруга
постала хришћанка, он је стаде оплакивати као пропалу, и
саветоваше јој на све могуће начине да се одрекне Христа и буде са

њим у пређашњим супружанским односима; али не могаде
поколебати њу, која као непоколебљиви стуб беше утврђена у вери и
љубави Христовој. Поред тога он и магије своје примењиваше према
њој, призивајући себи у помоћ ђаволску силу, али и тиме ништа не
постиже, јер се ђаволи не усуђиваху да јој се ни издалека приближе,
видећи је обасјану благодаћу Христовом. Тада он оде к цару, и са
великом жалошћу исприча му да је жена његова постала
хришћанка и да се гнуша телесне везе с њим. Цар онда посла к њој
једног од својих саветника да је усаветују, али се овај велможа врати
не постигнувши ништа. И то би учињено не једанпут већ много
пута: јер је слао к њој понекад угледне људе, понекад високородне
жене, да је ласкама и вештином поврате пређашњој вери и
саживљењу с мужем. Но сав труд њихов беше узалуд.
Једном цар посла Голиндухи овакву поруку: Ако се одрекнеш
хришћанске вере и поново обратиш к персијској, онда ћу те узети
себи за жену и бићеш царица. - А светитељка рече царевим
изасланицима: Да вас упитам једну ствар, кажите ми: ако ме цар
узме себи за жену, неће ли умрети? хоће ли остати жив занавек?
Ако остане бесмртан занавек, онда ћу га послушати. - Изасланици
јој одговорише: Немогуће је човеку да буде бесмртан; и цар је човек,
па ће несумњиво умрети. - Тада светитељка рече: Ја нећу да се вежем
са смртним и краткотрајним царем, пошто сам већ везана са
Бесмртним Царем, вечно живим Христом Богом мојим, за кога сам
готова сва страдања поднети и умрети.
Изасланици се вратише и казаше цару Голиндухине речи. А он,
разгневивши се силно, нареди да је сву окују у железне вериге и баце
у најзабаченију тамницу, да би је сви заборавили као мртву. И остаде
света мученица у тој тамници осамнаест година. У том међувремену
умре цар Хозрој и на престо дође његов син Ормисдас, а у Грчкој се
измењаше Цареви: Јустин Млађи[8], Тиверије II[9] и Маврикије[10].
Тих година дође у Персију од Грка посланик по имену Аристовул,
човек честан, богољубив и богоугодан. Он, чувши да света мученица
Марија Голиндуха лежи у тамници, зажеле да је види и добије од ње
благослов. Стога замоли нарочито персијскога цара да му допусти
да слободно одлази к њој у тамницу. Добивши дозволу, он дође к
светитељки, целива вериге у које она беше окована за Христа, и узе

један део од њих себи на благослов. За време свог боравка у Персији,
овај човек је често одлазио к светој мученици и научио је псалмима
Давидовим, те невеста Христова седећи у тамници као у палати
певаше и благодараше Бога.
По одласку Аристовула цар Ормисдас предаде свету Голиндуху
волсима да је муче како им је воља. А они је сваки дан извођаху из
тамнице, задаваху јој мноштво рана мучећи је без милости, али је
сутрадан налажаху читаву и здраву. Једном јој се дојке потпуно
распадоше од рана, пошто је страховито тукоше по грудима и по
стомаку. Но када је сутрадан поново изведоше на мучење, дојке јој
беху потпуно целе, као и сво тело. Видећи то Персијанци се дивљаху
и величаху силу Христову, и многи од њих пређоше у хришћанску
веру. Међутим волси све јаче беснијаху као зверови на овчицу
Христову и измишљаху све нове муке: жаром јој посипаху главу;
потом је стрпаше у врећу, па завезаше и запечатише врећу, и онда
бацише у дубоку јаму да тамо умре. Но чувана свесилном руком
Божјом она остаде жива, иако многе дане проведе без јела и пића, а
можда је била храњена невидљивом храном и појена невидљивим
пићем. Јер Бог где хоће, побеђује се природни поредак. Пошто тако
на надприродан начин мученица много дана остаде жива, би
наређено бестидним људима да је оскврне. Ради тога она би
одведена у нарочиту собу; но када бестидници улажаху у ту собу,
они не налажаху у њој мученицу, јер је Бог учини невидљивом, те
њихове гадне очи не могаху видети чисту невесту Христову. А када
бестидници отидоше покуњени, она постаде опет видљива за слуге
мучитељеве, и она би поново одведена на мучење, и претрпе разне
муке. Потом би бачена огромној и страшној змији, која је била
држана и храњена у дубокој провалији, да је поједе. Но Онај који
некада затвори уста лавовима да не поједу Данила баченог у јаму, Тај
посла анђела Свог и затвори уста змији да не повреди и не дарне
многострадално тело свете мученице, и обузда свирепост змије; и
змија постаде пред мученицом кротка као јагње, лежеђи и
одмарајуђи се крај њених ногу; и света мученица остаде у тој
провалији са змијом четири месеца; при томе змији је сваког дана
била бацана одређена храна, а мученица без хране и пиђа
борављаше жива, као и раније, јер јој сила Божија на чудесан начин

одржаваше живот. Затим након много дана она огладне, и јави јој се
анђео Божји, и дотаче се њених уста правећи крсни знак и говорећи:
"Од сада неђеш осеђати ни глад ни жеђ; а када по својој вољи
узажелиш да што окусиш као биће које има тело, то нека је у твојој
власти".
Рекавши то, анђео је изведе из провалије. А када је незнабошци
угледаше, они је поново ухватише, веома се чудећи како је змија не
поједе и како изиђе из провалије, и говораху да је хришћанским
мађијама омађијала змију да је не поједе, и да је помоћу мађија
изишла из провалије. И поново тврђаху: "Како је силно хришћанско
мађиоништво, силније чак и од персијског мађиоништва!"
Цар пак, дознавши да је Голиндуха жива, нареди да је мачем
посеку. Но када је вођаху на посечење, анђео Господњи је узе из руку
војника који је вођаху, и сачува је живу. Онда мученица оде и
живљаше, незнано за њене мучитеље, међу хришћанима, којих тада
не беше много у Персији; они живљаху по забаченим местима, као
скривајући се, мада незнабошци знађаху за њих. И светитељка, по
речи анђелској, не осећаше ни глад ни жеђ; само понекад, желећи
да покаже да она није привиђење него има тело, она би узела
парченце хлеба, умочила га у воду, и појела. И то је чинила не често
већ ретко, понекад после десет дана, а понекад после много и много
више дана.
Након мало времена по избављењу свете мученице од смрти,
погибе с хуком незнабожни цар персијски Ормисдас, убијен од
својих, и на престо ступи његов син Хозрој[11], унук Хозроја
Старијег. Но и против њега устадоше великаши, те он побеже из
Персије. И размишљаше он на коју страну да крене: да ли у Арабију,
где већ владаху Сарацени, да ли у Грчке земље ка хришћанима. У
недоумици кога пута да се лати, он најзад реши да пусти дизгине
коњу свом, па на коју страну пође коњ, да тим путем удари и он.
Када стигоше до места, где један пут води у Арабију а други у Грчке
земље, коњ пође грчким путем, и Хозрој се са свима својим упути у
Грчку царевину. И би чесно и љубазно примљен од грчког цара
Маврикија. Маврикије даде Хозроју велику војску; са њом Хозрој
пође на Персију, победи непријатеље своје, и поново заузе свој
престо. И настадоше радосни и слободни дани за хришћане у

Персији, јер Хозрој сматраше Маврикија својим оцем и због њега не
чињаше зла хришћанима све до смрти Маврикијеве. Са Хозројем
дође у Персију епископ Мелитијски свети Дометијан[12], послат
Маврикијем. Он, као раније Аристовул, својим очима виде свету
мученицу Марију - Голиндуху, али не у оковима већ на слободи, где
Персијанцима проповеда Христа. И он лично разговара с њом, и чу
о страдању њеном нешто из њених уста а нешто од других, и када се
врати у Грчку причаше многима о њој.
Због свете Голиндухе и њене проповеди у Персији примише
свету веру њени сродници и други знаменити људи, и од народа не
мало њих, јер гледаху многа чудеса која она чињаше, и збивања
пророчанстава која она изрицаше, пошто имађаше дар пророчке
прозорљивости. Благодарећи свему томе, слава Христова растијаше
у тим крајевима.
После тога света Голиндуха отпутова у пределе Грчкога царства,
у Киркисију и Дарију; затим посети Јерусалим, и поклони се
животворном дрвету Часног Крста, гробу Господњем и осталим
светим местима. Између осталог она дође у један манастир, у коме
владаше јерес зловерног Севира, која је учила да је Божанство у
Христу пострадало, због чега су читали: "Свети Боже, Свети Крепки,
Свети Бесмртни, који се распе за нас, помилуј нас!" - Као да Отац и
Свети Дух, заједно са Сином страдаше на Крсту. Света Голиндуха се
помоли Богу да јој открије о Севиријанима, да ли треба примати
њихово причешће или не. И виде анђела где држи два путира, један
пун таме а други пун светлости, показујући јој да путир с тамом
јесте јеретичко причешће, а путир са светлошћу - причешће свете
саборне васељенске Цркве. Стога се светитељка згади на општење са
јеретицима и брзо се уклони одатле.
Вођена ангелом Божјим, света Голиндуха пропутова и друге
градове и земље. Посети она и Јерапољ Сирски и у њему епископа
Стефана, који касније написа њено житије. А када се приближи
блажена кончина њена, она се мало разболе у цркви светог
мученика Сергија, која се налазила између Нисивије и града званог
Дара, и помоли се дуго за спасење целога света, и узнесе
благодарност Богу за велику милост Његову коју показа на њој, па
радосно предаде своју свету душу у руке Господа свог, кога заволе и

за кога много пострада, и би увршћена међу свете мученице у
Његовом царству небеском.
Тако света мученица Марија - Голиндуха оконча свој земаљски
живот у Христу Исусу Господу нашем, коме слава вавек. Амин.[13]

СПОМЕН СВЕТЕ
ВЕРОНИКЕ
То је она крвоточна жена коју је Господ исцелио (Мт. 9, 20). Из
благодарности према Господу, своме исцелитељу, Вероника поручи
те јој се направи статуа Господа Исуса, коју постави пред својом
кућом. По предању ова статуа била је сачувана до времена цара
Јулијана Одступника, који је претвори у статуу идола Зевса.
Света Вероника, пошто проживе остало време живота свог
врлински и богоугодно, у миру отиде ка Господу.

СТРАДАЊЕ СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ТЕОДОРА и ЈОВАНА
Владајући велики кнез Владимир, пре но што он прими
хришћанску веру, бејаше у Кијеву човек Божји по имену Теодор,
пореклом Варјаг. Он је раније био у Грчкој, и тамо се просветио
вером Христовом. Затим, дошавши у Кијев, он живљаше усред
незнабожног народа као крин у трњу. Теодор имађаше синчића
Јована, малога дечка, дивног лицем, а још дивнијег душом. Кућа им
беше на оном месту где доцније кнез Владимир, примивши свето
крштење, подиже цркву у име Пресвете Богородице.
Још док беше незнабожац, кнез Владимир крену против народа,
званог Јатваги; и пошто их победи и заузе њихову земљу, он се
свечано врати у Кијев, и стаде са својим бојарима и свима
Кијевљанима приносити жртве идолима. Тада ђаво, који није могао
подносити богоугодни живот јединог хришћанина међу
незнабожним идолопоклоницима, нађе згодно време злоби својој да

напакости слузи Христовом Теодору и његовом синчићу и да их
истреби исред незнабожног рода. Јер ђаво имађаше као своје, људе
који му идолопоклонством служаху, а једини међу њима хришћани
бејаше му као трн у срцу. Стога ђаво потајно подметну лукаву мисао
бојарима и старешинама, те они рекоше: "Да бацимо коцку за
синове и кћери наше, па на кога падне коцка, њега ћемо заклати на
жртву боговима".
Када они почеше бацати коцку, одмах по дејству ђавола коцка
паде на Теодоров дом. Тада они послаше к Теодору да узму његовог
синчића Јована, да га закољу на жртву. Отишавши, посланици
рекоше Теодору: Коцка паде на твога сина, јер га заволеше богови
наши. Дај нам га дакле, да га принесемо на жртву боговима који нам
дадоше победу над непријатељима нашим. - Одговори им блажени
Теодор: Ваши богови нису богови већ идоли, начињени од дрвета
које ће за кратко време иструлети. И како идоли могу бити богови,
када су без душе и без осећања? Сами видите, и нећете да разумете,
да у ваших идола нема душе, ни дисања, нити каквог чувства, јер они
не једу, нити пију, нити говоре, нити ходају; како су онда богови?
Постоји пак један истинити Бог, ни од кога саздан, предвечан и
вечан, у кога хришћани верују, и коме смо ја и син мој слуге, пошто
смо се крстили у име Његово. Он сатвори небо и земљу, сунце,
месец и звезде, и све видљиво на небу и на земљи. Он и човека
створи и даде му да живи и влада над свим у поднебесју; и украси га
разумом, да би знао Бога који га је створио и да би Му верно
служио, узносећи Му хвалу и благодарност и држећи заповести
Његове. А ваши тобожњи богови шта учинише? Ништа, него су и
сами начињени руком људском и гвозденим алатом, и жилишта су
демонима. Јер демони живе у вашим идолима, и ви их поштујете
као богове. Ја, дакле, недам сина свог демонима.
Посланици се вратише и казаше старешинама и народу све што
Теодор рече. Испунивши се гнева, безумни Кијевљани појурише
Теодоровој кући вичући и дерући се, развалише ограду, па стадоше
секирама разбијати врата на кући. Блажени Теодор са синчићем
узиђоше степеницама на горњи доксат, и подигавши к небу очи и
руке, мољаху се Христу Богу. А они угледавши их, стадоше бесно
викати: Дај нам сина свог, да га принесемо на жртву боговима

нашим! - Блажени Теодор им рече: Ако су богови ваши живи, нека
пошаљу једнога из своје средине и сами узму сина мог, а што га ви
тражите? - Јаросни Кијевљани халакнуше, срушише кућу, и у
рушевинама погинуше слуге Христове.
Тако пострадаше за Христа Теодор Варјаг и његов син Јован
дечак, и постадоше првомученици у земљи Руској. Њихова света
крв, као добро семе на њиви посејано, убрзо донесе многи род: јер
након не много година, њиховим светим молитвама, велики кнез
Владимир прими свето крштење, и сва се земља Руска просвети
вером и благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и
Светим Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ "ТРОЈЕРУЧИЦЕ"
Ова света и чудотворна икона Пресвете Богородице, звана
"Тројеручица", припадала је најпре светом Јовану Дамаскину[14].
Када безбожни иконоборни цар Лав III Исавријанац (717- 741 г.)
оклевета овог светог Јована, који беше ревносни заштитник светих
икона, пред дамаским халифом (кнезом) за тобожњу издају државе
и владара дамаског, халиф казни светог Јована јавним отсецањем
његове десне руке.
Увече, када се стишао гнев халифов, Јован измоли од њега своју
отсечену руку, и добивши је, дође са њом пред ову икону Пресвете
Богомајке. Ставивши руку на њено место уз раме, светитељ припаде
са сузама и усрдном молитвом Пречистој Владичици, просећи од
Ње исцељење своје руке. Дуго се тако молећи пред Иконом, Јован
пред њом и заспа. У сну му се јави Богомајка и исцели му руку као
што је и била пре отсецања, једино што је видан био ожиљак на
кожи, ради посведочења чуда. Из благодарности за исцељење, свети
Дамаскин начини од сребра једну руку (тачније речено шаку) и
приложи је свечесној Икони Богородице, која од тога и би названа
"Тројеручица". Иако је затим била откривена невиност светог
Дамаскина, он ипак напусти халифов двор и Дамаск и отиде у
велику лавру светог Саве Освећеног (која се налази између

Јерусалима и Мртвог Мора), где се ускоро и замонаши, имајући
свагда са собом и ову чудотворну Икону Пречисте Богоматере.
Пречиста Икона "Тројеручице" остала је у лаври светог Саве
Освећеног све до 13 века, када би дата светом Сави првом
архиепископу Српском, заједно са чудотворном Иконом
"Млекопитатељнице"[15]. Свету "Тројеручицу" донео је св. Сава
Српски у Србију, а затим је она, због немира и бурних времена,
чудесно отишла сама из Србије и на једном магарету, без ичије
помоћи, стигла у Свету Гору, пред свету обитељ Хиландарску.
Монаси хиландарски са радошћу су је дочекали и свечано унели у
манастирски саборни храм Светог Ваведења.
Касније, када је једном настао спор око избора игумана у
Хиландару, света Икона Тројеручица сама је дошла на чудесан
начин у игумански престо, и мада су је оци враћали у олтар, то се
чудо три пута понављало, док није најзад она ту и остављена и тиме
света Тројеручица постала и до данас остала игуманија
Хиландарска. Зато у српској лаври Хиландарској ни до данас нема
игумана, него само проигумани (тј. заменици). Еклисиарх и сва
братија увек узимају благослов за службу и остале манастирске
послове од свете Иконе Тројеручице, правећи метаније пред њом,
пошто она стално стоји у игуманском престолу (код десне певнице).
Митрополит Свете Горе Леонтије, боравећи у Русији 1686
године, саопштио је о овој светој Икони и ово: један живописац из
Хиландарске обитељи, желећи да иконопише једну икону Пресвете
Богородице, обележио је главне црте иконе на дрвету, па је онда
накратко изишао из своје келије. Када се вратио, угледао је на оном
нацрту иконе нацртану још једну трећу руку. Помисливши да је то
урадио неко од братије, он узе и избриса ту трећу руку. Но преко
ноћи та Трећа рука се опет појави, а он је опет избриса. Када се то
понови и по трећи пут, он чу јасно глас Пресвете Богоматере, који
му говораше: "Не усуђуј се да трећу руку избришеш; то је Моја
воља!" Повинујући се овом гласу, иконописац изради икону
Богородице Тројеручице, и од тада се ова чудотворна Икона тако
изображава свуда у Православним Црквама, то јест са три руке.
Такву једну икону добио је на дар из Свете Горе руски патријарх
Никон у 17 веку, а недавно је братија манастира Хиландара послала

једну потпуно верну копију Тројеручице у манастир Светог Саве
Освећеног у Палестину.
Молитвама Пресвете Владичице наше Богородице нека Господ
помилује и спасе нас. Амин.[16]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАМАНТА
у Сигмати.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
АНДРЕЈА СТРАТИЛАТА, ИРАКЛИЈА, ФАВСТА, МИНЕ
и дружине њихове[17].

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
СЕРАПИОНА,
епископа Владимирског
Родом из Јужне Русије; монах Кијево - Печерске обитетељи, он
1274 године због својих високих подвига би постављен за епископа
Владимирског. Силан у Светом Писму и у проповели покајања.
Упокојио се 1275 године; погребен у Владимирској Успенској цркви.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
АРСЕНИЈА НОВГОРОДСКОГ
Родом из Ржева; у младости бавио се кожарским занатом;
против воље ступио у брак; након пет месеци оставио жену и
отишао у Новгород, где је и стао у посту и молитви служити
Господу. Године 1562 основао у околини Новгорода манастир
Рождества Богородице; у њему се и замонашио. Живот његов у

манастиру био је веома строг; стално је носио вету одећу, тело своје
морио веригама, и пребивао у непрекидној сузној молитви.
Последње године свога живота провео у затворништву, и преставио
се 1570 године. Свете мошти његове 1787 године пренете из његовог
манастира у Кирилов манастир, где и сада почивају.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СИМЕОНА ВОЛОМСКОГ
У младости био кројач; покренут побожношћу он прими
монаштво у Пинегском Макаријевском манастиру. Проводећи
веома строг монашки живот, он стече за кратко време високо
поштовање код све братије. Но избегавајући славу људску и волећи
усамљеничко тиховање, он се удаљи на реку Кичмењгу, у Воломску
шуму, и ту основа манастир Крста Господња. Постављен за
настојатеља, преподобни Симеон беше братији узор трудољубља,
простосрдачности, поста и молитве. Сконча он мученички, пошто га
убише разбојници 1641 године. Свете мошти његове, прослављене
чудесима, почивају у Воломској обитељи.

НАПОМЕНЕ:
1. Слику (фреску) страдања ових светих Мученика видети на
страни 179 ове књиге.
2. У Малој Азији.
3. Римски цар, царовао од 98 до 117 г.
4. Види његово житије под петим јулом.
5. Око 940 године.
6. Хозрој I Ануширван владао од 531 до 579 године.

7. У старо време волхима су се називали људи мудри и учени,
знали много о тајним силама природе и небеских тела;
тумачили снове, предсказивали будућност; већином су у исто
време били и жреци; уживали велики углед на царским
дворовима и у народу.
8. Јустин II - царовао од 565 до 578 године.
9. Царовао од 578 до 582 године.
10.Царовао од 582 до 602 године.
11.Хозрој II Парвез владао од 590 до 628 године; за време рата са
грчким царем Фоком он узео 614 године у Јерусалиму
животворно дрво Крста Господња, које 628 године врати
прејемник Хозроја II Сироес, по закључењу мира са грчким
царем Ираклијем.
12.Спомен његов празнује се 10 јануара.
13.Света мученица Голиндуха скончала 591 год.
14.О њему видети под 4 децембром.
15.О овој светој Икони видети под 3. јулом, где се налази и једна
икона "Тројеручице" (стр. 53).
16.Недавно је протојереј Мирко Павловић саставио и издао
потпуну Службу чудотворној Икони Тројеручице
Хиландарске.
17.Њихов спомен бива и 31. августа.

13. ЈУЛИ

САБОР СВЕТОГ
АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА
Благовесника нашег спасења, великог слугу Божјег, и
радостоносног посланика к Пречистој Дјеви Марији, Архангела
Гаврила хвалимо у песмама, по други пут му приређујући
празнични сабор. Јер његов први сабор празнује се сутрадан по
Благовести Пресвете Богородице, двадесет шестога марта; а сада се
понова тај сабор његов празнује у светој Цркви, и понова се спомињу
и прослављају његова чудесна јављања по Божјем наређењу. Он
Мојсија, који избеже од Фараона, научи у пустињи - писању књига,
испричавши му постанак света, стварање првога човека Адама,
живот његов и патријараха после њега, потоња времена, потоп и
раздељење народа; још му објасни положај небеских планета и
стихија; научи га аритметици, геометрији и свакој мудрости. Он
пророку Данилу протумачи чудесна виђења о царевима и
царствима, која су имала касније настати, а која му беху престављена
у виду разних зверова; обавести га о времену ослобођења људи
Божјих из Вавилонског ропства, и о времену првог доласка
Христовог у свет оваплоћењем од Пречисте Дјеве. Он се јави светој

праведној Ани, која у своме врту туговаше због бездетности своје и
са сузама се мољаше Богу, и рече јој: Ано! Ано! услишена је молитва
твоја, уздаси твоји минуше облаке, а сузе твоје изиђоше пред Бога; и
ево, ти ћеш затруднети и родити преблагословену Кћер, због које ће
се благословити сва племена земна, и њоме ће се дати спасење свету,
а добиће име Марија.
Исто тако свети Гаврил се јави и праведном Јоакиму, који се
постио у пустињи, и објави му исто што и светој Ани: да ће добити
Кћер, од векова унапред изабрану за Матер Месији, који ће доћи
ради спасења рода људског. Овај велики Архангел би додељен од
Бога за чувара богодевици Марији, рођеној од нероткиње, и када
Она би уведена у храм он је хранио, свакодневно Јој доносећи храну.
Он се јави светом свештенику Захарији, стојећи с десне стране
кадионог олтара, и благовести му да ће његова жена Јелисавета
родити светог Јована Претечу Господњег, и када Захарија не
поверова у то, он му немилом свеза језик док се речи његове не
збуду. Овај првак Божји, послат од Бога у Назарет, јави се Цречистој
Дјеви, обрученој за праведног Јосифа, и благовести Јој зачеће Сина
Божјег осењењем и дејством Светога Духа у Њој. Он исти јави се и
Јосифу у сну, уверивши га у девственост свете Дјеве Марије и да је
оно што се зачело у Њој од Духа Светога. А када се Господ наш роди
у Витлејему, овај анђео Господњи Гаврил јави се пастирима који
чуваху ноћну стражу код стада свог, и рече: "Јављам вам велику
радост: данас вам се роди Спаситељ!" - и одмах са мноштвом војника
небеских запева: "Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу
људима добра воља!"
Сматра се да се овај анђео јавио с неба Христу Спаситељу пред
Његово добровољно страдање када се Он молио у Гетсиманском
Врту, пошто име Гаврил значи: крепост Божија. Јавивши Му се,
дакле, Гаврил Га је крепио, пошто поред других својих служења има
и то - да крепи оне који су у подвизима, а Господ се наш тада
подвизавао у усрдној молитви.
Овај анђео јави се мироносицама седећи на камену гроба и
објављујући им Христово васкрсење из гроба: јер он, који је био
благовесник зачећа и рођења Господња, показа се благовесником и
васкрсења Његова. Он се јави и Пречистој Дјеви Богородици када се

Она топло мољаше на Гори Маслинској, обавести Је да се
приближило Њено чесно успење и са земље на небо пресељење, и
даде Јој светлу гранчицу рајску.
Сећајући се ових многократних јављања његових у Старом и
Новом Завету и знајући његово непрестано посредовање пред Богом
за род хришћански, света Црква му сада прирећује саборно
празновање, да би људи Божји с усрђем свагда и пламено
прибегавали к заштити и помоћи толиког заступника и добротвора
рода људског, и његовим молитвама добијали отпуштење грехова од
Христа Господа Спаса нашега.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СТЕФАНА САВАИТА
Рођен у Дамаску око 725 године од оца Теодора, званог Мансур,
и био дакле братучед светог Јована Дамаскина. Од ране младости
постао инок код свог стрица, који се подвизавао у манастиру светог
Саве Освећеног. Изучивши добро житије богоносног оца Саве, он
постаде његов ревносни ученик и изврсни подражатељ, и својим
врлинама сијаше као сјајна звезда међу монасима Палестинским.
Због тога и прозван Саваит. Једно време живљаше као усамљени
подвижник у пустињи, где је писао и дивне црквене богослужбене
песме и химне. Свети Стефан сатвори многа знамења и чудеса, а
предвиде и претсказа и своју кончину. Упокојио се у Господу 794
године, у 69 години свога живота.[1]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
СЕРАПИОНА
Свети Серапион живљаше у време цара Севера[2] и беше човек
благочестив и врлински. Ухваћен од кнеза Акиле и упитан које је
вере, он смело изјави да верује и исповеда Христа - истинитог Бога.

Због тога би стављен на разне муке, затим бачен у огањ, и тако доби
од Господа венац мученички.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
САРЕ
Египћанка, живела и подвизавала се у Египту. Као девица
отишла на подвиг и шездесет година подвизавала се на обали реке
Нила, недалеко од Александрије. Примером свог подвижничког
богоугодног живота привукла многе женске к монашком животу.
Упокојила се у Господу 370 године.
У књизи "Рај Отаца" пише о преподобној Сари ово: Једном два
велика старца и отшелника кренуше са Пилусијске Горе к
преподобној Сари. Путујући, они збораху између себе: Хајде да
понизимо ову старицу. - Када стигоше к њој, они јој рекоше: Пази да
ти се разум не погорди и ти рекнеш: гле, отшелници долазе к мени
која сам жена. - Преподобна им од говори: По природи јесам жена,
али не по разуму. - У истој књизи пише за њу да је једном приликом
рекла: Ако се помолим Богу да ми да обавештење о свим људима,
наћи ћу се плачућа пред вратима свакога од њих. Него је боље да се
помолим да ми срце буде чисто са свима. - А имала је преподобна
увек у себи сећање на смрт, па је говорила: Пођем да ставим ногу
своју на лествицу да се уз њу попнем, и одмах пре но што се почнем
успињати, стављам смрт пред очи моје. - Причају за аму (мајку) Сару
да је тринаест година била силно узнемиравана од демона блуда, и
никада се није молила да та борба отиде од ње, него је само
говорила: Боже дај ми снаге. А када је једном силно нападе дух
блуда, она пође у келију своју да се помоли, не подајући се
искушењу због страха Божјег и подвига. Тада јој се телесно јави дух
блуда и рече јој: Саро, победила си ме. - А она одговори: Не победих
те ја, него Господ мој Христос. - Преподобна Сара беше толика
подвижница да је шездесет година седела на реци Нилу и није се
освртала низ реку да види ко долази и одлази.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУЛИЈАНА
Свети Јулијан[3] би постављен за епископа од светог врховног
апостола Петра и послат њиме у Галију на проповед речи Божје.
Дошавши у град Кеноман, он постаде за њега први апостол, као
свети Дионисије Ареопагит за Парижане:[4] јер они обојица истих
година полагаху те меље свете вере и изграђиваху Цркву Христову,
апостолски се трудећи у проповеди Еванђеља и старајући се о
спасењу душа људских. Испрва ново учење, проповедано устима
светог Јулијана, беше незнабожним Кеноманцима једнима на
саблазан а другима на подсмех и поругу. Али када они видеше
чудеса, чињена свемоћним именом Христовим, почеше помало
веровати учењу. Јер се рукама богопроповедника чињаху многа
чудеса: ђаволи се изгоњаху, губави очишћаваху, слепи прогледаху, и
сваковрсне болести исцељиваху. Своје учење о истинитом Богу свети
Јулијан потврђиваше чудесним делима, призивајући на болеснике
име Христово и осењујући их крсним знаком. Исцељујући тако тела
њихова, он уједно исцељиваше и душе њихове проповедајући о
Христу Исусу и просвећујући светим крштењем.
Спочетка свети Јулијан живљаше у предграђу града у једној
маленој кући, и стадоше к њему долазити многи: новопросвећени
ради поуке, а незнабошци ради исцељивања од болести, и ту
добијаху двоструко исцељење, постајући и верни. То место где
живљаше свети беше безводно, те долазници к њему и посетиоци
који се бављаху код њега дуже, трпљаху велику оскудицу у води, која
се морала доносити издалека. Стога човек Божји изиђе једном са
људима који се десише код њега, у оближњу шумицу, пободе свој
жезал у земљу, и помоли се Богу наглас да сви чују, говорећи:
"Господе Боже, Ти си некада из тврдог камена у пустињи извео воду
жедним људима Твојим, погледај и на нас, слуге Твоје, и отвори нам
ризнице милосрђа Свога, те нареди да из ове суве земље потече
извор студене воде, да би сви присутни познали да си Ти истинити
Бог који си на крају векова послао у свет Сина Свог да верујуће у
Тебе уведе у истинску обећану земљу".

Када светитељ заврши молитву и верни рекоше "амин!" тог часа
потече извор воде из земље где беше побијен жезал, показујући
људима свемоћ силе Божије и велику веру и слободу према Богу
светог угодника. Тада верни ојачаше у вери, а неверни припадоше к
ногама човека Божјег просећи крштење. И свети угодник их крсти
водом тога извора. И тако с дана на дан растијаше и множаше се
Црква Христова.
Када свети епископ Јулијан постаде славан због својих чудеса,
кнез тога града по имену Дефенсор пожеле да види човека Божјег и
посла да га чесно позову к њему. Светитељ се упути ка кнезу; када се
приближи његовом дому, он обрете на капији слепца који просаше,
и сажаливши се на њега призва име Исуса Христа, осени слепе очи
његове чесним крсним знаком, и слепац прогледа. Велика радост
обузе прогледалог слепца а присутне - велико удивљење. И одмах би
ово чудо достављено кнезу. Кнез хитно изиђе у сусрет светоме,
уједно и да прогледалог слепца види; и видевши их обојицу, он се
поклони Божјем проповеднику, уведе га у свој дом, и припавши к
ногама светитељу смирено га мољаше да га научи како да добије
живот вечни. Светитељ Божји апостолски одржа проповед, довољно
поучи кнеза и све укућане његове познању истинитог Бога и свете
вере, и наложи пост, огласивши их за крштење. И после неколико
дана, крсти се кнез са свим родом својим, и даде светитељу дом свој у
средини града да га претвори у цркву, и поклони му потребну
имовину за све потребе црквене. По угледу на кнеза многи угледни
грађани примише свету веру у Христа и крстише се, и много од
имовине своје подарише светитељу Божјем. А он устроји дивну
цркву и украси је сваком лепотом. И стаде се народ сваки дан
сабирати у цркву, и светим Јулијаном научавани вери и убеђивани
чудесима, они се просвећиваху светим крштењем, јер свети Јулијан
имађаше од Бога толику силу чудотворства да и мртве васкрсаваше.
У граду беше један угледан човек по имену Анастасије, који се
још држаше идолопоклонства и не беше примио свету веру. Он
имађаше љубљеног сина који се тешко разболе и ускоро умре. Отац,
обузет великом жалошћу и тугом за изгубљеним сином, потрча к
светом Јулијану и ридајући завапи к њему: Служитељу Божји
Јулијане, ти проповедаш да је Христос истинити Бог, заклињем те

Христом Богом кога проповедаш, врати ми сина мог! - Светитељ му
рече: Анастасије, ако верујеш у Проповеданог мноме, онда ћеш и
сина свог добити живог, и ти сам наследити живот вечни. Анастасије са заклетвом обећаваше, говорећи: Ако сина мог добијем
жива, повероваћу у Христа истинитог Бога и потпуно ћу се одрећи
идола.
Тада светитељ Божји, праћен својим клиром, пође с
Анастасијем у његов дом, где лежаше мртво тело дечаково.
Угледавши многе где поред мртваца плачу и страховито кукају, он
им нареди да ућуте. Сви окренуше своје очи на њега, говорећи у
себи: Шта овај хоће да ради са мртвим телом? - Чудотворац приђе
одру, узе мртваца за руку и, подигавши очи к небу, са сузама се
помоли, говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си васкрсао удовичина
сина кога изношаху из града Наина да погребу, и четвородневног
Лазара који је већ смрдео Ти си речју силе Своје дозвао из мртвих,
нареди да и овај дечко васкрсне из мртвих, јер када он васкрсне
телом, многи ће васкрснути душом поверовавши у Тебе. Нека
познаду присутни да си Ти Христос, Син Бога живога, који си спасао
свет по наређењу Оца, коме преко Тебе одајемо достојну
благодарност кроз бесконачне векове!
Клирици рекоше: Амин! - И тог тренутка дечко се пробуди као
из сна, и устаде жив и здрав. Видевши то, сви се запрепастише и
веома удивише; и у Анастасијевом дому настаде неописива радост, и
устима свију прослављаше се једини истинити Бог Исус Христос. И
верова у Њега Анастасије са свим домом својим, и крстише се; исто
тако и сви који то видеше и чуше, вероваше и крстише се.
После неког времена и друго такво чудо благоволи учинити
Христос Господ преко угодника Свог Јулијана, у славу пресветог
имена Свог. Јер једном, када свети Јулијан изиђе са клиром из града
да обиђе Кеномански крај и потражи пропале душе људске, он
угледа где ка незнабожачком гробљу носе да погребу умрлог
младића, јединца сина некога велможе Јовинијана; и много света
иђаше за мртвацем. Пришавши к њима свети епископ нареди
онима што ношаху мртваца да стану, и давши народу знак руком да
се утиша, он громко рече оцу умрлога: Јовинијане, Христос кога ја
проповедам, поставши човек ради људи, васкрсавао је мртве, речју

изгонио ђаволе, и чинио све што је желео живећи са људима, да би
показао силу Свога Божанства. Ако ти напустиш ваше идоле и свим
срцем поверујеш у овога Бога, и обећаш очистити се светим
крштењем, онда ћеш се обрадовати и о своме спасењу и о синовљем
васкрсењу.
Тада Јовинијан и сав народ с њим, припавши к ногама
светитељу, прошаху милост: да васкрсне умрлога. Јовинијан са
сузама говораше светитељу: Велики слуго Божји Јулијане, ако
оживиш јединог сина мог, који беше светлост очију мојих и радост
живота мога, онда ћу не само ја исповедити да је Христос истинити
Бог него ће и сав народ овај одбацити богове своје и с усрђем
примити веру коју ти проповедаш!
Пун чудотворне благодати, светитељ Божји преклони колена на
молитву, подиже к небу очи и руке, и громко да сви чују помоли се
Господу,
говорећи:
Владару
свемогући
Исусс
Христе,
свудаприсутни, Ти си изволео постати човек ради нашег спасења, и
са људима живети, и знамењем Крста Свог смрт од рода људског
одагнати, нареди да васкрсне овај јуноша, да би се пројављењем тако
велике силе Твоје утврдила вера верујућих у Тебе, а срца
неверујућих покорила се Теби, Јединородном Сину Бога живога,
кога са Оцем и Светим Духом исповедамо царујућа кроза све векове.
Присутни изговорише: Амин! - И одмах устаде мртвац са одра
на коме га ношаху, и сви се са запрепашћењем удивише новоме
чуду. А васкрсли младић стаде громко викати: Заиста је велик Бог
хришћански, кога проповеда Његов слуга Јулијан!
- Оцу пак своме рече: Заиста све до сада били смо у заблуди не
знајући Бога истинитога, јер богови које поштујемо стварно су
ђаволи: јер ја их видим у паклу и гледах како они немају покоја и
непрестано се муче у љутим мукама.
Тада сви стадоше громким гласом славити Христа истинитог
Бога, повероваше у Њега, и поучени од светог епископа крстише се
заједно са Јовинијаном и васкрслим сином његовим.
- Тако добри пастир, нашавши заблуделе овце, настави свој
предузети пут, праћен мноштвом народа који је желео да се
наслађује његовим богонадахнутим речима и да гледа његова чуда.

Када се свети Јулијан приближи селу званом Пролиак, дан већ
беше на смирају, и он у касно вече уђе у село желећи да ту одахне. А
како баш у то време господару тога села умре синчић, мали дечко, и
из куће његове разлегаше се кукњава, то светитељ уђе тамо
опоменувши се речи Еклезијаста: Боље је ићи у дом плача, него ићи
у дом пира (7, 3). И би му дата засебна соба да се спавањем одмори,
али он нареди да унесу код њега мртвога дечка. Затворивши се с
њим, он проведе на молитви до зоре, и молитвама својим васкрсе
дечка, предаде га родитељима жива и здрава, те њихов плач
претвори у радост. А када се раздани пронесе се глас о овоме чуду
по целоме селу, и сви се слегоше тамо да виде васкрситеља и
васкрснутога. Видевши чудотворца, они принесоше к њему своје
болеснике; а он, молећи се за све и благосиљајући све, исцели их. И
цело то село са господарем својим прими свету веру и просвети се
крштењем. Родитељи пак обећаваху да васкрснуто дете посвете Богу
и да цркви поклоне цело село, којега он беше наследник, да би кад
одрасте постао црквенослужитељ, а село се присаједини црквеној
имовини.
Када светитељ оде одатле и приближи се другоме селу, званом
Руилиак, што је над реком Лидом, сретоше га изасланици господара
тога села са молбом да пожури к њима, пошто се бесомучна
јединица кћи њиховог господара силно мучи од нечистог духа,
причињавајући велики бол родитељима и рођацима. Светитељ
Христов убрзаним кораком стиже тамо, и истеравши беса из
девојчице, приведе вери Христовој њене родитеље, полупа идоле
што беху у њих, и подиже цркву. И задржа се код њих док цело село
и околину не приведе Богу светим крштењем.
Затим он пође одатле у село звано Артин, у коме бејаше велико
идолиште, и у њему чувени идол поганог бога њиховог Јупитера. У
томе идолу живљаше ђаво, који заблуделе људе завођаше разним
привидима. Житељи овога села и околине, усрдни ђавослужитељи,
чувши да хришћански епископ иде к њима, сабраше се велико
мноштво не желећи да га пусте к себи, јер се бојаху да и са њиховим
богом - идолом не уради оно што је урадио по другим селима са
њиховим боговима - идолима, поразбијавши их у прах. А када
светитељ Божји дође к њима, они јаросно викаху на њега: једни

говораху да га треба убити као разоритеља древних обичаја отачких,
а други вапијаху да га ваља спалити као врачара и варалицу и
непријатеља богова њихових. И мада се силно гневљаху на њега,
ипак му не могаху никакво зло учинити, пошто десница Вишњега
штићаше слугу Свога. И он, наоружан оклопом и оружјем
невидљиве божанске силе, као храбар војник неустрашиво прође
кроз сред побуњеног народа, уђе у идолски храм и, призвавши
свемоћно име Христово, нареди идолу да падне а ђаволу да изађе
отуда; и тог тренутка идол паде на земљу и разби се у прах, и ђаво
видљиво изиђе из њега у виду огромне страшне змије, пуштајући
сумпорни огањ из уста, и навали на своје служитеље, јер много
незнабожачког света беше ушло у идолиште, и стаде их љуто вијати
и умртвљивати. Народ, немајући куда да бежи од беса и отрова
змијина, стаде запомагати к светом Јулијану за помоћ, преклињући
да га избави од ове беде. Тада служитељ Божји пружи десницу своју
према змији, и бијући је и прогонећи је крсним знаком као
гвозденом палицом, запрети томе видљивом ђаволу да престане
шкодити људима и да отиде у бездан пропасти своје. И змија,
побегавши из идолишта, постаде невидљива.
Тада незнабожни народ, увидевши своју заблуду, повика к
епископу: Слуго Бога истинитога, спаси нас пропале! - Светитељ,
пошто их довољно поучи, све их придоби Христу: јер они са усрђем
примише свету веру, крстише се и идолиште оно срушише, а место
њега, по светитељевом наређењу, подигоше цркву у славу Христа
Бога. Исто тако и по другим местима где беху идоли, они их
уништише; и настаде велика радост у том крају због избављења од
идолске обмане. Тако ревносни пастир обиђе крајеве своје пастве и
приведе своје словесне овце на духовну пашу, отевши их из чељусти
адскога вука; сем што овде-онде остаде по која групица изгубљених,
који не оставише своју пређашњу идолопоклоничку заблуду.
Гореспоменути кнез Дефенсор, чувши како светитељ Божји
просвети Кеномански крај творећи благодаћу Христовом миога
чудеса, веома се радоваше томе и слављаше Христа Бога. Затим он
сам оде к светитељу, и после љубазног поздрава с њим, он моли
светитеља да дође к њему у село, у коме кнез имађаше дивну кућу и
велико имање. Кнез је желео да светитељ тамо приреди духовно

славље поводом победе над искорењеним идолослужењем и
присуствује празничној трпези, те да се у славу Божју сви провеселе,
благодарећи Господу на човекољубивој доброти Његовој. Угодник
Божји, иштући свуда спасење душа људских, не одби кнежеву молбу
и пође са њим у његово село. Идући путем они угледаше једнога
дечка који се ваљао по земљи: огроман смук га беше обавио,
свезавши му ноге репом као копопцем, и опасавши му цело тело
својим горњим делом. Човек Божји Јулијан приђе ближе и помоли
се Богу говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си крстом Својим
избавио род људски, лишен раја преваром змије, избави и ово
створење Твоје од смука који га је свезао, да би присутни познали да
си Ти Избавитељ свих који се у Тебе уздају!
И тог часа смук препуче напола и постаде мртав, а дечко га
отресе са себе и устаде здрав, и сви слављаху Бога. А кад се
приближише селу у које иђаху, њима изађе у сусрет много народа;
ту се задесише два бесомучника који завапише к светитељу за
помоћ; он, призвавши име Христово, одмах изагна из њих нечисте
духове. Ова два избављена човека и сви присутни незнабошци
повероваше у Христа. И светитељ Божји би примљен у томе селу у
кнежевом дому с великом чешћу и љубављу. И би приређено
велико угошћење не само телесно него и духовно: јер сви
разговараху о слави и сили Христовој, и о погибли ђавола,
побеђених и посрамљених у идолима. По завршетку славља,
обављеног у славу Божју, кнез показа светитељу све своје ризнице
молећи га да узме све што жели, али он не хте ништа узети, јер он не
тражаше ни злато ни сребро већ спасење душа људских које су
драгоценије од свих блага овога света.
Пошто
светитељ
Божји
довољно
времена
поучи
богонадахнутим речима кнеза и сав дом његов и сво село, и крсти
оне што не беху крштени, и утврди их у вери, он крену у свој град
своме дому. А када улажаше у град, сужњи који бејаху у тамници
крај градске капије угледавши светитеља кроз прозорчиће,
завапише к њему громким гласом молећи га да их избави окова.
Милосрдан, човекољубив отац се сажали на њих и пре но што оде
дому свом пође к судијама, којима беше поверено управљање
градом, и моли их да ради повратка његовог пусте сужње на

слободу. Али они тврдога срца, не услишише епископову молбу, и
он отиде од њих ожалошћен. Најпре сврати у цркву и одслужи
благодарење Богу што му је помогао да толике душе приведе
спасењу. Затим оде дому свом, и би му предложена трпеза, али
светитељ не хте окусити ништа, јер беше ожалошћен због сужања.
Но Господ који твори вољу оних што Га се боје, посла анђела Свог те
отвори тамничка врата, раскину све окове и пусти сужње на слободу.
Изишавши из тамнице они иђаху кроз град ка архијерејевом дому, и
нико их не спречаваше нити им што приговараше, јер сви увиђаху
да су они не руком људском него силом Божјом ослобођени од
окова и пуштени из тамнице. Светитељ Божји, угледавши их где иду
к њему, испуни се радости и позва их за своју трпезу. Пошто их
добро угости телесном и духовном храном, он отпусти свакога да
иде своме дому.
Свети епископ Јулијан, управљајући мудро новопросвећеном
црквом и хранећи духовном храном новосабрано стадо словесних
оваца, проведе на своме престолу доста година, и апостолски се
трудећи у благовешћу Христовом он се као дубоки старац
приближи чесној кончини својој, истребивши потпуно у
Кеноманским пределима идолослужење и ђавопоштовање. На
неколико дана пред своју кончину он оде из града у једно село које је
припадало цркви, и тамо се разболе. А када се у граду чу за његову
болест, сабраше се к њему клирици, благочестиви грађани и сви
који духовном љубављу гораху према њему. Пошто их све довољно
поучи, светитељ нареди да после његовог престављења изберу себи
за епископа презвитера Туривија, који се заједно с њим трудио на
спасењу душа људских. Затим давши свима последњи целив и мир,
он предаде у руке Божије свету душу своју.
Деси се да кнеза не би при светитељевој кончини, јер у то време
он не беше у граду већ у неком удаљеном селу. Ипак то би њему
откривено на следећи начин: онога дана када се светитељ престави,
кнез обедоваше у дому свом са пријатељима својим, и њему се
отворише духовне очи, и он угледа светог Јулијана у архијерејском
одјејању где уђе код њега, са три ђакона који ношаху свеће, и даде му
благослов, а ђакони метнуше свеће на трпезу, и сви одмах одоше.
Угледавши то, кнез упита оне што сеђаху с њим: Видите ли славу

коју ја видим? - А они изјавише да ништа не виде. Тада им кнез
објасни: Не видите ли оца нашег Јулијана, који нам јави толика
добра и сатвори толика чудеса? Ето, он малочас са три ђакона који
ношаху свеће уђе овамо, и светла лица гледајући на нас и
осмехујући се благослови нас, и оставивши пред нама свеће изиђе.
Ја држим ла се он преставио, јер се чу да је занемоћао.
Рекавши то кнез одмах устаде и хитно пође у град и у оно село,
у коме се свети преставио. И нашавши га упокојена у Господу, он
плака много. Исто тако и сав народ проливаше сузе за својим оцем и
пастирем. Онда положивши на кола чесне мошти његове, повезоше
их у град. Када стигоше до блиске граду реке зване Сарта, која беше
веома дубока и морала се прелазити скелом, коњи који вожаху кола
са светитељевим телом, уместо да узиђу на скелу, навалише право у
реку, и управљани невидљивом руком иђаху по дубокој реци као по
мосту, не оквасивши ноге ни до колена. И тако на чудесан начин
пређоше на другу обалу, и сви се са страхом дивљаху овом славном
чуду: јер дивни чудотворац свети Јулијан твораше чудеса не само за
живота него и по престављењу свом. Када свето тело његово свечано
уношаху у град, и сви беху потрчали у сретање, жена једна купаше
своје одојче у бакарном легену, испод кога беше наложила малу
ватру да се вода загреје; угледавши светитељево тело и мноштво
света са свећама и кадионицама и слушајући песмопјеније, она се
заборави и остави дете, па истрча да посматра свечани спровод
чесног тела угодника Божјег; и стајаше посматрајући док не
проминуше њену кућу. Онда се сети свога детета, утрча у кућу и
угледа како се огањ силно разбуктао и вода у легену кључа; од ужаса
она врисну, дохвати леген са ватре и изли врелу воду, но дете нађе
живо и здраво и ни најмање неповређено од вреле воде. Ово чудо
видеше многи који се тамо десише и уверише се да дете би сачувано
молитвама светог угодника Божјег.
Светитељ Христов Јулијан би погребен у цркви коју он беше
подигао на месту где се раније налазила кнежева кућа, поклоњена
светитељу. И на гробу његовом догађаху се многа чудеса: јер се у
свима болестима даваху исцелења молитвама светога Јулијана а
благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и Светим
Духом част и слава кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА И ПОДВИЖНИКА
ИЛИОФОТА, ЕПАФРОДИТА, АМОНИЈА, ХУЛЕЛЕЈА,
ЕВСТЕНИЈА, АВКСУТЕНИЈА, ОЛВИЈАНА, ПАМЕГИСТА,
ЕПИФАНИЈА, ФОТИЈА, ХАРЕТИСА, ХРИСТОФОРА,
АВАКУМА, ГЕОРГИЈА, АЛЕКСАНДРА, ПАМФОДИТА,
ПАФНУТИЈА,
ВАРНАВЕ,
ГЕОРГИЈА,
ИРИНИКА,
ЕЛПИДИЈА,
ЕПИФАНИЈА,
ЕФИМИЈАНА, ИРАКЛИЈА, ТЕОДОСИЈА, ИЛАРИОНА,
ЈОСИФА,
КОРНУТА,
ЛАВРЕНТИЈА,
ОРЕСТА,
ПОЛЕМИЈА,
СОЗОМЕНА,
СОТИРИХА, ХРИСТОФОРА
и осталих који из Палестине дођоше на Кипар.[5]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРКИЈАНА
Свети мученик Маркијан још као младић би ухваћен и мучен у
граду Иконији, а затим га одведоше у Кападокију к управитељу
области Перенију. Мученик јуначки изобличи Перенија због
идолопоклоничког незнабожја, а Христа исповеди као Бога и
Господа. Због тога га стругаше по телу и образима. Затим, разљућен
прекорним речима страдалца, мучитељ нареди да га положе на
усијани тигањ, па да му потом одрежу језик. Када све то би
извршено, и свети мученик остаде тврд у вери и продужи
исповедати Христа, онда га управитељ осуди на посечење мачем.
Тада војници узеше светог Маркијана, и у време када се он мољаше
и благодараше Богу одсекоше му главу.[6]

НАПОМЕНЕ:
1. По другима упокојио се 807 године.
2. Царовао од 193 до 211 г.
3. Неки мисле да овај светитељ нико други није до Симон губави,
исцељени од Господа (Мт. 26, 6), а који је на крштењу добио
име Јулијан.
4. Спомен светог Дионисија Ареопагита празнује се 3 октобра.
5. О овим Светим Подвижницима и Мученицима видети под 1.
јулом: Спомен Св. мученика Константина Аламана,
Чудотворца.
6. Свети мученик Маркијан пострадао у Кападокији око 258
године.

13. ЈУЛИ

САБОР СВЕТОГ
АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА

Благовесника нашег спасења, великог слугу Божјег, и
радостоносног посланика к Пречистој Дјеви Марији, Архангела
Гаврила хвалимо у песмама, по други пут му приређујући
празнични сабор. Јер његов први сабор празнује се сутрадан по
Благовести Пресвете Богородице, двадесет шестога марта; а сада се
понова тај сабор његов празнује у светој Цркви, и понова се спомињу
и прослављају његова чудесна јављања по Божјем наређењу. Он
Мојсија, који избеже од Фараона, научи у пустињи - писању књига,
испричавши му постанак света, стварање првога човека Адама,
живот његов и патријараха после њега, потоња времена, потоп и
раздељење народа; још му објасни положај небеских планета и
стихија; научи га аритметици, геометрији и свакој мудрости. Он
пророку Данилу протумачи чудесна виђења о царевима и
царствима, која су имала касније настати, а која му беху престављена
у виду разних зверова; обавести га о времену ослобођења људи
Божјих из Вавилонског ропства, и о времену првог доласка
Христовог у свет оваплоћењем од Пречисте Дјеве. Он се јави светој
праведној Ани, која у своме врту туговаше због бездетности своје и
са сузама се мољаше Богу, и рече јој: Ано! Ано! услишена је молитва
твоја, уздаси твоји минуше облаке, а сузе твоје изиђоше пред Бога; и
ево, ти ћеш затруднети и родити преблагословену Кћер, због које ће
се благословити сва племена земна, и њоме ће се дати спасење свету,
а добиће име Марија.
Исто тако свети Гаврил се јави и праведном Јоакиму, који се
постио у пустињи, и објави му исто што и светој Ани: да ће добити
Кћер, од векова унапред изабрану за Матер Месији, који ће доћи
ради спасења рода људског. Овај велики Архангел би додељен од
Бога за чувара богодевици Марији, рођеној од нероткиње, и када
Она би уведена у храм он је хранио, свакодневно Јој доносећи храну.
Он се јави светом свештенику Захарији, стојећи с десне стране
кадионог олтара, и благовести му да ће његова жена Јелисавета
родити светог Јована Претечу Господњег, и када Захарија не
поверова у то, он му немилом свеза језик док се речи његове не
збуду. Овај првак Божји, послат од Бога у Назарет, јави се Цречистој
Дјеви, обрученој за праведног Јосифа, и благовести Јој зачеће Сина
Божјег осењењем и дејством Светога Духа у Њој. Он исти јави се и

Јосифу у сну, уверивши га у девственост свете Дјеве Марије и да је
оно што се зачело у Њој од Духа Светога. А када се Господ наш роди
у Витлејему, овај анђео Господњи Гаврил јави се пастирима који
чуваху ноћну стражу код стада свог, и рече: "Јављам вам велику
радост: данас вам се роди Спаситељ!" - и одмах са мноштвом војника
небеских запева: "Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу
људима добра воља!"
Сматра се да се овај анђео јавио с неба Христу Спаситељу пред
Његово добровољно страдање када се Он молио у Гетсиманском
Врту, пошто име Гаврил значи: крепост Божија. Јавивши Му се,
дакле, Гаврил Га је крепио, пошто поред других својих служења има
и то - да крепи оне који су у подвизима, а Господ се наш тада
подвизавао у усрдној молитви.
Овај анђео јави се мироносицама седећи на камену гроба и
објављујући им Христово васкрсење из гроба: јер он, који је био
благовесник зачећа и рођења Господња, показа се благовесником и
васкрсења Његова. Он се јави и Пречистој Дјеви Богородици када се
Она топло мољаше на Гори Маслинској, обавести Је да се
приближило Њено чесно успење и са земље на небо пресељење, и
даде Јој светлу гранчицу рајску.
Сећајући се ових многократних јављања његових у Старом и
Новом Завету и знајући његово непрестано посредовање пред Богом
за род хришћански, света Црква му сада прирећује саборно
празновање, да би људи Божји с усрђем свагда и пламено
прибегавали к заштити и помоћи толиког заступника и добротвора
рода људског, и његовим молитвама добијали отпуштење грехова од
Христа Господа Спаса нашега.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СТЕФАНА САВАИТА
Рођен у Дамаску око 725 године од оца Теодора, званог Мансур,
и био дакле братучед светог Јована Дамаскина. Од ране младости
постао инок код свог стрица, који се подвизавао у манастиру светог
Саве Освећеног. Изучивши добро житије богоносног оца Саве, он

постаде његов ревносни ученик и изврсни подражатељ, и својим
врлинама сијаше као сјајна звезда међу монасима Палестинским.
Због тога и прозван Саваит. Једно време живљаше као усамљени
подвижник у пустињи, где је писао и дивне црквене богослужбене
песме и химне. Свети Стефан сатвори многа знамења и чудеса, а
предвиде и претсказа и своју кончину. Упокојио се у Господу 794
године, у 69 години свога живота.[1]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
СЕРАПИОНА
Свети Серапион живљаше у време цара Севера[2] и беше човек
благочестив и врлински. Ухваћен од кнеза Акиле и упитан које је
вере, он смело изјави да верује и исповеда Христа - истинитог Бога.
Због тога би стављен на разне муке, затим бачен у огањ, и тако доби
од Господа венац мученички.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
САРЕ
Египћанка, живела и подвизавала се у Египту. Као девица
отишла на подвиг и шездесет година подвизавала се на обали реке
Нила, недалеко од Александрије. Примером свог подвижничког
богоугодног живота привукла многе женске к монашком животу.
Упокојила се у Господу 370 године.
У књизи "Рај Отаца" пише о преподобној Сари ово: Једном два
велика старца и отшелника кренуше са Пилусијске Горе к
преподобној Сари. Путујући, они збораху између себе: Хајде да
понизимо ову старицу. - Када стигоше к њој, они јој рекоше: Пази да
ти се разум не погорди и ти рекнеш: гле, отшелници долазе к мени
која сам жена. - Преподобна им од говори: По природи јесам жена,
али не по разуму. - У истој књизи пише за њу да је једном приликом
рекла: Ако се помолим Богу да ми да обавештење о свим људима,

наћи ћу се плачућа пред вратима свакога од њих. Него је боље да се
помолим да ми срце буде чисто са свима. - А имала је преподобна
увек у себи сећање на смрт, па је говорила: Пођем да ставим ногу
своју на лествицу да се уз њу попнем, и одмах пре но што се почнем
успињати, стављам смрт пред очи моје. - Причају за аму (мајку) Сару
да је тринаест година била силно узнемиравана од демона блуда, и
никада се није молила да та борба отиде од ње, него је само
говорила: Боже дај ми снаге. А када је једном силно нападе дух
блуда, она пође у келију своју да се помоли, не подајући се
искушењу због страха Божјег и подвига. Тада јој се телесно јави дух
блуда и рече јој: Саро, победила си ме. - А она одговори: Не победих
те ја, него Господ мој Христос. - Преподобна Сара беше толика
подвижница да је шездесет година седела на реци Нилу и није се
освртала низ реку да види ко долази и одлази.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУЛИЈАНА
Свети Јулијан[3] би постављен за епископа од светог врховног
апостола Петра и послат њиме у Галију на проповед речи Божје.
Дошавши у град Кеноман, он постаде за њега први апостол, као
свети Дионисије Ареопагит за Парижане:[4] јер они обојица истих
година полагаху те меље свете вере и изграђиваху Цркву Христову,
апостолски се трудећи у проповеди Еванђеља и старајући се о
спасењу душа људских. Испрва ново учење, проповедано устима
светог Јулијана, беше незнабожним Кеноманцима једнима на
саблазан а другима на подсмех и поругу. Али када они видеше
чудеса, чињена свемоћним именом Христовим, почеше помало
веровати учењу. Јер се рукама богопроповедника чињаху многа
чудеса: ђаволи се изгоњаху, губави очишћаваху, слепи прогледаху, и
сваковрсне болести исцељиваху. Своје учење о истинитом Богу свети
Јулијан потврђиваше чудесним делима, призивајући на болеснике
име Христово и осењујући их крсним знаком. Исцељујући тако тела
њихова, он уједно исцељиваше и душе њихове проповедајући о
Христу Исусу и просвећујући светим крштењем.

Спочетка свети Јулијан живљаше у предграђу града у једној
маленој кући, и стадоше к њему долазити многи: новопросвећени
ради поуке, а незнабошци ради исцељивања од болести, и ту
добијаху двоструко исцељење, постајући и верни. То место где
живљаше свети беше безводно, те долазници к њему и посетиоци
који се бављаху код њега дуже, трпљаху велику оскудицу у води, која
се морала доносити издалека. Стога човек Божји изиђе једном са
људима који се десише код њега, у оближњу шумицу, пободе свој
жезал у земљу, и помоли се Богу наглас да сви чују, говорећи:
"Господе Боже, Ти си некада из тврдог камена у пустињи извео воду
жедним људима Твојим, погледај и на нас, слуге Твоје, и отвори нам
ризнице милосрђа Свога, те нареди да из ове суве земље потече
извор студене воде, да би сви присутни познали да си Ти истинити
Бог који си на крају векова послао у свет Сина Свог да верујуће у
Тебе уведе у истинску обећану земљу".
Када светитељ заврши молитву и верни рекоше "амин!" тог часа
потече извор воде из земље где беше побијен жезал, показујући
људима свемоћ силе Божије и велику веру и слободу према Богу
светог угодника. Тада верни ојачаше у вери, а неверни припадоше к
ногама човека Божјег просећи крштење. И свети угодник их крсти
водом тога извора. И тако с дана на дан растијаше и множаше се
Црква Христова.
Када свети епископ Јулијан постаде славан због својих чудеса,
кнез тога града по имену Дефенсор пожеле да види човека Божјег и
посла да га чесно позову к њему. Светитељ се упути ка кнезу; када се
приближи његовом дому, он обрете на капији слепца који просаше,
и сажаливши се на њега призва име Исуса Христа, осени слепе очи
његове чесним крсним знаком, и слепац прогледа. Велика радост
обузе прогледалог слепца а присутне - велико удивљење. И одмах би
ово чудо достављено кнезу. Кнез хитно изиђе у сусрет светоме,
уједно и да прогледалог слепца види; и видевши их обојицу, он се
поклони Божјем проповеднику, уведе га у свој дом, и припавши к
ногама светитељу смирено га мољаше да га научи како да добије
живот вечни. Светитељ Божји апостолски одржа проповед, довољно
поучи кнеза и све укућане његове познању истинитог Бога и свете
вере, и наложи пост, огласивши их за крштење. И после неколико

дана, крсти се кнез са свим родом својим, и даде светитељу дом свој у
средини града да га претвори у цркву, и поклони му потребну
имовину за све потребе црквене. По угледу на кнеза многи угледни
грађани примише свету веру у Христа и крстише се, и много од
имовине своје подарише светитељу Божјем. А он устроји дивну
цркву и украси је сваком лепотом. И стаде се народ сваки дан
сабирати у цркву, и светим Јулијаном научавани вери и убеђивани
чудесима, они се просвећиваху светим крштењем, јер свети Јулијан
имађаше од Бога толику силу чудотворства да и мртве васкрсаваше.
У граду беше један угледан човек по имену Анастасије, који се
још држаше идолопоклонства и не беше примио свету веру. Он
имађаше љубљеног сина који се тешко разболе и ускоро умре. Отац,
обузет великом жалошћу и тугом за изгубљеним сином, потрча к
светом Јулијану и ридајући завапи к њему: Служитељу Божји
Јулијане, ти проповедаш да је Христос истинити Бог, заклињем те
Христом Богом кога проповедаш, врати ми сина мог! - Светитељ му
рече: Анастасије, ако верујеш у Проповеданог мноме, онда ћеш и
сина свог добити живог, и ти сам наследити живот вечни. Анастасије са заклетвом обећаваше, говорећи: Ако сина мог добијем
жива, повероваћу у Христа истинитог Бога и потпуно ћу се одрећи
идола.
Тада светитељ Божји, праћен својим клиром, пође с
Анастасијем у његов дом, где лежаше мртво тело дечаково.
Угледавши многе где поред мртваца плачу и страховито кукају, он
им нареди да ућуте. Сви окренуше своје очи на њега, говорећи у
себи: Шта овај хоће да ради са мртвим телом? - Чудотворац приђе
одру, узе мртваца за руку и, подигавши очи к небу, са сузама се
помоли, говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си васкрсао удовичина
сина кога изношаху из града Наина да погребу, и четвородневног
Лазара који је већ смрдео Ти си речју силе Своје дозвао из мртвих,
нареди да и овај дечко васкрсне из мртвих, јер када он васкрсне
телом, многи ће васкрснути душом поверовавши у Тебе. Нека
познаду присутни да си Ти Христос, Син Бога живога, који си спасао
свет по наређењу Оца, коме преко Тебе одајемо достојну
благодарност кроз бесконачне векове!

Клирици рекоше: Амин! - И тог тренутка дечко се пробуди као
из сна, и устаде жив и здрав. Видевши то, сви се запрепастише и
веома удивише; и у Анастасијевом дому настаде неописива радост, и
устима свију прослављаше се једини истинити Бог Исус Христос. И
верова у Њега Анастасије са свим домом својим, и крстише се; исто
тако и сви који то видеше и чуше, вероваше и крстише се.
После неког времена и друго такво чудо благоволи учинити
Христос Господ преко угодника Свог Јулијана, у славу пресветог
имена Свог. Јер једном, када свети Јулијан изиђе са клиром из града
да обиђе Кеномански крај и потражи пропале душе људске, он
угледа где ка незнабожачком гробљу носе да погребу умрлог
младића, јединца сина некога велможе Јовинијана; и много света
иђаше за мртвацем. Пришавши к њима свети епископ нареди
онима што ношаху мртваца да стану, и давши народу знак руком да
се утиша, он громко рече оцу умрлога: Јовинијане, Христос кога ја
проповедам, поставши човек ради људи, васкрсавао је мртве, речју
изгонио ђаволе, и чинио све што је желео живећи са људима, да би
показао силу Свога Божанства. Ако ти напустиш ваше идоле и свим
срцем поверујеш у овога Бога, и обећаш очистити се светим
крштењем, онда ћеш се обрадовати и о своме спасењу и о синовљем
васкрсењу.
Тада Јовинијан и сав народ с њим, припавши к ногама
светитељу, прошаху милост: да васкрсне умрлога. Јовинијан са
сузама говораше светитељу: Велики слуго Божји Јулијане, ако
оживиш јединог сина мог, који беше светлост очију мојих и радост
живота мога, онда ћу не само ја исповедити да је Христос истинити
Бог него ће и сав народ овај одбацити богове своје и с усрђем
примити веру коју ти проповедаш!
Пун чудотворне благодати, светитељ Божји преклони колена на
молитву, подиже к небу очи и руке, и громко да сви чују помоли се
Господу,
говорећи:
Владару
свемогући
Исусс
Христе,
свудаприсутни, Ти си изволео постати човек ради нашег спасења, и
са људима живети, и знамењем Крста Свог смрт од рода људског
одагнати, нареди да васкрсне овај јуноша, да би се пројављењем тако
велике силе Твоје утврдила вера верујућих у Тебе, а срца

неверујућих покорила се Теби, Јединородном Сину Бога живога,
кога са Оцем и Светим Духом исповедамо царујућа кроза све векове.
Присутни изговорише: Амин! - И одмах устаде мртвац са одра
на коме га ношаху, и сви се са запрепашћењем удивише новоме
чуду. А васкрсли младић стаде громко викати: Заиста је велик Бог
хришћански, кога проповеда Његов слуга Јулијан!
- Оцу пак своме рече: Заиста све до сада били смо у заблуди не
знајући Бога истинитога, јер богови које поштујемо стварно су
ђаволи: јер ја их видим у паклу и гледах како они немају покоја и
непрестано се муче у љутим мукама.
Тада сви стадоше громким гласом славити Христа истинитог
Бога, повероваше у Њега, и поучени од светог епископа крстише се
заједно са Јовинијаном и васкрслим сином његовим.
- Тако добри пастир, нашавши заблуделе овце, настави свој
предузети пут, праћен мноштвом народа који је желео да се
наслађује његовим богонадахнутим речима и да гледа његова чуда.
Када се свети Јулијан приближи селу званом Пролиак, дан већ
беше на смирају, и он у касно вече уђе у село желећи да ту одахне. А
како баш у то време господару тога села умре синчић, мали дечко, и
из куће његове разлегаше се кукњава, то светитељ уђе тамо
опоменувши се речи Еклезијаста: Боље је ићи у дом плача, него ићи
у дом пира (7, 3). И би му дата засебна соба да се спавањем одмори,
али он нареди да унесу код њега мртвога дечка. Затворивши се с
њим, он проведе на молитви до зоре, и молитвама својим васкрсе
дечка, предаде га родитељима жива и здрава, те њихов плач
претвори у радост. А када се раздани пронесе се глас о овоме чуду
по целоме селу, и сви се слегоше тамо да виде васкрситеља и
васкрснутога. Видевши чудотворца, они принесоше к њему своје
болеснике; а он, молећи се за све и благосиљајући све, исцели их. И
цело то село са господарем својим прими свету веру и просвети се
крштењем. Родитељи пак обећаваху да васкрснуто дете посвете Богу
и да цркви поклоне цело село, којега он беше наследник, да би кад
одрасте постао црквенослужитељ, а село се присаједини црквеној
имовини.
Када светитељ оде одатле и приближи се другоме селу, званом
Руилиак, што је над реком Лидом, сретоше га изасланици господара

тога села са молбом да пожури к њима, пошто се бесомучна
јединица кћи њиховог господара силно мучи од нечистог духа,
причињавајући велики бол родитељима и рођацима. Светитељ
Христов убрзаним кораком стиже тамо, и истеравши беса из
девојчице, приведе вери Христовој њене родитеље, полупа идоле
што беху у њих, и подиже цркву. И задржа се код њих док цело село
и околину не приведе Богу светим крштењем.
Затим он пође одатле у село звано Артин, у коме бејаше велико
идолиште, и у њему чувени идол поганог бога њиховог Јупитера. У
томе идолу живљаше ђаво, који заблуделе људе завођаше разним
привидима. Житељи овога села и околине, усрдни ђавослужитељи,
чувши да хришћански епископ иде к њима, сабраше се велико
мноштво не желећи да га пусте к себи, јер се бојаху да и са њиховим
богом - идолом не уради оно што је урадио по другим селима са
њиховим боговима - идолима, поразбијавши их у прах. А када
светитељ Божји дође к њима, они јаросно викаху на њега: једни
говораху да га треба убити као разоритеља древних обичаја отачких,
а други вапијаху да га ваља спалити као врачара и варалицу и
непријатеља богова њихових. И мада се силно гневљаху на њега,
ипак му не могаху никакво зло учинити, пошто десница Вишњега
штићаше слугу Свога. И он, наоружан оклопом и оружјем
невидљиве божанске силе, као храбар војник неустрашиво прође
кроз сред побуњеног народа, уђе у идолски храм и, призвавши
свемоћно име Христово, нареди идолу да падне а ђаволу да изађе
отуда; и тог тренутка идол паде на земљу и разби се у прах, и ђаво
видљиво изиђе из њега у виду огромне страшне змије, пуштајући
сумпорни огањ из уста, и навали на своје служитеље, јер много
незнабожачког света беше ушло у идолиште, и стаде их љуто вијати
и умртвљивати. Народ, немајући куда да бежи од беса и отрова
змијина, стаде запомагати к светом Јулијану за помоћ, преклињући
да га избави од ове беде. Тада служитељ Божји пружи десницу своју
према змији, и бијући је и прогонећи је крсним знаком као
гвозденом палицом, запрети томе видљивом ђаволу да престане
шкодити људима и да отиде у бездан пропасти своје. И змија,
побегавши из идолишта, постаде невидљива.

Тада незнабожни народ, увидевши своју заблуду, повика к
епископу: Слуго Бога истинитога, спаси нас пропале! - Светитељ,
пошто их довољно поучи, све их придоби Христу: јер они са усрђем
примише свету веру, крстише се и идолиште оно срушише, а место
њега, по светитељевом наређењу, подигоше цркву у славу Христа
Бога. Исто тако и по другим местима где беху идоли, они их
уништише; и настаде велика радост у том крају због избављења од
идолске обмане. Тако ревносни пастир обиђе крајеве своје пастве и
приведе своје словесне овце на духовну пашу, отевши их из чељусти
адскога вука; сем што овде-онде остаде по која групица изгубљених,
који не оставише своју пређашњу идолопоклоничку заблуду.
Гореспоменути кнез Дефенсор, чувши како светитељ Божји
просвети Кеномански крај творећи благодаћу Христовом миога
чудеса, веома се радоваше томе и слављаше Христа Бога. Затим он
сам оде к светитељу, и после љубазног поздрава с њим, он моли
светитеља да дође к њему у село, у коме кнез имађаше дивну кућу и
велико имање. Кнез је желео да светитељ тамо приреди духовно
славље поводом победе над искорењеним идолослужењем и
присуствује празничној трпези, те да се у славу Божју сви провеселе,
благодарећи Господу на човекољубивој доброти Његовој. Угодник
Божји, иштући свуда спасење душа људских, не одби кнежеву молбу
и пође са њим у његово село. Идући путем они угледаше једнога
дечка који се ваљао по земљи: огроман смук га беше обавио,
свезавши му ноге репом као копопцем, и опасавши му цело тело
својим горњим делом. Човек Божји Јулијан приђе ближе и помоли
се Богу говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си крстом Својим
избавио род људски, лишен раја преваром змије, избави и ово
створење Твоје од смука који га је свезао, да би присутни познали да
си Ти Избавитељ свих који се у Тебе уздају!
И тог часа смук препуче напола и постаде мртав, а дечко га
отресе са себе и устаде здрав, и сви слављаху Бога. А кад се
приближише селу у које иђаху, њима изађе у сусрет много народа;
ту се задесише два бесомучника који завапише к светитељу за
помоћ; он, призвавши име Христово, одмах изагна из њих нечисте
духове. Ова два избављена човека и сви присутни незнабошци
повероваше у Христа. И светитељ Божји би примљен у томе селу у

кнежевом дому с великом чешћу и љубављу. И би приређено
велико угошћење не само телесно него и духовно: јер сви
разговараху о слави и сили Христовој, и о погибли ђавола,
побеђених и посрамљених у идолима. По завршетку славља,
обављеног у славу Божју, кнез показа светитељу све своје ризнице
молећи га да узме све што жели, али он не хте ништа узети, јер он не
тражаше ни злато ни сребро већ спасење душа људских које су
драгоценије од свих блага овога света.
Пошто
светитељ
Божји
довољно
времена
поучи
богонадахнутим речима кнеза и сав дом његов и сво село, и крсти
оне што не беху крштени, и утврди их у вери, он крену у свој град
своме дому. А када улажаше у град, сужњи који бејаху у тамници
крај градске капије угледавши светитеља кроз прозорчиће,
завапише к њему громким гласом молећи га да их избави окова.
Милосрдан, човекољубив отац се сажали на њих и пре но што оде
дому свом пође к судијама, којима беше поверено управљање
градом, и моли их да ради повратка његовог пусте сужње на
слободу. Али они тврдога срца, не услишише епископову молбу, и
он отиде од њих ожалошћен. Најпре сврати у цркву и одслужи
благодарење Богу што му је помогао да толике душе приведе
спасењу. Затим оде дому свом, и би му предложена трпеза, али
светитељ не хте окусити ништа, јер беше ожалошћен због сужања.
Но Господ који твори вољу оних што Га се боје, посла анђела Свог те
отвори тамничка врата, раскину све окове и пусти сужње на слободу.
Изишавши из тамнице они иђаху кроз град ка архијерејевом дому, и
нико их не спречаваше нити им што приговараше, јер сви увиђаху
да су они не руком људском него силом Божјом ослобођени од
окова и пуштени из тамнице. Светитељ Божји, угледавши их где иду
к њему, испуни се радости и позва их за своју трпезу. Пошто их
добро угости телесном и духовном храном, он отпусти свакога да
иде своме дому.
Свети епископ Јулијан, управљајући мудро новопросвећеном
црквом и хранећи духовном храном новосабрано стадо словесних
оваца, проведе на своме престолу доста година, и апостолски се
трудећи у благовешћу Христовом он се као дубоки старац
приближи чесној кончини својој, истребивши потпуно у

Кеноманским пределима идолослужење и ђавопоштовање. На
неколико дана пред своју кончину он оде из града у једно село које је
припадало цркви, и тамо се разболе. А када се у граду чу за његову
болест, сабраше се к њему клирици, благочестиви грађани и сви
који духовном љубављу гораху према њему. Пошто их све довољно
поучи, светитељ нареди да после његовог престављења изберу себи
за епископа презвитера Туривија, који се заједно с њим трудио на
спасењу душа људских. Затим давши свима последњи целив и мир,
он предаде у руке Божије свету душу своју.
Деси се да кнеза не би при светитељевој кончини, јер у то време
он не беше у граду већ у неком удаљеном селу. Ипак то би њему
откривено на следећи начин: онога дана када се светитељ престави,
кнез обедоваше у дому свом са пријатељима својим, и њему се
отворише духовне очи, и он угледа светог Јулијана у архијерејском
одјејању где уђе код њега, са три ђакона који ношаху свеће, и даде му
благослов, а ђакони метнуше свеће на трпезу, и сви одмах одоше.
Угледавши то, кнез упита оне што сеђаху с њим: Видите ли славу
коју ја видим? - А они изјавише да ништа не виде. Тада им кнез
објасни: Не видите ли оца нашег Јулијана, који нам јави толика
добра и сатвори толика чудеса? Ето, он малочас са три ђакона који
ношаху свеће уђе овамо, и светла лица гледајући на нас и
осмехујући се благослови нас, и оставивши пред нама свеће изиђе.
Ја држим ла се он преставио, јер се чу да је занемоћао.
Рекавши то кнез одмах устаде и хитно пође у град и у оно село,
у коме се свети преставио. И нашавши га упокојена у Господу, он
плака много. Исто тако и сав народ проливаше сузе за својим оцем и
пастирем. Онда положивши на кола чесне мошти његове, повезоше
их у град. Када стигоше до блиске граду реке зване Сарта, која беше
веома дубока и морала се прелазити скелом, коњи који вожаху кола
са светитељевим телом, уместо да узиђу на скелу, навалише право у
реку, и управљани невидљивом руком иђаху по дубокој реци као по
мосту, не оквасивши ноге ни до колена. И тако на чудесан начин
пређоше на другу обалу, и сви се са страхом дивљаху овом славном
чуду: јер дивни чудотворац свети Јулијан твораше чудеса не само за
живота него и по престављењу свом. Када свето тело његово свечано
уношаху у град, и сви беху потрчали у сретање, жена једна купаше

своје одојче у бакарном легену, испод кога беше наложила малу
ватру да се вода загреје; угледавши светитељево тело и мноштво
света са свећама и кадионицама и слушајући песмопјеније, она се
заборави и остави дете, па истрча да посматра свечани спровод
чесног тела угодника Божјег; и стајаше посматрајући док не
проминуше њену кућу. Онда се сети свога детета, утрча у кућу и
угледа како се огањ силно разбуктао и вода у легену кључа; од ужаса
она врисну, дохвати леген са ватре и изли врелу воду, но дете нађе
живо и здраво и ни најмање неповређено од вреле воде. Ово чудо
видеше многи који се тамо десише и уверише се да дете би сачувано
молитвама светог угодника Божјег.
Светитељ Христов Јулијан би погребен у цркви коју он беше
подигао на месту где се раније налазила кнежева кућа, поклоњена
светитељу. И на гробу његовом догађаху се многа чудеса: јер се у
свима болестима даваху исцелења молитвама светога Јулијана а
благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и Светим
Духом част и слава кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА И ПОДВИЖНИКА
ИЛИОФОТА, ЕПАФРОДИТА, АМОНИЈА, ХУЛЕЛЕЈА,
ЕВСТЕНИЈА, АВКСУТЕНИЈА, ОЛВИЈАНА, ПАМЕГИСТА,
ЕПИФАНИЈА, ФОТИЈА, ХАРЕТИСА, ХРИСТОФОРА,
АВАКУМА, ГЕОРГИЈА, АЛЕКСАНДРА, ПАМФОДИТА,
ПАФНУТИЈА,
ВАРНАВЕ,
ГЕОРГИЈА,
ИРИНИКА,
ЕЛПИДИЈА,
ЕПИФАНИЈА,
ЕФИМИЈАНА, ИРАКЛИЈА, ТЕОДОСИЈА, ИЛАРИОНА,
ЈОСИФА,
КОРНУТА,
ЛАВРЕНТИЈА,
ОРЕСТА,
ПОЛЕМИЈА,
СОЗОМЕНА,
СОТИРИХА, ХРИСТОФОРА
и осталих који из Палестине дођоше на Кипар.[5]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРКИЈАНА
Свети мученик Маркијан још као младић би ухваћен и мучен у
граду Иконији, а затим га одведоше у Кападокију к управитељу
области Перенију. Мученик јуначки изобличи Перенија због
идолопоклоничког незнабожја, а Христа исповеди као Бога и
Господа. Због тога га стругаше по телу и образима. Затим, разљућен
прекорним речима страдалца, мучитељ нареди да га положе на
усијани тигањ, па да му потом одрежу језик. Када све то би
извршено, и свети мученик остаде тврд у вери и продужи
исповедати Христа, онда га управитељ осуди на посечење мачем.
Тада војници узеше светог Маркијана, и у време када се он мољаше
и благодараше Богу одсекоше му главу.[6]

НАПОМЕНЕ:
1. По другима упокојио се 807 године.
2. Царовао од 193 до 211 г.
3. Неки мисле да овај светитељ нико други није до Симон губави,
исцељени од Господа (Мт. 26, 6), а који је на крштењу добио
име Јулијан.
4. Спомен светог Дионисија Ареопагита празнује се 3 октобра.
5. О овим Светим Подвижницима и Мученицима видети под 1.
јулом: Спомен Св. мученика Константина Аламана,
Чудотворца.
6. Свети мученик Маркијан пострадао у Кападокији око 258
године.

13. ЈУЛИ

САБОР СВЕТОГ
АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА
Благовесника нашег спасења, великог слугу Божјег, и
радостоносног посланика к Пречистој Дјеви Марији, Архангела
Гаврила хвалимо у песмама, по други пут му приређујући
празнични сабор. Јер његов први сабор празнује се сутрадан по
Благовести Пресвете Богородице, двадесет шестога марта; а сада се
понова тај сабор његов празнује у светој Цркви, и понова се спомињу
и прослављају његова чудесна јављања по Божјем наређењу. Он
Мојсија, који избеже од Фараона, научи у пустињи - писању књига,
испричавши му постанак света, стварање првога човека Адама,
живот његов и патријараха после њега, потоња времена, потоп и
раздељење народа; још му објасни положај небеских планета и
стихија; научи га аритметици, геометрији и свакој мудрости. Он
пророку Данилу протумачи чудесна виђења о царевима и
царствима, која су имала касније настати, а која му беху престављена
у виду разних зверова; обавести га о времену ослобођења људи
Божјих из Вавилонског ропства, и о времену првог доласка
Христовог у свет оваплоћењем од Пречисте Дјеве. Он се јави светој
праведној Ани, која у своме врту туговаше због бездетности своје и
са сузама се мољаше Богу, и рече јој: Ано! Ано! услишена је молитва
твоја, уздаси твоји минуше облаке, а сузе твоје изиђоше пред Бога; и
ево, ти ћеш затруднети и родити преблагословену Кћер, због које ће

се благословити сва племена земна, и њоме ће се дати спасење свету,
а добиће име Марија.
Исто тако свети Гаврил се јави и праведном Јоакиму, који се
постио у пустињи, и објави му исто што и светој Ани: да ће добити
Кћер, од векова унапред изабрану за Матер Месији, који ће доћи
ради спасења рода људског. Овај велики Архангел би додељен од
Бога за чувара богодевици Марији, рођеној од нероткиње, и када
Она би уведена у храм он је хранио, свакодневно Јој доносећи храну.
Он се јави светом свештенику Захарији, стојећи с десне стране
кадионог олтара, и благовести му да ће његова жена Јелисавета
родити светог Јована Претечу Господњег, и када Захарија не
поверова у то, он му немилом свеза језик док се речи његове не
збуду. Овај првак Божји, послат од Бога у Назарет, јави се Цречистој
Дјеви, обрученој за праведног Јосифа, и благовести Јој зачеће Сина
Божјег осењењем и дејством Светога Духа у Њој. Он исти јави се и
Јосифу у сну, уверивши га у девственост свете Дјеве Марије и да је
оно што се зачело у Њој од Духа Светога. А када се Господ наш роди
у Витлејему, овај анђео Господњи Гаврил јави се пастирима који
чуваху ноћну стражу код стада свог, и рече: "Јављам вам велику
радост: данас вам се роди Спаситељ!" - и одмах са мноштвом војника
небеских запева: "Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу
људима добра воља!"
Сматра се да се овај анђео јавио с неба Христу Спаситељу пред
Његово добровољно страдање када се Он молио у Гетсиманском
Врту, пошто име Гаврил значи: крепост Божија. Јавивши Му се,
дакле, Гаврил Га је крепио, пошто поред других својих служења има
и то - да крепи оне који су у подвизима, а Господ се наш тада
подвизавао у усрдној молитви.
Овај анђео јави се мироносицама седећи на камену гроба и
објављујући им Христово васкрсење из гроба: јер он, који је био
благовесник зачећа и рођења Господња, показа се благовесником и
васкрсења Његова. Он се јави и Пречистој Дјеви Богородици када се
Она топло мољаше на Гори Маслинској, обавести Је да се
приближило Њено чесно успење и са земље на небо пресељење, и
даде Јој светлу гранчицу рајску.

Сећајући се ових многократних јављања његових у Старом и
Новом Завету и знајући његово непрестано посредовање пред Богом
за род хришћански, света Црква му сада прирећује саборно
празновање, да би људи Божји с усрђем свагда и пламено
прибегавали к заштити и помоћи толиког заступника и добротвора
рода људског, и његовим молитвама добијали отпуштење грехова од
Христа Господа Спаса нашега.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СТЕФАНА САВАИТА
Рођен у Дамаску око 725 године од оца Теодора, званог Мансур,
и био дакле братучед светог Јована Дамаскина. Од ране младости
постао инок код свог стрица, који се подвизавао у манастиру светог
Саве Освећеног. Изучивши добро житије богоносног оца Саве, он
постаде његов ревносни ученик и изврсни подражатељ, и својим
врлинама сијаше као сјајна звезда међу монасима Палестинским.
Због тога и прозван Саваит. Једно време живљаше као усамљени
подвижник у пустињи, где је писао и дивне црквене богослужбене
песме и химне. Свети Стефан сатвори многа знамења и чудеса, а
предвиде и претсказа и своју кончину. Упокојио се у Господу 794
године, у 69 години свога живота.[1]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
СЕРАПИОНА
Свети Серапион живљаше у време цара Севера[2] и беше човек
благочестив и врлински. Ухваћен од кнеза Акиле и упитан које је
вере, он смело изјави да верује и исповеда Христа - истинитог Бога.
Због тога би стављен на разне муке, затим бачен у огањ, и тако доби
од Господа венац мученички.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
САРЕ
Египћанка, живела и подвизавала се у Египту. Као девица
отишла на подвиг и шездесет година подвизавала се на обали реке
Нила, недалеко од Александрије. Примером свог подвижничког
богоугодног живота привукла многе женске к монашком животу.
Упокојила се у Господу 370 године.
У књизи "Рај Отаца" пише о преподобној Сари ово: Једном два
велика старца и отшелника кренуше са Пилусијске Горе к
преподобној Сари. Путујући, они збораху између себе: Хајде да
понизимо ову старицу. - Када стигоше к њој, они јој рекоше: Пази да
ти се разум не погорди и ти рекнеш: гле, отшелници долазе к мени
која сам жена. - Преподобна им од говори: По природи јесам жена,
али не по разуму. - У истој књизи пише за њу да је једном приликом
рекла: Ако се помолим Богу да ми да обавештење о свим људима,
наћи ћу се плачућа пред вратима свакога од њих. Него је боље да се
помолим да ми срце буде чисто са свима. - А имала је преподобна
увек у себи сећање на смрт, па је говорила: Пођем да ставим ногу
своју на лествицу да се уз њу попнем, и одмах пре но што се почнем
успињати, стављам смрт пред очи моје. - Причају за аму (мајку) Сару
да је тринаест година била силно узнемиравана од демона блуда, и
никада се није молила да та борба отиде од ње, него је само
говорила: Боже дај ми снаге. А када је једном силно нападе дух
блуда, она пође у келију своју да се помоли, не подајући се
искушењу због страха Божјег и подвига. Тада јој се телесно јави дух
блуда и рече јој: Саро, победила си ме. - А она одговори: Не победих
те ја, него Господ мој Христос. - Преподобна Сара беше толика
подвижница да је шездесет година седела на реци Нилу и није се
освртала низ реку да види ко долази и одлази.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈУЛИЈАНА

Свети Јулијан[3] би постављен за епископа од светог врховног
апостола Петра и послат њиме у Галију на проповед речи Божје.
Дошавши у град Кеноман, он постаде за њега први апостол, као
свети Дионисије Ареопагит за Парижане:[4] јер они обојица истих
година полагаху те меље свете вере и изграђиваху Цркву Христову,
апостолски се трудећи у проповеди Еванђеља и старајући се о
спасењу душа људских. Испрва ново учење, проповедано устима
светог Јулијана, беше незнабожним Кеноманцима једнима на
саблазан а другима на подсмех и поругу. Али када они видеше
чудеса, чињена свемоћним именом Христовим, почеше помало
веровати учењу. Јер се рукама богопроповедника чињаху многа
чудеса: ђаволи се изгоњаху, губави очишћаваху, слепи прогледаху, и
сваковрсне болести исцељиваху. Своје учење о истинитом Богу свети
Јулијан потврђиваше чудесним делима, призивајући на болеснике
име Христово и осењујући их крсним знаком. Исцељујући тако тела
њихова, он уједно исцељиваше и душе њихове проповедајући о
Христу Исусу и просвећујући светим крштењем.
Спочетка свети Јулијан живљаше у предграђу града у једној
маленој кући, и стадоше к њему долазити многи: новопросвећени
ради поуке, а незнабошци ради исцељивања од болести, и ту
добијаху двоструко исцељење, постајући и верни. То место где
живљаше свети беше безводно, те долазници к њему и посетиоци
који се бављаху код њега дуже, трпљаху велику оскудицу у води, која
се морала доносити издалека. Стога човек Божји изиђе једном са
људима који се десише код њега, у оближњу шумицу, пободе свој
жезал у земљу, и помоли се Богу наглас да сви чују, говорећи:
"Господе Боже, Ти си некада из тврдог камена у пустињи извео воду
жедним људима Твојим, погледај и на нас, слуге Твоје, и отвори нам
ризнице милосрђа Свога, те нареди да из ове суве земље потече
извор студене воде, да би сви присутни познали да си Ти истинити
Бог који си на крају векова послао у свет Сина Свог да верујуће у
Тебе уведе у истинску обећану земљу".
Када светитељ заврши молитву и верни рекоше "амин!" тог часа
потече извор воде из земље где беше побијен жезал, показујући
људима свемоћ силе Божије и велику веру и слободу према Богу
светог угодника. Тада верни ојачаше у вери, а неверни припадоше к

ногама човека Божјег просећи крштење. И свети угодник их крсти
водом тога извора. И тако с дана на дан растијаше и множаше се
Црква Христова.
Када свети епископ Јулијан постаде славан због својих чудеса,
кнез тога града по имену Дефенсор пожеле да види човека Божјег и
посла да га чесно позову к њему. Светитељ се упути ка кнезу; када се
приближи његовом дому, он обрете на капији слепца који просаше,
и сажаливши се на њега призва име Исуса Христа, осени слепе очи
његове чесним крсним знаком, и слепац прогледа. Велика радост
обузе прогледалог слепца а присутне - велико удивљење. И одмах би
ово чудо достављено кнезу. Кнез хитно изиђе у сусрет светоме,
уједно и да прогледалог слепца види; и видевши их обојицу, он се
поклони Божјем проповеднику, уведе га у свој дом, и припавши к
ногама светитељу смирено га мољаше да га научи како да добије
живот вечни. Светитељ Божји апостолски одржа проповед, довољно
поучи кнеза и све укућане његове познању истинитог Бога и свете
вере, и наложи пост, огласивши их за крштење. И после неколико
дана, крсти се кнез са свим родом својим, и даде светитељу дом свој у
средини града да га претвори у цркву, и поклони му потребну
имовину за све потребе црквене. По угледу на кнеза многи угледни
грађани примише свету веру у Христа и крстише се, и много од
имовине своје подарише светитељу Божјем. А он устроји дивну
цркву и украси је сваком лепотом. И стаде се народ сваки дан
сабирати у цркву, и светим Јулијаном научавани вери и убеђивани
чудесима, они се просвећиваху светим крштењем, јер свети Јулијан
имађаше од Бога толику силу чудотворства да и мртве васкрсаваше.
У граду беше један угледан човек по имену Анастасије, који се
још држаше идолопоклонства и не беше примио свету веру. Он
имађаше љубљеног сина који се тешко разболе и ускоро умре. Отац,
обузет великом жалошћу и тугом за изгубљеним сином, потрча к
светом Јулијану и ридајући завапи к њему: Служитељу Божји
Јулијане, ти проповедаш да је Христос истинити Бог, заклињем те
Христом Богом кога проповедаш, врати ми сина мог! - Светитељ му
рече: Анастасије, ако верујеш у Проповеданог мноме, онда ћеш и
сина свог добити живог, и ти сам наследити живот вечни. Анастасије са заклетвом обећаваше, говорећи: Ако сина мог добијем

жива, повероваћу у Христа истинитог Бога и потпуно ћу се одрећи
идола.
Тада светитељ Божји, праћен својим клиром, пође с
Анастасијем у његов дом, где лежаше мртво тело дечаково.
Угледавши многе где поред мртваца плачу и страховито кукају, он
им нареди да ућуте. Сви окренуше своје очи на њега, говорећи у
себи: Шта овај хоће да ради са мртвим телом? - Чудотворац приђе
одру, узе мртваца за руку и, подигавши очи к небу, са сузама се
помоли, говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си васкрсао удовичина
сина кога изношаху из града Наина да погребу, и четвородневног
Лазара који је већ смрдео Ти си речју силе Своје дозвао из мртвих,
нареди да и овај дечко васкрсне из мртвих, јер када он васкрсне
телом, многи ће васкрснути душом поверовавши у Тебе. Нека
познаду присутни да си Ти Христос, Син Бога живога, који си спасао
свет по наређењу Оца, коме преко Тебе одајемо достојну
благодарност кроз бесконачне векове!
Клирици рекоше: Амин! - И тог тренутка дечко се пробуди као
из сна, и устаде жив и здрав. Видевши то, сви се запрепастише и
веома удивише; и у Анастасијевом дому настаде неописива радост, и
устима свију прослављаше се једини истинити Бог Исус Христос. И
верова у Њега Анастасије са свим домом својим, и крстише се; исто
тако и сви који то видеше и чуше, вероваше и крстише се.
После неког времена и друго такво чудо благоволи учинити
Христос Господ преко угодника Свог Јулијана, у славу пресветог
имена Свог. Јер једном, када свети Јулијан изиђе са клиром из града
да обиђе Кеномански крај и потражи пропале душе људске, он
угледа где ка незнабожачком гробљу носе да погребу умрлог
младића, јединца сина некога велможе Јовинијана; и много света
иђаше за мртвацем. Пришавши к њима свети епископ нареди
онима што ношаху мртваца да стану, и давши народу знак руком да
се утиша, он громко рече оцу умрлога: Јовинијане, Христос кога ја
проповедам, поставши човек ради људи, васкрсавао је мртве, речју
изгонио ђаволе, и чинио све што је желео живећи са људима, да би
показао силу Свога Божанства. Ако ти напустиш ваше идоле и свим
срцем поверујеш у овога Бога, и обећаш очистити се светим

крштењем, онда ћеш се обрадовати и о своме спасењу и о синовљем
васкрсењу.
Тада Јовинијан и сав народ с њим, припавши к ногама
светитељу, прошаху милост: да васкрсне умрлога. Јовинијан са
сузама говораше светитељу: Велики слуго Божји Јулијане, ако
оживиш јединог сина мог, који беше светлост очију мојих и радост
живота мога, онда ћу не само ја исповедити да је Христос истинити
Бог него ће и сав народ овај одбацити богове своје и с усрђем
примити веру коју ти проповедаш!
Пун чудотворне благодати, светитељ Божји преклони колена на
молитву, подиже к небу очи и руке, и громко да сви чују помоли се
Господу,
говорећи:
Владару
свемогући
Исусс
Христе,
свудаприсутни, Ти си изволео постати човек ради нашег спасења, и
са људима живети, и знамењем Крста Свог смрт од рода људског
одагнати, нареди да васкрсне овај јуноша, да би се пројављењем тако
велике силе Твоје утврдила вера верујућих у Тебе, а срца
неверујућих покорила се Теби, Јединородном Сину Бога живога,
кога са Оцем и Светим Духом исповедамо царујућа кроза све векове.
Присутни изговорише: Амин! - И одмах устаде мртвац са одра
на коме га ношаху, и сви се са запрепашћењем удивише новоме
чуду. А васкрсли младић стаде громко викати: Заиста је велик Бог
хришћански, кога проповеда Његов слуга Јулијан!
- Оцу пак своме рече: Заиста све до сада били смо у заблуди не
знајући Бога истинитога, јер богови које поштујемо стварно су
ђаволи: јер ја их видим у паклу и гледах како они немају покоја и
непрестано се муче у љутим мукама.
Тада сви стадоше громким гласом славити Христа истинитог
Бога, повероваше у Њега, и поучени од светог епископа крстише се
заједно са Јовинијаном и васкрслим сином његовим.
- Тако добри пастир, нашавши заблуделе овце, настави свој
предузети пут, праћен мноштвом народа који је желео да се
наслађује његовим богонадахнутим речима и да гледа његова чуда.
Када се свети Јулијан приближи селу званом Пролиак, дан већ
беше на смирају, и он у касно вече уђе у село желећи да ту одахне. А
како баш у то време господару тога села умре синчић, мали дечко, и
из куће његове разлегаше се кукњава, то светитељ уђе тамо

опоменувши се речи Еклезијаста: Боље је ићи у дом плача, него ићи
у дом пира (7, 3). И би му дата засебна соба да се спавањем одмори,
али он нареди да унесу код њега мртвога дечка. Затворивши се с
њим, он проведе на молитви до зоре, и молитвама својим васкрсе
дечка, предаде га родитељима жива и здрава, те њихов плач
претвори у радост. А када се раздани пронесе се глас о овоме чуду
по целоме селу, и сви се слегоше тамо да виде васкрситеља и
васкрснутога. Видевши чудотворца, они принесоше к њему своје
болеснике; а он, молећи се за све и благосиљајући све, исцели их. И
цело то село са господарем својим прими свету веру и просвети се
крштењем. Родитељи пак обећаваху да васкрснуто дете посвете Богу
и да цркви поклоне цело село, којега он беше наследник, да би кад
одрасте постао црквенослужитељ, а село се присаједини црквеној
имовини.
Када светитељ оде одатле и приближи се другоме селу, званом
Руилиак, што је над реком Лидом, сретоше га изасланици господара
тога села са молбом да пожури к њима, пошто се бесомучна
јединица кћи њиховог господара силно мучи од нечистог духа,
причињавајући велики бол родитељима и рођацима. Светитељ
Христов убрзаним кораком стиже тамо, и истеравши беса из
девојчице, приведе вери Христовој њене родитеље, полупа идоле
што беху у њих, и подиже цркву. И задржа се код њих док цело село
и околину не приведе Богу светим крштењем.
Затим он пође одатле у село звано Артин, у коме бејаше велико
идолиште, и у њему чувени идол поганог бога њиховог Јупитера. У
томе идолу живљаше ђаво, који заблуделе људе завођаше разним
привидима. Житељи овога села и околине, усрдни ђавослужитељи,
чувши да хришћански епископ иде к њима, сабраше се велико
мноштво не желећи да га пусте к себи, јер се бојаху да и са њиховим
богом - идолом не уради оно што је урадио по другим селима са
њиховим боговима - идолима, поразбијавши их у прах. А када
светитељ Божји дође к њима, они јаросно викаху на њега: једни
говораху да га треба убити као разоритеља древних обичаја отачких,
а други вапијаху да га ваља спалити као врачара и варалицу и
непријатеља богова њихових. И мада се силно гневљаху на њега,
ипак му не могаху никакво зло учинити, пошто десница Вишњега

штићаше слугу Свога. И он, наоружан оклопом и оружјем
невидљиве божанске силе, као храбар војник неустрашиво прође
кроз сред побуњеног народа, уђе у идолски храм и, призвавши
свемоћно име Христово, нареди идолу да падне а ђаволу да изађе
отуда; и тог тренутка идол паде на земљу и разби се у прах, и ђаво
видљиво изиђе из њега у виду огромне страшне змије, пуштајући
сумпорни огањ из уста, и навали на своје служитеље, јер много
незнабожачког света беше ушло у идолиште, и стаде их љуто вијати
и умртвљивати. Народ, немајући куда да бежи од беса и отрова
змијина, стаде запомагати к светом Јулијану за помоћ, преклињући
да га избави од ове беде. Тада служитељ Божји пружи десницу своју
према змији, и бијући је и прогонећи је крсним знаком као
гвозденом палицом, запрети томе видљивом ђаволу да престане
шкодити људима и да отиде у бездан пропасти своје. И змија,
побегавши из идолишта, постаде невидљива.
Тада незнабожни народ, увидевши своју заблуду, повика к
епископу: Слуго Бога истинитога, спаси нас пропале! - Светитељ,
пошто их довољно поучи, све их придоби Христу: јер они са усрђем
примише свету веру, крстише се и идолиште оно срушише, а место
њега, по светитељевом наређењу, подигоше цркву у славу Христа
Бога. Исто тако и по другим местима где беху идоли, они их
уништише; и настаде велика радост у том крају због избављења од
идолске обмане. Тако ревносни пастир обиђе крајеве своје пастве и
приведе своје словесне овце на духовну пашу, отевши их из чељусти
адскога вука; сем што овде-онде остаде по која групица изгубљених,
који не оставише своју пређашњу идолопоклоничку заблуду.
Гореспоменути кнез Дефенсор, чувши како светитељ Божји
просвети Кеномански крај творећи благодаћу Христовом миога
чудеса, веома се радоваше томе и слављаше Христа Бога. Затим он
сам оде к светитељу, и после љубазног поздрава с њим, он моли
светитеља да дође к њему у село, у коме кнез имађаше дивну кућу и
велико имање. Кнез је желео да светитељ тамо приреди духовно
славље поводом победе над искорењеним идолослужењем и
присуствује празничној трпези, те да се у славу Божју сви провеселе,
благодарећи Господу на човекољубивој доброти Његовој. Угодник
Божји, иштући свуда спасење душа људских, не одби кнежеву молбу

и пође са њим у његово село. Идући путем они угледаше једнога
дечка који се ваљао по земљи: огроман смук га беше обавио,
свезавши му ноге репом као копопцем, и опасавши му цело тело
својим горњим делом. Човек Божји Јулијан приђе ближе и помоли
се Богу говорећи: Господе Исусе Христе, Ти си крстом Својим
избавио род људски, лишен раја преваром змије, избави и ово
створење Твоје од смука који га је свезао, да би присутни познали да
си Ти Избавитељ свих који се у Тебе уздају!
И тог часа смук препуче напола и постаде мртав, а дечко га
отресе са себе и устаде здрав, и сви слављаху Бога. А кад се
приближише селу у које иђаху, њима изађе у сусрет много народа;
ту се задесише два бесомучника који завапише к светитељу за
помоћ; он, призвавши име Христово, одмах изагна из њих нечисте
духове. Ова два избављена човека и сви присутни незнабошци
повероваше у Христа. И светитељ Божји би примљен у томе селу у
кнежевом дому с великом чешћу и љубављу. И би приређено
велико угошћење не само телесно него и духовно: јер сви
разговараху о слави и сили Христовој, и о погибли ђавола,
побеђених и посрамљених у идолима. По завршетку славља,
обављеног у славу Божју, кнез показа светитељу све своје ризнице
молећи га да узме све што жели, али он не хте ништа узети, јер он не
тражаше ни злато ни сребро већ спасење душа људских које су
драгоценије од свих блага овога света.
Пошто
светитељ
Божји
довољно
времена
поучи
богонадахнутим речима кнеза и сав дом његов и сво село, и крсти
оне што не беху крштени, и утврди их у вери, он крену у свој град
своме дому. А када улажаше у град, сужњи који бејаху у тамници
крај градске капије угледавши светитеља кроз прозорчиће,
завапише к њему громким гласом молећи га да их избави окова.
Милосрдан, човекољубив отац се сажали на њих и пре но што оде
дому свом пође к судијама, којима беше поверено управљање
градом, и моли их да ради повратка његовог пусте сужње на
слободу. Али они тврдога срца, не услишише епископову молбу, и
он отиде од њих ожалошћен. Најпре сврати у цркву и одслужи
благодарење Богу што му је помогао да толике душе приведе
спасењу. Затим оде дому свом, и би му предложена трпеза, али

светитељ не хте окусити ништа, јер беше ожалошћен због сужања.
Но Господ који твори вољу оних што Га се боје, посла анђела Свог те
отвори тамничка врата, раскину све окове и пусти сужње на слободу.
Изишавши из тамнице они иђаху кроз град ка архијерејевом дому, и
нико их не спречаваше нити им што приговараше, јер сви увиђаху
да су они не руком људском него силом Божјом ослобођени од
окова и пуштени из тамнице. Светитељ Божји, угледавши их где иду
к њему, испуни се радости и позва их за своју трпезу. Пошто их
добро угости телесном и духовном храном, он отпусти свакога да
иде своме дому.
Свети епископ Јулијан, управљајући мудро новопросвећеном
црквом и хранећи духовном храном новосабрано стадо словесних
оваца, проведе на своме престолу доста година, и апостолски се
трудећи у благовешћу Христовом он се као дубоки старац
приближи чесној кончини својој, истребивши потпуно у
Кеноманским пределима идолослужење и ђавопоштовање. На
неколико дана пред своју кончину он оде из града у једно село које је
припадало цркви, и тамо се разболе. А када се у граду чу за његову
болест, сабраше се к њему клирици, благочестиви грађани и сви
који духовном љубављу гораху према њему. Пошто их све довољно
поучи, светитељ нареди да после његовог престављења изберу себи
за епископа презвитера Туривија, који се заједно с њим трудио на
спасењу душа људских. Затим давши свима последњи целив и мир,
он предаде у руке Божије свету душу своју.
Деси се да кнеза не би при светитељевој кончини, јер у то време
он не беше у граду већ у неком удаљеном селу. Ипак то би њему
откривено на следећи начин: онога дана када се светитељ престави,
кнез обедоваше у дому свом са пријатељима својим, и њему се
отворише духовне очи, и он угледа светог Јулијана у архијерејском
одјејању где уђе код њега, са три ђакона који ношаху свеће, и даде му
благослов, а ђакони метнуше свеће на трпезу, и сви одмах одоше.
Угледавши то, кнез упита оне што сеђаху с њим: Видите ли славу
коју ја видим? - А они изјавише да ништа не виде. Тада им кнез
објасни: Не видите ли оца нашег Јулијана, који нам јави толика
добра и сатвори толика чудеса? Ето, он малочас са три ђакона који
ношаху свеће уђе овамо, и светла лица гледајући на нас и

осмехујући се благослови нас, и оставивши пред нама свеће изиђе.
Ја држим ла се он преставио, јер се чу да је занемоћао.
Рекавши то кнез одмах устаде и хитно пође у град и у оно село,
у коме се свети преставио. И нашавши га упокојена у Господу, он
плака много. Исто тако и сав народ проливаше сузе за својим оцем и
пастирем. Онда положивши на кола чесне мошти његове, повезоше
их у град. Када стигоше до блиске граду реке зване Сарта, која беше
веома дубока и морала се прелазити скелом, коњи који вожаху кола
са светитељевим телом, уместо да узиђу на скелу, навалише право у
реку, и управљани невидљивом руком иђаху по дубокој реци као по
мосту, не оквасивши ноге ни до колена. И тако на чудесан начин
пређоше на другу обалу, и сви се са страхом дивљаху овом славном
чуду: јер дивни чудотворац свети Јулијан твораше чудеса не само за
живота него и по престављењу свом. Када свето тело његово свечано
уношаху у град, и сви беху потрчали у сретање, жена једна купаше
своје одојче у бакарном легену, испод кога беше наложила малу
ватру да се вода загреје; угледавши светитељево тело и мноштво
света са свећама и кадионицама и слушајући песмопјеније, она се
заборави и остави дете, па истрча да посматра свечани спровод
чесног тела угодника Божјег; и стајаше посматрајући док не
проминуше њену кућу. Онда се сети свога детета, утрча у кућу и
угледа како се огањ силно разбуктао и вода у легену кључа; од ужаса
она врисну, дохвати леген са ватре и изли врелу воду, но дете нађе
живо и здраво и ни најмање неповређено од вреле воде. Ово чудо
видеше многи који се тамо десише и уверише се да дете би сачувано
молитвама светог угодника Божјег.
Светитељ Христов Јулијан би погребен у цркви коју он беше
подигао на месту где се раније налазила кнежева кућа, поклоњена
светитељу. И на гробу његовом догађаху се многа чудеса: јер се у
свима болестима даваху исцелења молитвама светога Јулијана а
благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и Светим
Духом част и слава кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА И ПОДВИЖНИКА
ИЛИОФОТА, ЕПАФРОДИТА, АМОНИЈА, ХУЛЕЛЕЈА,

ЕВСТЕНИЈА, АВКСУТЕНИЈА, ОЛВИЈАНА, ПАМЕГИСТА,
ЕПИФАНИЈА, ФОТИЈА, ХАРЕТИСА, ХРИСТОФОРА,
АВАКУМА, ГЕОРГИЈА, АЛЕКСАНДРА, ПАМФОДИТА,
ПАФНУТИЈА,
ВАРНАВЕ,
ГЕОРГИЈА,
ИРИНИКА,
ЕЛПИДИЈА,
ЕПИФАНИЈА,
ЕФИМИЈАНА, ИРАКЛИЈА, ТЕОДОСИЈА, ИЛАРИОНА,
ЈОСИФА,
КОРНУТА,
ЛАВРЕНТИЈА,
ОРЕСТА,
ПОЛЕМИЈА,
СОЗОМЕНА,
СОТИРИХА, ХРИСТОФОРА
и осталих који из Палестине дођоше на Кипар.[5]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРКИЈАНА
Свети мученик Маркијан још као младић би ухваћен и мучен у
граду Иконији, а затим га одведоше у Кападокију к управитељу
области Перенију. Мученик јуначки изобличи Перенија због
идолопоклоничког незнабожја, а Христа исповеди као Бога и
Господа. Због тога га стругаше по телу и образима. Затим, разљућен
прекорним речима страдалца, мучитељ нареди да га положе на
усијани тигањ, па да му потом одрежу језик. Када све то би
извршено, и свети мученик остаде тврд у вери и продужи
исповедати Христа, онда га управитељ осуди на посечење мачем.
Тада војници узеше светог Маркијана, и у време када се он мољаше
и благодараше Богу одсекоше му главу.[6]

НАПОМЕНЕ:
1. По другима упокојио се 807 године.
2. Царовао од 193 до 211 г.
3. Неки мисле да овај светитељ нико други није до Симон губави,
исцељени од Господа (Мт. 26, 6), а који је на крштењу добио
име Јулијан.
4. Спомен светог Дионисија Ареопагита празнује се 3 октобра.
5. О овим Светим Подвижницима и Мученицима видети под 1.
јулом: Спомен Св. мученика Константина Аламана,
Чудотворца.
6. Свети мученик Маркијан пострадао у Кападокији око 258
године.

15. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
КИРИКА и ЈУЛИТЕ
Живљаше у граду Иконији[1] Ликаонске области једна млада
жена племићског порекла, од рода ранијих царева римских, по
имену Јулита, по вери хришћанка. Мало поживевши у законитом
браку она роди мушко дете, па обудове. Она просвети дете светим
крштењем и надену му име Кирик. У то време незнабожни римски
цар Диоклецијан[2] подиже силно гоњење на хришћане у свима
крајевима римске царевине; и постави за кнеза у Ликаонској области

неког комита Дометијана, човека сурова и нечовечна и
звероподобна, који се радовао проливању крви хришћанске.
Дошавши у Иконију, Дометијан стаде љуто мучити верујуће у
Христа и брижљиво истраживати оне који се тајно држаху
хришћанске вере.
Видећи то и знајући да се са својом побожношћу не може
сакрити од мучитеља, верна слушкиња Христова намисли да бежи,
јер се бојала да неће бити у стању отрпети љуте муке, па ће се
одрећи Христа. Стога она ради љубави Христове остави сва своја
имања, која у ње беху многобројна, и кућу и сроднике и робове и
сваку лепоту овога света и славу и насладу, па узевши свога
трогодишњег синчића Кирика и две најоданије робиње, изиђе ноћу
из града Иконије и отпоче странствовати, сећајући се реченога у
Светом Писму: Немамо овде града који ће остати, него тражимо
онај који ће доћи (Јевр. 13, 14). Тако она дође у Селевкију као
путница и сиротица, скривајући своје високо порекло. Али и тамо
нађе исто такво гоњење хришћана: јер неки Александар, примивши
од цара игемонску власт, допутова у Селевкију и без милости
убијаше све који исповедаху име Исуса Христа. Тада блажена Јулита,
опоменувши се писанога: Подајте место гњеву (Рм. 12, 19), тојест
бежите од гњева; и: Када вас потерају у једном граду, бежите у други
(Мт. 10, 23), - отпутова из Селевкије у Киликијски град Тарс, и
живљаше ту међу убогима. Но након извесног времена тај исти
игемон Александар дође и у Тарс[3] да мучи хришћане. Света Јулита
би препозната од неких и достављена игемону. Овај нареди одмах да
је ухвате, а сам седе на отвореном народном судишту. Када војници
ухватише Јулиту са њеним синчићем, обе робиње побегоше од ње;
али издалека иђаху за њом, да виде страдање њено и крај. И
мученица би приведена пред игемона, држећи на рукама
трогодишње дете своје Кирика. Упитана од игемона за име, порекло
и отачаство, она смело одговараше исповедајући име Господа нашег
Исуса Христа и називајући себе хришћанком. И говораше: Моје
име, порекло и отачаство јесте небеско царство Христа мог!
Разљутивши се, игемон нареди да јој узму дете, па да је свуку,
повале на земљу и немилице бију сировим жилама. Када мученицу
бијаху, дете гледајући то плакаше, и отимаше се из руку оних што га

држаху, да би отрчало к мајци својој. Игемон, видећи како је дете
лепо, нареди те му га донеше. Он га узе на крило и стаде га тешити
да не плаче, и миловаше га по глави и љубљаше, и тепаше му; но
дете се опираше, и отимаше из његових руку, и склањаше своју
главицу од њега, недајући му ни да га милује нити да га љуби својим
поганим устима; и непрестано гледајући у своју мајку коју су били,
оно плакаше и викаше: "Хришћанин сам! пустите ме к мајци!" И
отимајући се ручицама од игемона, оно му ноктима гребаше лице.
Игемон се разјари, тресну дете о земљу и отури ногом, а дете се
скотрља низ камене степенице, сва му се главица разби и зали крвљу
сво то место, и оно предаде Богу своју свету и невину душицу. Тако
се овенча свето дете Кирик.
Мати пак његова блажена Јулита жестоко и дуго бијена, као у
туђем телу страдајући и као безосећајни стуб не осећајући, ништа
друго не говораше сем ово: "Хришћанка сам и нећу принети жртву
бесовима!" А када је престадоше тући и подигоше са земље, она
угледа пред судиштем своје мило чедо мртво у крви, и испунивши
се радости рече: Хвала Ти, Господе, што удостоји сина мог такве
благодати Твоје, да пре мене мученички сконча за свето име Твоје и
прими неувенљиви венац у слави Твојој!
После тога игемон нареди да мученицу обесе на мучилишту и
да јој железним гребенима стружу тело, па да јој онда врелом
смолом заливају ране. Тако мученој светитељки гласник викаше:
Смилуј се на себе саму, Јулито! поштеди младост своју! поклони се
боговими, да би се избавила од мука и да не би љуто погинула
страхотном смрћу као твој син! - Света мученица одговараше: Нећу
се поклонити ђаволима и њиховим глувим и немим идолима! Ја се
поклањам Господу мом Исусу Христу, Јединородном Сину Божјем,
којим Отац Небески сатвори све, и старам се достигнути сина мог, да
се са њим удостојим царства небеског.
Видевши непобедиво трпљење и јунаштво мученице, игемон је
осуди на посечење мачем. Онда је војници узеше и поведоше ван
града на губилиште, где су погубљиваии осуђени на смрт.
Светитељка иђаше радосно као на венчање. Када стигоше на
губилиште, она измоли мало времена за молитву; и преклонивши
колена помоли се говорећи: Благодарим Ти, Господе мој Исусе

Христе, што си сина мог призвао пре мене удостојивши га да
пострада за свето и страшно име Твоје, и што си дао вечни живот са
светима њему, оставившем овај ташти живот, - прими дакле и мене
недостојну слушкињу Твоју, и удостоји ме да добијем благодат пред
Тобом: да будем прибројена мудрим девојкама које уђоше у твој
непролазни чертог, да би дух мој благословио Тебе, Саздатеља свог,
и беспочетног Оца Твог, и савечног Духа Светог, вавек, Амин.
Пошто се света мученица тако помоли Господу, џелат наоштри
мач, удари мученицу по врату и одсече чесну главу[4], оставивши
тело њено на том месту без погребења да га поједу пси и звери. Тако
исто и тело светог Кирика извукоше из града и бацише поред тела
његове мајке па отидоше. А када се спусти ноћ, дођоше оне две
гореспоменуте робиње, узеше тело своје госпође и њеног сина,
однеше их далеко и погребоше у земљу. Једна од тих робиња
доживе до дана Константина Великог, првог хришћанског цара, у
чије време засија истина и благодаћу Христовом Црква Божја доби
слободу. Тада та робиња показа верним хришћанима место где беху
погребене чесне мошти светих мученика, Кирика и Јулите, и
исприча о њиховом страдању.
Они онда извадише из недра земље њихове свете мошти
нетљене, испуњене миомира; и оне даваху исцељења од болести.
Страдање ових светих мученика би описано у спомен и част њихову,
на корист вернима, а у славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим
Духом слављеног вавек. Амин.

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ РАВНОАПОСТОЛНОГ
ВЛАДИМИРА великог кнеза Кијевског
Велики кнез Кијевски и све Руске земље самодржац Владимир
беше син Свјатослава, унук Игора и свете Олге, а праунук Рурика
кога Варјази позваше на кнезовање Русијом. Рурик имађаше престо
свога кнежевства у Великом Новгороду; а Игор Рурикович после
смрти свога оца пренесе престо у Кијев, и ту му света Олга роди
сина Свјатослава. Свјатослав Игорович имађаше три сина:
Јарополка, Олега и Владимира, не од једне жене. Делећи тројици

синова велику кнежевину Руску, Свјатослав даде најстаријем сину
Јарополку Кијев, средњем Олегу Древљане, а најмлађем Владимиру
Велики Новгород. После смрти великога кнеза Свјатослава Јарополк
удари на брата свога кнеза древљанског Олега, уби га и његову
кнежевину узе себи. Дознавши за ово, великоновгородски кнез
Владимир се уплаши да његов најстарији брат Јарополк не учини и
са њим то исто, и побеже преко мора к Варјазима. Јарополк онда узе
под своју власт и великоновгородску кнежевину.
Након не много времена Владимир сабра велику војну силу,
делом од Варјага, делом од других покрајина руских, па крену на
Јарополка, погуби га и узе кнежевину кијевску, и братовљу жену
пореклом Гркињу, и постаде самодржац целе земље Руске. Он
постави идоле у Кијеву на узвишеним местима, приношаше им
жртве, и сав народ привођаше к идолопоклоњењу. Оне пак који
нису хтели да се клањају идолима, он нареди да се предају на смрт.
Тада и би убијен блажени Теодор хришћанин са сином својим
Јованом[5], јер не хте да се придружи идолопоклоницима, нити да
сина свог да на жртву демонима. Остали хришћани, који од свете
Олге беху просвећени, и ради којих она и цркву подиже на
Асколдовој могили, неки се из страха кријаху и бежаху, неки се тајно
држаху свете вере, а неки се опет вратише своме пређашњем
незнабожју. И где беше хришћанских цркава, идолопоклоници их
порушише. У Кијеву беху понамештани од Владимира ови
одабрани идоли: врховни идол Перун, за кога вероваху да је бог
грома, муња и кишних облака; други - Волос, бог стоке; трећи Позвизд или Вихор, бог ваздуха; четврти - Ладо, бог весеља; пети Купало, бог земаљских плодова; шести - Кољада, бог који се
празновао зими; и многи други мањи богови. По наређењу овог
великог кнеза, такви богови беху понамештани не само у Кијеву него
и по свима осталим крајевима руске државе, и незнабошци им се
клањаху и приношаху жртве. Такво исто идолослужење вршаше и у
Великом Новгороду, јер Владимир посла тамо да управља ујака свог
војводу Добрињу, брата матере своје. По угледу на Владимира, он
исте идоле постави, наденувши им иста имена.
Поред идолопоклонства Владимир паћаше и од другога зла:
неуздржљиво се ваљаше у телесним пожудама као у блату, јер беше

као и древни Соломон веома женољубив, и ненасит у телесном
сладострашћу, и имађаше много жена и врло много наложница, и
живљаше погано налазећи се у идолопоклоничкој заблуди.
Но када преблаги Бог, који не жели смрти грешницима, по
превеликом и неисказаном милосрђу Свом благоволе Руску земљу,
помрачену тамом идолобесја, просветити светлошћу свете вере и на
пут спасења упутити, Он им за руководиоца изабра овог великог
кнеза Владимира, као некада Римљанима и Грцима цара
Константина Великог, а пре тога свима народима светог апостола
Павла. Јер Он који је наредио да из таме засија светлост, запали у
Владимировом срцу зору тајанствене светлости, и разбуди у њему
жељу за познањем истине и претвори га из незнабожног
идолопоклоника у побожног хришћанина, и од гонитеља - у новог
апостола и учитеља Русима; и он толики руски народ оте из чељусти
ада и вечне смрти, и приведе поновном рођењу у живот вечни
светим крштењем.
Није неумесно да овде споменемо у која су се времена Руси пре
Владимира делимично крштавали. Најпре се Славеноруски народ
крсти од светог апостола Андреја Првозваног. Овај свети апостол
стигавши до Кијевских гора, благослови их, и побивши крст на
високом брегу прорече да ће се ту подићи град и да ће на тим
местима засијати благодат Божија. И људе које тада нађе тамо он
научи светој вери и крсти их. Затим свети апостол пође и у остале
крајеве руске, где је сада Велики Новгород, и где су други знаменити
градови, и свуда које год ка Христу могаде обратити, просвети их
светим крштењем.
Опет се крсти Русија у време грчкога цара Василија Македонца
и светог патријарха Фотија, који упутише у Русију архијереја
Михаила. У то време кнез Игор Рурикович беше малолетан и
кнежевином управљаше његов рођак и васпитач Олег. Када грчки
архијереј стиже из Цариграда у Руску земљу, да незнабожни народ
научи светој вери, људи жељаху да најпре виде неко чудо од њега.
Архијереј их упита: Какво чудо захтевате? - Они му рекоше: Књига
која учи вашој хришћанској вери, нека буде бачена у огањ, па ако не
изгори, по томе ћемо познати да је ваша вера добра и истинита и
Бог кога проповедаш велики. - Архијереј, уздајући се у Бога, нареди

да се наложи велики огањ пред свима, па подигавши руке к небу
помоли се говорећи: Прослави име Своје, Христе Боже! - И рекавши
то, метну у огањ књигу Свето Еванђеље, и књига не изгоре. Јер када
сва дрва изгореше и огањ се угаси, Еванђеље се обрете цело, ни
најмање неповређено од огња. Видећи то чудо, многи људи
вероваше у Христа и крстише се.
Још се Русија крсти у дане велике кнегиње Олге[6], жене великог
кнеза руског Игора Руриковича, мајке Свјатославове, а бабе
Владимирове. Она, као што пише у њеном житију, отишавши у
Цариград, прими свету хришћанску веру и доби на светом крштењу
име Јелена. По повратку отуда, она у Кијеву и осталим руским
градовима многе приведе к вери и светом крштењу, али не могаде
све просветити, јер и сина свог Свјатослава не могаше никако
усаветовати да прими хришћанство.
Овим крштењем у Русији, које беше пре Владимира, не могаде
се раширити и утврдити света вера, једно због честих ратова, а друго
због кнезова, оданих незнабожном идолопоклонству. Коначно се сва
Русија просвети у дане великога кнеза Владимира, пошто се најпре
он сам просвети и познаде прави пут спасења, и све изведе на њега,
било примером своје побожности, било својим владалачким
наређењем. А то просвећивање отпоче овако:
Када Владимир постаде чувен због храбрости, самодржавности
и величине свога царства, стадоше долазити к њему представници
разних народа хвалећи му своју веру. Најпре дођоше мухамеданци,
и Владимир их упита: Каква је вера ваша? - Они му одговорише:
Верујемо у Бога који је на небу, а имамо пророка Божјег Мухамеда;
он нам дозвољава да имамо жена колико ко хоће и да уживамо све
телесне сласти, само наређује да се обрезујемо, и да свињског меса не
једемо, и да вина не пијемо. Поред тога мухамеданци причаху о
својој вери и друге ствари неславне и стидне, о којима не доликује
писати. Владимир са насладом слушаше о женама, пошто беше
женољубив, али му се не допаде обрезање и непијење вина. И рече
им: Ми не можемо да живимо без вина, пошто у Русији свако весеље
и пријатност бива уз поднапијање.
Долажаху к Владимиру изасланици и од Немаца, и од римског
папе, и од ћесара западног, и од осталих кнезова; и сваки говораше

за своју веру да је добра, али се ниједна од њих не допаде
Владимиру. Још и Јевреји дођоше к Владимиру и говораху да је
њихова старозаветна вера боља од свих вера. Владимир их упита: Где
је земља и царство ваше? - Они му одговорише: Наша земља је
Јерусалим и Палестина, и њена околина. Али пошто гресима својим
разгневисмо Бога, Бог нас расеја по целоме свету, а земљу нашу даде
хришћанима. - Владимир им на то рече: Како ви друге учите вашој
вери, а сами сте одбачени од Бога вашег? Јер кад би вас Бог љубио,
Он вас не би расејао по туђим земљама. Зар и нама желите такво
расејање? - Рекавши то, он их отера са очију својих.
После свију ових к Владимиру дође од грчких царева Василија и
Константина и од патријарха цариградског изасланик са даровима,
Кирил философ, муж изврстан, образован и богонадахнут. Овај
философ Кирил дуго говори Владимиру о хришћанској вери,
почевши са стварањем света, па преко свих пророштава све до
оваплоћења Христова, и Његовог добровољног страдања и крсне
смрти ради спасења људског, и Његовог тродневног васкрсења, и
вазнесења на небо. Затим му изложи учење о другом доласку
Христовом, о васкрсењу мртвих, о Страшном суду, о бесконачним
мукама спремљеним за грешнике, и о награди праведницима у
небеском царству. Онда му предаде послати дар: велику златоткану
завесу, на којој беше уметничким ткањем изображен Страшни суд
Божји, и одвајање грешних од праведних: праведници стајаху с десне
стране Судији, и на тој десној страни беше изображен рај и царство
небеско; а грешници стајаху с леве стране, на којој беху изображени
геена огњена, страшни ликови демона и разне муке у паклу.
Пажљиво разгледајући све то, Владимир распитиваше
философа за сваку ствар. Философ му о свему говораше подробно; и
рече му: Када Христос Бог наш дође у слави Својој с неба на земљу
да суди живима и мртвима и да свакоме да по делима његовим, тада
ће праведнике поставити с десне стране Себи и послати их у Своје
небеско царство на вечно весеље, а грешнике ће поставити с леве
стране Себи и послати их у геену огњену неугасиву, у бесконачне
муке.
Слушајући то, Владимир уздахну и рече: Благо онима који
стану с десне стране, а тешко онима који буду с леве! - Философ му

рече: Ако и ти, царе, престанеш са злим делима и примиш свето
крштење, удостојићеш се стајања с десне стране; ако пак останеш у
незнабожју, онда ће и твоје место бити с леве стране. - Пажљиво
слушајући философово разлагање и размишљајући, Владимир рече:
Почекаћу још мало, док тачније испитам о свима верама. - И пошто
обдари философа и његову пратњу, он их с чешћу отпусти у
Цариград.
Када грчки философ отпутова, Владимир сазва све своје бојаре
и старешине и рече им: Ето, к мени долазише мудраци од разних
народа: од мухамеданаца, од Немаца, од Римљана, од Јевреја, и од
других народа; и сваки од њих хваљаше своју веру. После свију
дођоше и Грци, и испричаше више од других многе дивне ствари у
својој вери, казујући све од почетка света до сада; они веле да постоји
други свет и други живот, и да ће после смрти сви људи васкрснути,
и ако је ко учинио што добро у овом веку, тај ће се у будућем
радовати живећи бесмртним животом; а грешници ће се вечито
мучити.
И рекоше му бојари и старешине: Нико никада не куди ништа
своје, него хвали. Ти пак, велики кнеже, имаш мноштво мудрих
људи, па ако хоћеш да тачније познаш истину, пошљи најбоље
између њих у разне земље и народе, да виде и испитају сваку веру и
како ко служи Богу своме, и када се врате, они ће и теби и нама као
очевици испричати све подробно и тачно.
Владимир послуша овај савет и посла људе разумне и паметне у
разне земље, да размотре вере и богослужења сваког народа и
језика. Они пропутоваше многе земље и царства, па најпосле
дођоше и у Цариград, и казаше грчким царевима, Василију и
Константину, због чега су дошли. Цареви се обрадоваше, и одмах
обавестише о њима свјатјејшег патријарха. Патријарх нареди да се
украси црква празнично; он се обуче у најскупоценије архијерејске
одежде са многим епископима и свештеницима за служење
божанствене литургије. На литургију дођоше цареви са
Владимировим изасланицима; увевши их у цркву изасланицима
дадоше такво место, са кога се лако могло видети и чути све. А они,
видећи неисказану красоту славе Божије какву нигде никада не
видеше, и слушајући преслатко црквено појање какво никада не

чуше, дивљаху се веома и држаху да се налазе не на земљи него на
небу; у то време обасја их небеска светлост, и они постадоше као ван
себе од радости духовне, којом се тада срца њихова испунише. По
завршетку божанствене литургије цареви и патријарх приредише
руским изасланицима велики пријем и гозбу, обдарише их многим
даровима, па отпустише.
Када се изасланици вратише к Владимиру, Владимир опет
сазва своје бојаре и старешине, и нареди изасланицима да пред
свима испричају шта су видели и чули. Они онда стадоше причати
све по реду о вери свакога народа и о њиховим богослужењима, али
се слушаоцима не допадоше те вере. Затим почеше причати шта
видеше код Грка. Када дођосмо у Цариград, казиваху они, Грци нас
уведоше у своју цркву где они Богу своме служе, и тамо видесмо
такву красоту и славу, да наш језик то не може исказати: одежде
њихових јереја беху најчудесније, богослужења веома дивна, држања
свих људи побожно, појање толико слатко, какво нигде не чусмо; и
нас обузе нека радост, и ми не осећасмо себе, нити знађасмо да ли
смо на земљи или на небу. И нема у целом поднебесју такве лепоте и
преславног богославља као што је код Грка. Због тога верујемо да је
вера њихова истинита, и само са тим људима живи Бог истинити.
И рекоше бојари Владимиру: Да грчка вера није добра и
истинита, твоја баба Олга не би примила ту веру, јер она беше жена
веома мудра. - Тада Владимир, по дејству у њему благодати Светога
Духа, стаде се по мало просвећивати у уму свом и познавати праву
хришћанску веру, и желети је. Али пошто поред њега не беше
таквог човека који би га брзо привео остварењу његове намере, јер
сви бојари и саветници беху помрачени тамом незнабоштва, стога се
одложи његово примање хришћанске вере и крштење. Штавише,
код њега се појави замисао да крене у рат на Грчку земљу, да освоји
неке градове и добије хришћанске учитеље који би га научили вери.
Скупивши војску, Владимир крену на Таврикију и заузе прво
град Кафу. Затим дође под Херсон, престони град те земље, који се
налажаше на обали Евксинског Понта и имађаше изврсно
пристаниште. И опседе град тај, и силно ратоваше на њега не мало
времена, и не могаше га освојити, јер град беше утврђен и грчка
војска што беше у њему јуначки се бораше. И поручиваше

Владимир Херсоњанима да му се драговољно покоре ако желе да
има милости према њима; ако пак то не учине, онда ће њихов град
држати под опсадом макар три године, док га не узме, али онда
неће имати милости према њима. Међутим Херсоњани не
придаваху важност Владимировим порукама, иако трпљаху
оскудицу у граду, јер шест месеци већ беху под опсадом. Но
неисказано промишљање Божје не само о Грцима него и у целом
руском роду удеси да се град Херсон преда Владимиру на следећи
начин. Херсонски протопоп Анастас написа Владимиру на стрели
ово: "Царе Владимире! ако хоћеш да заузмеш град, потражи на
источној страни у земљи водоводне цеви кроз које тече у град вода за
пиће; пресеци их, и на тај начин лиши град воде, па ће ти се
грађани приморани жеђу предати". Написавши тако на стрели,
протопоп натеже лук и пусти стрелу ка Владимировом шатору.
Стрела паде пред шатор; а кад је узеше и видеше на њој грчко
писмо, одмах је однеше Владимиру. Владимир дозва тумача за
грчки језик; овај му преведе поруку, и Владимир нареди да се
брижљиво потраже на источној страни те цеви. Кад их пронађоше,
пресекоше их, те град лишише воде, и грађани изнемогоше од
жеђи. Притешњени жеђу они се и против своје воље предадоше
Владимиру. Владимир свечано уђе у град, али никоме не учини ни
зла ни неправде.
По заузећу Херсона и целе Таврикије Владимир упути грчким
царевима овако писмо: "Ево, заузео сам ваш славни град Херсон и
сву земљу Таврикију. Но чујем да имате сестру, дивну девојку, дајте
ми је за жену. Не хтеднете ли ми је дати, ја ћу са вашим Цариградом
учинити што учиних са Херсоном". - Примивши овакво писмо од
Владимира, грчки цареви се ожалостише не мало, јер њихова сестра
Ана није хтела да пође за незнабошца. Али се Грци бојаху војне силе
руске и храбрости Владимирове. И цареви отписаше Владимиру
овако: "Нама хришћанима не доликује да своју сестру дамо за
незнабошца. Ако хоћеш да је добијеш ти се онда одреци својих
идола и веруј у Христа истинитог Бога, као што и ми верујемо, и
прими свето крштење, па ћеш без препрека узети себи за супругу
сестру нашу, и бићеш с нама у љубави као истоверац, и још ћеш
царство небеско наследити".

Добивши такав одговор од грчких царева, Владимир им понова
упути овакво писмо: "Ја заволех вашу веру од онога времена када се
моји изасланици, које бејах послао да испитају разне вере, вратише
и подробно испричаше како је ваша вера боља од свих осталих вера,
и ваша богослужења којима служите Богу вашем дивнија него код
других народа. Стога хоћу да примим вашу веру, а ви ми пошаљите
епископа да ме крсти, и сами са сестром својом дођите к нама, или
ми сестру своју пошљите за супругу, па ћу вам вратити Херсон са
целом Таврикијом".
Добивши овако добру вест, грчки цареви се обрадоваше
великом радошћу и стадоше сестру своју саветовати и молити да
пође за Владимира. И говораху јој: Смилуј се на хришћанско
царство! јер не пођеш ли за њега, он неће престати да пустоши
земљу нашу, и бојати је се да и Цариграду не учини што и Херсону.
Ако се пак Владимир због тебе крсти, и Господ преко тебе обрати к
себи земљу Руску а Грчку ослободи тешких и честих ратова и најезда
руских, ти ћеш задобити вечну славу и наследити вечно блаженство.
Принцеза Ана, иако не жељаше, ипак пристаде на савет и
молбу своје браће, и са сузама рече: Нека буде воља Господња! - И
послаше је цареви морем у лађама са архијерејем Михаилом, и са
свештеницима, и са угледним великашима. Када стигоше у Херсон,
свечано их дочекаше и у царски двор уведоше. Но на неколико дана
пред долазак принцезе Ане, Владимир се разболе од очију и ослепе.
И поче сумњати у хришћанску веру и у крштење, и смућен
говораше себи: Богови руски се разљутише на мене што хоћу да их
оставим и другу веру примим, због тога ме и казнише слепилом. Принцеза пак Ана посла му овакву поруку: Ако хоћеш да оздравиш
и прогледаш, прими што пре свето крштење, јер се друкчије нећеш
избавити од слепила свог. Крстиш ли се, ти ћеш се ослободити не
само телесног слепила него уједно и духовног.
Саслушавши овакву поруку, Владимир одговори принцези: Ако
се твоја реч обистини, онда ћу по томе познати да је хришћански
Бог велик. - И одмах дозва епископа, молећи га за свето крштење.
Епископ га најпре огласи и добро поучи о светој вери. Затим га
крсти у цркви Свете Софије, која се налажаше усред града, и надену
му име Василије. При крштењу пак догоди се чудо, слично чуду са

Савлом на путу за Дамаск: јер када ослепели Владимир уђе у свету
крстионицу, и епископ по чину крштења метну на њега руку, одмах
отпаде од очију његових слепило као крљушт, и он прогледа; и
прослави Бога што га приведе у истиниту веру; и благодараше
Христа Господа, радујући се и веселећи се.
Видевши ово чудо, крстише се Владимирови бојари и војска. И
би радост велика Русима и Грцима, а нарочито светим анђелима на
небу: јер када се анђели радују за једног грешника који се каје, они се
несравњено више обрадоваше тако великом броју душа које Бога
познаше, и запеваше: Слава на висини Богу!
Ово крштење Владимира, његових бојара и војске изврши се у
години 988. После крштења би приведена Владимиру принцеза Ана
ради обручења; а након не много дана они се венчаше у законити
брак. И кнез Владимир поврати Грцима Херсон са целом
Таврикијом; и утврдивши с њима мир, он се врати у своју земљу.
Поведе са собом и архијереја Михаила који беше дошао из
Цариграда са принцезом Аном. И он би први митрополит целе
Русије[7]. Са архијерејем Михаилом Владимир поведе из Херсона и
многе свештенике, клирике и монахе. А узе отуда и мошти светог
свештеномученика Климента, папе римског, и његовог ученика
Фива, и свете иконе, и књиге, и сваку ствар црквену. Поведе са собом
и оног протопопа Анастаса, који га стрелом научи како да заузме
град Херсон. И дође Владимир у Кијев с радошћу великом, славећи
Христа Бога.
И одмах се Владимир с ревношћу даде на просвећивање
престоног града свог Кијева и целе руске државе своје. Најпре
Владимир нареди да се крсте дванаест синова његових, које имађаше
од разних жена: Изјаслава, Мстислава, Јарослава и Всеволода од
Рохмиде, кнегиње Полтеске; Свјатополка - од Гркиње, жене
братовље; Вишеслава - од кнегиње Чехиње; Свјатослава и Станислава
- од друге Чехиње; Бориса и Гљеба - од Бугарке; Брјачислава и
Судислава - од неке друте. И крсти их митрополит Михаил на
једном извору[8], који се налажаше у гори над Дњепром. Тај се извор
од онога времена па до сада назива Крешчатик. Затим Владимир
посла гласнике по целоме граду, наређујући да се сутрадан изјутра
саберу на реку Почајњу[9] сви: стари и млади, велики и мали, богати

и сиромаси, мушкиње и женскиње. Ако се пак ко у то време не нађе
на реци, сматраће се за противника Богу и великоме кнезу.
Сутрадан изјутра дође на реку сам кнез са бојарима, и са
архијерејем, и са свима свештеницима. И слеже се сав град на реку,
безбројно мноштво мушкиња и женскиња, свакога звања и узраста,
и то на место где се сада налази црква светих страдалника Бориса и
Гљеба. И би им наређено да се свуку и уђу у воду, мушкиње одвојено
и женскиње одвојено, одрасли где је дубље, мали где је плиће; и
стајаху по групама у води, једни до гуше, други до појаса.
Свештеници пак у свештеничким одеждама стајаху крај обале на
даскама, нарочито за то спремљеним, и читаху над народом
молитве прописане за крштење, и даваху им имена, свакој групи
посебно једно име, и наређиваху им да се три пута погруже у воду,
сами призивајући над њима име Свете Тројице, по чину крштења.
И тако се сав народ Кијевски крсти у години 989, друге године
након Владимирова крштења. Посматрајући крштење толиког
народа, свети Владимир се радоваше духом; и подигавши очи и руке
к небу, рече: Господе Боже, који си створио небо и земљу, погледај
на новокрштене људе Твоје, и подај им да стварно познаду Тебе, Бога
истинитога, и утврди их у православној вери, и мени помози против
видљивих и невидљивих непријатеља, и прослави у Руској земљи
пресвето име Своје!
По крштењу народа Владимир одмах нареди да се идоли
поразбијају и храмови идолски до темеља поруше. Он нареди да
главног идола Перуна вежу коњу за реп и вуку са горе ка Дњепру, а
постави дванаесторицу људи да вученог идола моткама бију. А то он
учини не да би идол осетио неке болове, јер је од дрвета, без душе и
без осећања, него да би демону нанео што више срамоте. И
довукавши идола Перуна до обале, бацише га у Дњепар, и вода га
однесе далеко и притера уз једну високу гору која се и сада назива
Перунова.
Стари казују и ово: верни узеше неког другог идола и одвукоше
на Дњепар да га потопе, а неки га немилице удараху тојагама; и
бацише га у Дњепар; када пловљаше низ воду, за њим плакаху људи,
још помрачени неверјем, који иђаху обалом и нарицаху за идолом:
"Видибај, господару наш боже, видибај! - тојест, испливај и на обалу

изађи! - идол, покретан његовим демоном, изађе на обалу онде где је
сада манастир Видубицки. Но када неверни хтедоше да узму идола,
верни притрчаше, привезаше му камен, па понова бацише у реку и
потопише, а место где беше изишао идол назива се од тога времена
Видубичи.
И сви остали идоли, по наређењу великога кнеза, бише
поразбијани, и једни у воду а други у огањ побацани. Кијевљани пак
који још беху неразумни, видећи уништавање и пропаст својих
старих богова, плакаху за њима и кукаху, а разумни Кијевљани
говораху: Паметан је кнез и његови бојари, и они знају који је Бог
бољи. Јер да су стари богови били добри, они не би наредили да се
униште, нити би изабрали другу веру: боље изабраше, горе
одбацише.
После уништења идола и разрушења идолских храмова,
Владимир нареди да се на тим местима граде свете цркве. У почетку
он сагради цркву светога Спаса на оном месту где се налазио идол
Перун; затим подиже цркву у име светог Василија Великог, пошто и
сам на светом крштењу доби име Василије; и мноштво других
цркава он подиже свуда. Но нарочито много труда уложи око
подизања цркве од камена у име Пречисте Богородице, која доцније
би прозвана Десјатинаја, која за време Батија би порушена и остаде
само један део од ње. Та црква беше већа и лепша од свих цркава у
Кијеву, подигнутих у време кнеза Владимира; њу саградише
премудри неимари грчки, и сваком лепотом украсише. Када ова
црква би довршена, при освећењу уђе у њу кнез Владимир и, као
некада Соломон у своме храму, помоли се Богу, говорећи: Господе
Боже, погледај с неба и види, и посети виноград овај и усаврши, јер
га засади десница Твоја! Погледај на ове нове људе Твоје, чија си срца
уразумио да познаду Тебе, истинитога Бога! Погледај и на цркву ову,
коју подигох ја, недостојан слуга Твој, у име свебеспрекорне Матере
Твоје Приснодјеве Богородице. И ко се са вером и усрђем помоли у
овој цркви, услиши молитву његову, отпусти му сваки грех, и све
што је корисно подај му молитвама Пречисте Богоматере.
После такве дуге молитве, Владимир рече: Ево, од свега имања
мог и од свих градова мојих дајем десети део за ову цркву Пречисте
Богородице. - Рекавши то, он то и писменом потврди, и клетву

изрече на оне који би се усудили одузети оно што је дато светој
цркви. Од тога доба та црква би названа Десјатинаја. И ту цркву кнез
повери гореспоменутом протопопу Анастасу, кога доведе из
Херсона, и унесе у њу мошти светога Климента, папе римскога, и
подари јој све скупоцене утвари што из Херсона беше донео.
Кнез Владимир посвети велику бригу и књижном образовању:
он нареди да се његови синови и мноштво бојарске деце уче грчком
писмену, а и за руско писмо одреди им искусне учитеље. Поред тога
он нареди да се у школу узимају и деца простих родитеља; а многе
глупе мајке плакаху за децом својом као да су помрла.
Желећи да светлошћу свете вере просвети не само Кијев него и
сву државу своју, кнез Владимир посла по свима градовима руским
да се крсти народ; на оне пак који се нису хтели крстити, он
налагаше велики данак. И живљаше Владимир богоугодно и
праведно, изменивши своје древне незнабожачке обичаје. И би на
сваку врлину упућен чесном супругом својом принцезом Аном, са
којом живљаше по хришћанском закону. А остале пређашње жене
своје, које имађаше пре крштења, он богато обдари па отпусти,
оставивши свакој на вољу да се, ако хоће, уда за другога мужа. Првој
пак жени својој Рохмиди, кћери кнеза полтецког Рогволда, која му
беше милија од осталих, при повратку свом из Херсона кнез
Владимир посла овакву поруку: Ја примих хришћанску веру и
закон, и треба да имам једну жену, коју сада и узех међу
хришћанима; а ти изабери себи између мојих велможа кога хоћеш,
и удај се за њега. - Она му одговори: Еда ли је једино теби потребно
небеско царство, а не и мени? Сем тога, како ја кнегиња могу
поднети да будем слушкиња у слуге твога? Стога нећу да се удајем за
другога мужа, него те молим, уневести ме Христу твоме. - Када она
ово говораше, поред ње сеђаше њен син Јарослав, који беше хром од
рођења. Чувши овакве речи од матере своје, он заблагодари Богу за
благоразумност и добру одлуку њену, и одмах оздрави и стаде
ходити, иако дотле није ходао. Владимир се двоструко обрадова
поводом Рохмиде: што она узревнова за Христа, и што се сину
Јарославу исцелише ноге. Пошто прими крштење, Рохмида се
постриже у свети анђелски лик монашки, и доби име Анастасија.

После тога Владимир посла молбу у Цариград тадашњем
свјатјејшем патријарху Сергију[10], да му пошаље архијереје и јереје,
пошто је жетве много а посленика мало. Јер многим градовима
руским беше потребна просвета, а руских људи спремних за
духовни чин још не беше довољно, пошто школовање међу њима
беше недавно почело. На ту молбу кнеза Владимира свјатјејши
патријарх Сергије посла од Грка епископа Јоакима Хероонца, и
друге епископе с њим, и не мало презвитера.
Узевши онда дошавше к њему епископе, Владимир оде у област
Ростовску и Суждаљску, и основа град изнад реке Кљазме, и надену
му своје прво име Владимир; и подиже у њему цркву Пречисте
Богородице; и нареди да се свуда људи крсте и цркве граде, и даде
им епископа. Отишавши одатле у Ростов, он подиже цркву дрвену,
и даде епископа. Потом отпутова у Велики Новгород, и тамо остави
за архиепископа Јоакима Херсонца. Овај архиепископ разруши
тамо идола Перуна, сличног оном кијевском, и нареди да га једни
вуку на реку Волхов а други да га моткама бију на велику поругу
демону. А демон који у идолу обитаваше, стаде громко као од
болова запомагати: "Авај, авај! тешко мени, тешко мени! јер упадох у
руке ових немилосрдних људи, који ме јуче као бога поштоваху, а
сада ми толика зла причинише! Леле, леле!" - А људи, довукавши га
на мост бијена, бацише га у реку Волхов, и одмах потону на дно, па
мало затим исплива на површину и заплови уз реку. Један се човек
баци на њега мотком, а идол дохвати ту исту мотку и баци је на мост
и удари неке од оних што у безумљу свом жаљаху за њим, па опет
повикавши потону и погибе са шумом. Свети Владимир обиђе и
остале знатније градове своје државе, свуда крштавајуђи народ,
подижуђи цркве и остављајући епископе и презвитере. И тако,
учинивши велику корист свој земљи Руској, он се врати у свој
престони град Кијев. И тада свети Владимир раздели земљу Руску на
дванаест кнежевина према броју синова својих. Најстаријег сина свог
Вишеслава он посади у Великом Новгороду, Изјаслава у Полоцку,
Свјатополка у Турови, Јарослава у Ростову. А кад Вишеслав умре у
Великом Новгороду, он на његово место доведе Јарослава из Ростова,
а у Ростову посади Бориса, у Мурому Гљеба, у Древљану
Свјатослава, у Владимиру Всеволода, у Тмуторокани Мстислава, у

Смоленску Станислава, у Луцку на Волини Брјачислава, у Пскову
Судислава. И строго им заповеди да живе у љубави и слози и да не
вређају један другога, нити да повређују границе један другоме, него
сваки да буде задовољан својом кнежевином. Не мање заповеди им и
то, да сваки у својој кнежевини умножава славу Христа Бога и иште
спасење душа људских, неверне у веру приводећи и цркве зидајући.
Тога ради он свакоме сину даде епископа и презвитере.
Уредивши их тако и разаславши их у њихове кнежевине, сам
кнез Владимир живљаше у Кијеву, сада већ стар. И ревноваше свети
кнез у добрим делима, цркве и манастире подизаше и украшаваше,
изобилну милостињу свима даваше, богате трпезе често
приређиваше сиромасима у своме двору. А болесницима који не
беху у стању долазити двору његовом он колима шиљаше
сваковрсне намирнице. Са суседним државама: пољском, угарском,
и чешком, он имађаше мир и љубав; једино са Печењезима ратове
вођаше, али их силом Христовом побеђиваше.
Свети Владимир беше толико милостив и милосрдан, да не
хиташе са кажњавањем и окорелих злочинаца. Због тога се
умножише разбојници, лопови и остали разноврсни злотвори. И
упита митрополит са старцима кнеза Владимира: Зашто, кнеже, не
кажњаваш зле? - Он одговори: Бојим се греха. - На то му
митрополит и старци рекоше: Ти си од Бога постављен владар да
кажњаваш зле а милујеш добре; зато треба да извиђаш кривице
злих и кажњаваш их. Јер ако не кажњаваш зле, знај, ти зло чиниш
добрима, пошто се због твог наређења умножавају зли на зло
добрима. Но ти кажњавај зле, да би добри живели у миру.
За време светог кнеза Владимира дође из Свете Горе Атонске
преподобни отац наш Антоније и настани се у варјашској пештери
над Дњепром близу Берестова. Потом се стаде приближавати
блажена кончина светог Владимира. Али на три године пре његове
кончине најпре се престави ка Господу његова супруга, велика
кнегиња Ана, принцеза грчка, виновница просвећења целе земље
Руске и спасења безбројних душа људских. На кратко време пред
свој одлазак к Богу, свети Владимир позва к себи сина свог Бориса,
јер му он беше најмилији. А догоди се да у то исто време дође у
Кијев и Свјатополк. Утом стиже Владимиру извештај да Печењези

иду на Русију. Пошто Владимир беше болестан и не могаше сам
изићи противу Печењега, то он посла сина свог Бориса са целом
војном силом. И стаде свети Владимир с дана на дан изнемогавати
телом; а Свјатополк не одлажаше из Кијева очекујући, или боље желећи очеву смрт. И пошто кнез Владимир болова доста дана,
учинивши све што је потребно за хришћанску кончину, он у добром
исповедању предаде праведну душу своју у руке Божије, у петнаести
дан месеца јула 1015 године.
Тако се упокоји свети велики кнез Владимир, назван у светом
крштењу Василије, пошто проведе на престолу великог кнежевства
Кијевског тридесет пет година. Властољубиви пак Свјатополк
обрадова се смрти свога оца, жељан да се дочепа великокнежевског
престола. И испрва он тајаше смрт његову; али пошто не могаде
утајити, он пренесе чесно тело његово у цркву Пречисте Богородице,
Десјатинују. И слегоше се к чесном телу светога Владимира сви
Кијевљани и околни житељи, духовници и световњаци, плачући и
ридајући као за оцем својим и посредником спасења. И приредише
му свечан погреб, и положише га у мраморну гробницу у тој истој
цркви коју он подиже. Затим одредише да се и спомен његов
празнује као светог и равног апостолима, јер сву земљу Руску он
просвети светим крштењем. Речено је Господом: Ко једнога
грешника обрати од заблуде и одвоји драгоцено од рђавога, биће
као уста Божија (Јерем. 15, 19; Јак. 5, 20). Утолико пре онај, који је
толике грешнике незнабожног народа обратио к Богу од пагубне
преваре идолске и од недостојних начинио их достојне Богу, обрете
се као уста Божија и би увршћен међу свете у царству Христа Бога
нашег, коме са Оцем и Светим Духом част, слава, благодарност и
поклоњење, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АВУДИМА
Свети мученик Авудим пострада 299 године, за време цара
Диоклецијана. Примораван као хришћанин да принесе жртву
идолима, он не пристаде. Зато га повалише на земљу, везаше за

четири коца и девет га војника тукоше. Затим, пошто не хтеде да
окуси од идолских жртава, стругоше му тело гвозденим ноктима; па
му напослетку одсекоше главу. И тако овај победоносац узиђе на
небо.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЛОЛИАНА
Ритан ногама од џелата овај свети мученик сконча.

СПОМЕН БЛАЖЕНОГ
ЈУСТИНИЈАНА II, НОВОГ
цара Грчког
Благочестиви цар Византијски Јустинијан II Ринотмит (685-695
г.) поживе побожно и би погребен у храму Светих Апостола у
Цариграду.

СПОМЕН НАЛАЗА ЧЕСНЕ ГЛАВЕ
ПРЕПОДОБНЕ МАТРОНЕ, Хиополитисе
Спомен ове преподобне матере наше Матроне врши се 20
октобра, где се налази и њено опширније житије. А данас се слави
чесно обретење њене свете главе, која би нађена доста времена после
њеног светог престављења, и то приликом проширивања њеног
храма на острву Хиосу. Том приликом исцелише се многи
болесници и паралисани, а једна нема жена проговори. Њене свете
мошти и данас су чудотворне.

НАПОМЕНЕ:
1. Иконија - град на плодној висоравни у Малој Азији, недалеко
од Листре и Дерве; некада Иконија била главни град у
Ликаонији.
2. Владао од 284 до 305 године.
3. Тарс - град малоазијске области Киликије; родно место светог
апостола Павла.
4. Света Јулита пострада 304 године.
5. Спомен њихов празнује се 12 јула.
6. Спомен свете Олге празнује се 11 јула.
7. Ово није онај Михаил о коме је горе било речи, који књигу
Еванђеља метну у огањ и она не изгоре, те на тај начин увери
многе из народа; ово је други Михаил, који дође после првог
пошто прође више од сто година.
8. Пошто још не беше цркве у Кијеву после разорења
пређашњих.
9. Издваја се из Дњепра и опет утиче у Дњепар.
10.Цариградски патријарх Св. Сергије II патријарховао од 9991019 године. Његов спомен врши се 12. априла.

16. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
АТИНОГЕНА ЕПИСКОПА
и десеторице ученика његових[1]
Незнабожни цар римски Диоклецијан[2] подиже љуто гоњење
на хришћане, и сви који живљаху по Богу налажаху се у опасности,
пометња владаше свуда, и многи предаваху један другога на смрт,
отац сина, брат брата, рођак рођака, - из страха од цара. У јерменски
град Севастију допутова неки игемон[3] по имену Филомарх.
Сабравши мноштво идолских жречева он им нареди да са венцима
на својим главама приносе жртве поганим боговима својим уз
весеље и славље, употребљујући трубе и кимвале, гусле и свирале.
Сам пак, севши на отвореном судишту пред народом, нареди
бирову да на сав глас објави следеће: Послушајте, грађани и сви
знаменити људи, царево наређење, па хајдете и принесите боговима
жртве! - А све мноштво присутног народа повика: Ми смо
хришћани и нећемо се поклонити идолима!
Тада мучитељ нареди војницима да бију народ, и многи умреше
за Христа и примише венце небесне. После тога к мучитељу
приступи старешина војничког одреда Никола и рече: Господине
игемоне, овде има један човек по имену Атиноген, епископ
хришћански, који све прелашћује на своју веру, а живи у селу
Пидахтои[4].
Игемон одмах посла војнике да га доведу. У светог Атиногена
близу тога села бејаше на нарочитом усамљеном месту мали
манастир, у коме онса десеторицом својих ученика живљаше у посту
и молитвама. Дошавши у његов манастир, војници не затекоше
самог светог епископа, јер беше отишао некуда; они онда везаше
његовс ученике и одведоше их у Севастију. Видевши их, игемон
нареди да их одведу у тамницу, окују и добро чувају. А војницима

рече: Пронађите ми њиховог учитеља. - Војници одотше и свуда
тражаху Атиногена. А човек Божји Атиноген, дошавши у манастир
и не нашавши своју братију, уђе у молитвени храм и гледајући у
часни крст са сузама говораше: Где су братија коју теби поверих? Ко
ће са мном узносити уобичајене молитве Богу? Где су дивне гране
маслинове? Шта се догоди с њима? не знам.
И беше светитељ у великој тузи. Изишавши из манастира он
хођаше око њега чудећи се и недоумевајући куда су то отишла
братија. Утом к њему притрча кошута, коју он недавно својим
рукама отхрани, и умиљавајући се око њега лизаше му руке. Затим
он срете једног познаника свог који му рече: Где си био, свети
владико, када ученици твоји бише одведени? јер игемон посла
војнике са наређењем да их везане воде у град, да их тамо мукама
умори.
Чувши то светац се испуни радости, и погледавши у небо рече:
"Благодарим Ти, Господе Исусе Христе, што си изврсне слуге Твоје
позвао у царство небесно!" - Онда посла кошуту у пустињу, па сам
хитно крену у град Севастију к ученицима својим. Дошавши до
судишта у граду, он стаде громко викати: Зашто си ме покрао,
мучитељу, опљачкавши цркву моју? Нека види Бог зло дело твоје
које ти изврши, и нека сручи гнев Свој на тебе!
Војници одмах дохватише светитеља и приведоше игомену,
говорећи: Ево Атиногена за којим си послао потеру, он силно ружи
твоју светлост! - Игемон тог тренутка нареди да га вргну у тамницу,
где беху братија његова затворени ради Христа. Угледавши своју
братију светитељ се веома обрадова и рече им; Мир нека вам се
умножи, и благодат Христова нека буде с вама, дечице моја! Ви се
показасте угодни Богу, зато вас Он и позва на обед небесни. Будите
дакле храбри, и не бојте се мучитељевих претњи, јер ће вам Господ
помоћи сутра да довршите подвиг свој, и ви ћете са анђелима и
хоровима светих боравити у рајским радостима и у весељу вечито
славити небеског Владара!
Сутрадан мучитељ седе на судишту и нареди да доведу пред
њега Атиногена са десеторицом његових ученика. И рече им:
Принесите боговима жртву, по царском наређењу; а ако не
послушате, љутим ћу вас мукама мучити и лишити вас живота, као

што пре вас погубих упорне у непокорности, те зли зло погибоше. Свети Атиноген му одговори: Они за које ти, мучитељу, кажеш да су
погинули, нису погинули, него ликују на небесима са светим
анђелима. - Игемон рече: Немој ме задржавати, Атиногене, него ме
брзо послушај и са дружином својом принеси боговима жртву, да не
погинете злом смрћу. - На то светитељ рече игемону: О, свебезакони
мучитељу! свепогани и бестидни псу! нећеш нас застрашити својим
претњама! чини што хоћеш, јер смо ми готови да све трпимо за Бога
нашег.
Разљутивши се, игемон нареди да десеторицу ученика
Атиногенових обнажене обесе на мучилишту, па жестоко бију и
железним гребенима стружу тела њихова. А они, страдајући,
говораху: Готови смо на ране ради Христа бесмртнога! Нећемо се
одрећи Тебе, Владару Боже наш! - Видевши њихово јунаштво и
трпљење, које никакве муке не могу победити, мучитељ нареди да
их посеку мачем. И скончаше свети у добром исповедању, и са
славом пређоше у рајска насеља.
По убиству светих десеторице мученика, игемон се обрати
светом епископу Атиногену питањем: Где је твој Христос, за кога ти
кажеш да је Бог? Зашто Он не дође овамо и не избави твоје ученике
из мојих руку? - Рекавши то игемон нареди да и њега обесе нага на
мучилишном дрвету и бију. А кад га бијаху светитељ говораше:
Хвала Ти, Боже, што ме удостоји страдати за име Твоје! - Игемон га
упита: Зашто и тебе не избавља Бог твој из руку мојих? - Мученик
одговори: Избавио је и избавиће од злог лукавства твог, безакониче!
Тада игемон нареди да мученика скину са мучилишта и да га
понова жестоко бију по ребрима. А светитељ, обраћајући се Богу,
узвикну: У Тебе се, Господе, уздах, спаси ме милошћу Својом! - И би
к њему божанствени глас одозго који говораше: Буди храбар,
изабраниче мој! Ја сам с тобом, Бог твој који те чува!
Овај глас чу не само светитељ него и слуге које га мучаху; и страх
одмах спопаде слуге, и они не могаху више мучити човека Божија,
јер им се руке укочише. А један од пријатеља игемонових по имену
Филип, који сеђаше са њим, рече игемону: Нисам ли ти раније
говорио да су хришћани мађионичари? Стога погуби и овог што
пре, да се гледаоци не би почели саблажњавати.

Игемон одмах осуди мученика на посечење мачем. А светитељ
рече мучитељу: Молим те, игемоне, нареди да ме одведу у мој
манастир и тамо погубе. - Игемон испуни мученикову молбу. Када
светог мученика вођаху ка његовом манастиру, он појаше неке
стихове из Давидових псалама, радујући се и веселећи се што ће се
ускоро разлучити од тела и прећи ка Господу. А када се приближи
манастиру, гореспоменута кошута изиђе из пустиње у сусрет
светитељу и поклони му се у ноге. И рече јој светитељ: Лишена си
братије; ево лишаваш се и онога који те је отхранио. Вечни Бог нека
не преда тебе и твоје потомство у руке ловцима, него нека потомство
твоје долази овамо у спомен наш на заклање и храну у славу Божију
онима који буду долазили да празнују успомену нашу. - Кошута,
ронећи сузе из очију, припаде к ногама светитељу, а он је осени
крсним знаком и рече јој: Иди с миром у пустињу!
Ушавши у манастир свој, свети Атиноген се помоли Богу
говорећи: Господе Боже мој! прими у миру душу моју и удостој ме
да будем са мојом братијом, да бисмо заједно славили пресвето име
Твоје кроза све векове! Подај, Господе, вечни благослов Твој свима
који с љубављу почитују успомену моју, свима који у молитвама
својим Теби спомињу моје име; јави им благодат Своју и подај им
брзу помоћ у свакој њиховој невољи! - Док се он тако мољаше, њему
дође глас с неба: Данас ћеш са мном и с ученицима својим бити у
рају, и све ће ти се молбе испунити!
Чувши овај глас, мученик се испуни велике радости, и весело
подметну под мач главу своју. Посечен, он сконча у Господу. Чесно
тело његово верни погребоше на том истом месту, и сабираху се
сваке године у дан његове кончине ради свечаног празновања
успомене његове[5]. И збивало се дивно чудо: она кошута, коју
светитељ беше отхранио и с благословом отпустио у пустињу,
долажаше по заповести његовој на празник и довођаше своје
младунце. Пошто би их оставила, она је одлазила у пустињу ни од
кога не ометана. Кошута то чињаше сваке године, долазећи о
празнику и доводећи своје младунце за клање и једење у спомен и
част светог мученика Атиногена епископа и десеторице ученика
његових, а у славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим Духом
слављеног сада и увек и кроза све векове. Амин.

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ЈУЛИЈЕ ДЕВИЦЕ
Када Персијанци заузеше у Африци славни град Картагену[6]
они одведоше у ропство мноштво народа, међу њима и ову малу
девојчицу, о којој је реч, блажену Јулију, ћерку једног знаменитог
човека по имену Аналсона. Она би одвезена у палестинску Сирију и
продана некоме трговцу незнабошцу. Иако беше код незнабожног
господара, девојчица се ипак чврсто држаше своје свете вере у
Христа, у којој се родила, и хришћанских добрих обичаја којима од
колевке беше научена, често се молећи и постећи. Поставши пак
пунолетна, она будно чуваше своју девичанску чистоту, живећи у
целомудрију и у великом уздржању, и верно служаше своме
господару, по речи апостола: у простоти срца, не само пред очима
радећи као човекоугодници него као пред очима Божјим
благоразумно извршујући све наложене јој послове[7], који не беху
противни Богу и њеном целомудреном животу, а који беху
противни, нико је на њих не могаше приморавати. Њен господар је
упорно сиљаше да се одрекне Христа и да незнабожно живи по
њиховим паганским обичајима, али је никаквим претњама не могаде
приволети на то, јер она беше готова радије умрети него од Христа
одступити или се свога целомудрија лишити. И много пута
долазило је господару њеном да је убије, али видећи како она верно
служи и усрдно ради, поштеди је; и дивљаше се њеној доброј
нарави, кротости, смирењу и строгом пошћењу. Јер он је видео да
она пости сваки дан, сем суботе и недеље, а слободно од послова
време проводи не у нераду и одмору, него или у топлим молитвама
к Богу или у читању књига, чему се беше научила од детињства;
ретко се кад и ноћу предавала сну. У лицу она беше вазда бледа, а
тело јој беше мршаво и измождено од трудова и уздржања.
Господар њен се веома дивљаше томе, и видећи да она
непроменљиво води такав живот, поче је сажаљевати, волети и
уважавати: јер Бог, очински чувајући Своју угодницу, свету Јулију,
приклањаше на милостивост к њој сурово срце незнабожног човека.

Јулији беше преко двадесет година када господар њен, као
трговац, намисли да са много робе отплови у Галију. Он поведе са
собом и верну робињу своју Јулију, пошто виде да се имање његово
увећава под њеним надзором, јер ради ње Бог благослови трговчев
дом, као некада у Египту Пентефријев дом ради Јосифа. Стога он са
скупоценом робом својом поведе и слушкињу своју, или боље Христову, која беше скупоценија од сваке робе, и отисну се морем. А
када пловљаше поред острва Корзике[8], он пристаде тамо. Иако на
том острву беху хришћански градови, ипак беше и не мало
незнабожаца. И када овај трговац пристаде уз то острво, он угледа у
близини пристаништа скуп својих истоверних многобожаца који
празноваху и приношаху жртве демонима. Он онда изађе к њима са
свима својим слугама, купи утовљеног телца, принесе заједно са
незнабошцима погану жртву, па стадоше сви јести, пити и веселити
се. А света Јулија остаде на лађи, и из дна душе уздисаше и плакаше,
тугујући због заблуде и погибли тих људи.
Један из тог скупа дође на лађу, и угледавши Јулију где плаче и
уздише, познаде да је она хришћанка, па оде и тајно рече старешини
тога скупа који је руководио приношењем жртава: На лађи што је
пристала налази се једна девојка која хули наше богове и осуђује нас
што им приносимо жртве. - Старешина тог незнабожног скупа
одмах упита палестинског трговца: Зашто сви твоји са лађе не
дођоше на наш празник и жртвоприношење? - А кад трговац рече
да су дошли сви, старешина узврати: Ја чујем да на твојој лађи има
нека девојка која се руга боговима нашим и хули имена њихова. Трговац одговори: За робињу ли моју говориш? Та ја је ни на који
начин, ни ласкама ни претњама, не могох одвратити од хришћанске
заблуде и привести к нашој вери. И да ми није верна и веома
корисна у пословима, ја бих је разним мукама давно уморио. Старешина му на то рече: Приморај је сада, да се заједно с нама
поклони боговима и узме учешћа у жртвоприношењу; или ћу ти
место ње дати четири робиње своје, или да ти дам новаца колико
она кошта, па ћу је ја натерати да се поклони боговима нашим. Трговац одговори: Ја ти рекох да је њу немогуће приморати на то,
јер она воли радије умрети него од своје вере одступити. А да ти је
продам, и то је немогуће: јер када би ми ти све своје имање дао за

њу, ипак се то не би могло упоредити са њеном службом; стварно,
она је веома одана, и моје се имање увећава у њеним рукама, због
чега јој поверих све.
Тада старешина скупа, договоривши се тајно са својим људима,
приреди због гостију још већу гозбу, и силно напи трговца,
Јулијиног господара. А када он напивши се заспа тврдо, и сви
његови пијани заспаше, тада безбожни многобошци тога острва
отрчаше на лађу, изведоше свету Јулију на земљу и доведоше своме
старешини. И рече јој старешина: Девојко, принеси боговима жртву,
па ћу те ја откупити од твога господара и пустити на слободу. Светитељка одговори: Моја слобода је ово: служити Христу, коме ја
сваки дан служим чистом савешћу; а ваше заблуде се гнушам.
Тада старешина нареди да је бију по образима. И говораше
мученица: Када Господ мој Исус Христос мене ради претрпе бијење
по образима и пљување у лице, зар да ја не претрпим то исто Њега
ради! Нека ме бију за Њега по образима, и место упљувака нека по
лицу моме теку сузе! - Мучитељ нареди да је чупају за косу, и да је
нагу жестоко бију по целоме телу. А мученица, док је бијаху, громко
говораше: Исповедам Онога који мене ради би бијен! Господ мој
претрпе трнов венац и расиеће на крсту; стога нека и ја, слушкиња
Његова, будем заједничарка и подражаватељка Његових страдања,
да бих се и ја прославила с Њим у царству Његовом!
Затим нареди мучитељ да се мученици одрежу њене девојачке
груди; а она све те љуте муке јуначки трпљаше из љубави према
Христу. Желећи да је погуби пре но што се господар њен пробуди,
мучитељ нареди да се одмах направи крст и на њему распне
мученица, као што некада Јевреји распеше Христа. И света Јулија се
у страдању свом за Христа уподоби самоме распетоме Христу
Господу, удостојивши се да за Њега буде распета на крсту.
Када света Јулија висијаше на крсту и већ беше близу краја,
пробуди се од спавања господар њен, и угледавши је распету, - о,
како се велике жалости испуни срце његово! али јој ништа не
могаше помоћи, јер невеста Христова већ беше на последњем
издисају. А када се света душа њена ослободи телесних уза, онда сви
видеше како из њених уста излете голубица беља од снега и одлете у
висину, ка небу; осим тога мучитељи њени видеше анђеле поред ње;

и све их спопаде велики страх, те сви побегоше одатле, само мртво
тело свете мученице остаде да виси на крсту.[9]
Али га не остави Христос Господ, јер заповеди анђелима Својим
да га чувају док не устроји чесно погребење на следећи начин.
Не много далеко од острва Корзике има малено острвце, које се
раније звало Маргарита, а сада Горгона; на њему беше мушки
манастир; тамо се анђео Господњи јави монасима, обавести их о
свему односно свете мученице Јулије, и нареди им да брзо отиду
лађом до острва Корзике, скину са крста многонапаћено тело свете
мученице, пренесу у свој манастир и чесно погребу. Монаси седоше
у лађу, разапеше једра и кренуше. А кад стигоше у пристаниште,
они нађоше све онако како им анђео Господњи каза. Скинувши са
крста свето тело, они га увише у чисто платно. Они нађоше и
одрезане груди њене, бачене недалеко од ње поред једног камена;
узеше их и придружише телу на њихово место, па унеше тело у
лађу, вратише се у свој манастир, и чесно погребоше у цркви свето
тело свете мученице, славећи Христа Бога који укрепи слушкињу
Своју на такав мученички нодвиг. И збиваху се чудеса на гробу
њеном, и даваху се исцељења од свих болести.
Исто тако збиваху се чудеса и на оном месту где света Јулија
пострада. Хришћани, житељи острва Корзике, сазнавши за
страдање свете мученице, подигоше у њено име на самом месту где
она беше распета малу цркву, пошто то место беше тесно. А онде
где беху бачене одрезане груди њене, ту испод камена изби извор
воде слатке и целебне: јер сви болесници, који пијаху од те воде или
се њоме умиваху, добијаху оздрављење. А збиваше се још и ово чудо:
онај камен кога се дотакоше груди светитељкине (и испод кога изби
извор), у она времена, сваке године у дан њеног спомена точаше из
себе као неки зној, капље млечне и уједно крваве, за сведочанство
девичанства и мучеништва свете Јулије, која се девичанском
чистотом убели као млеком, и обагри крвљу проливеном за Христа.
И капаху такве капље цели тај дан, од јутра до вечера; и који се
мазаху њима, добијаху исцељења.
Након много година она црква у име свете мученице, подигнута
на месту њеног распећа, орону и делимично паде. Тада људи
хтедоше да светитељки подигну нову и већу цркву на пространијем

месту, недалеко од првог, које беше веома тесно. И када спремише
за зидање камен, цигле, креч и све остало, и већ хтедоше сутрадан да
поставе темељ, они изјутра нађоше сав тај припремљени материјал
на пређашњем месту где је лежала стара црква. Зидари беху у
недоумици. Али ипак после извесног времена они опет пренесоше
сав тај материјал на то ново место где намераваху подићи нову
цркву; но идуће ноћи све то би понова пренето на пређашње место.
Те ноћи стражари видеше светлу девицу где на колима, у која беху
упрегнута два бела вола, превози сав припремљени материјал на
пређашње место; и они разумеше да светитељка жели да се храм
обнови на пређашњем месту, и учинише по њеној вољи.
Биваху и друга многа чудеса на обадва острва, Корзици и
Горгони, док не беху узете одатле чесне мошти светитељкине и
пренете у Бресчију.[10] Но и после пренесења моштију житељи
Корзике долазе са вером у храм свете мученице, не лишавају се њене
помоћи, и сачувавају се од нападаја вражијих њеним светим
неразрушивим молитвама и милосрђем Господа нашега Исуса
Христа, коме са Оцем и Светим Духом част и слава, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АНТИОХА
Свети Антиох беше родом из града Севастије[11] и брат светог
мученика Платона (који се слави 18 новембра). Лекар по занимању,
он прохођаше градове лечећи болеснике. Тако проходећи крајеве
Галатије и Кападокије и лечећи сваку врсту болести он би ухваћен
од игемона Адријана. Одмах обешен о дрво, њему стругоше ребра и
огњем палише. Али пошто му ове муке не нашкодише, он би бачен
у тамницу. Сутрадан он би вргнут у котао пун врелог уља и других
љутих горивих вештастава, и седам дана проведе у том кипећем
котлу, но благодаћу Божјом чуван изиђе одатле неповређен. Затим
би бачен дивљим зверовима, али зверови полегаше умиљати крај
његових ногу и лизаху му их; а један звер проговори људским
гласом, изобличавајући мучитеља. После тога свети мученик се

помоли Богу, и на његову молитву попадаше сви идоли и расуше се
у песак. Због тога му одсекоше главу, и из његовог врата потече крв
са млеком. Видевши ово чудо, џелат Киријак, који одсече главу
светом Антиоху, смело изјави да је хришћанин и прокле Адријана и
идоле његове. Зато му по наређењу Адријана одсекоше главу, и он
узиђе на небеса, да заједно са светим Антиохом блаженствује. Чесна
пак тела обојице светих мученика бише погребена заједно.[12]

СПОМЕН СВЕТИХ И БОГОНОСНИХ ОТАЦА
ПРВИХ ШЕСТ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА
Недељом која падне између 13 и 19 јула прославља се
заједнички спомен Светих и Богоносних Отаца првих шест
Васељенских Сабора. И то:
Спомен 318 Св. Отаца Првог Васељенског Сабора у Никеји (325
године), који осудише богохулну јерес Аријеву;
Светих 150 Отаца Другог Васељенског Сабора у Цариграду (381
г.), када би поново осуђено Аријанство и јерес Духоборачка, а такође
и Аполинаријева јерес;
Спомен 200 Отаца светог Трећег Васељенског Сабора у Ефесу
(431 г.), где би осуђен јеретик Несторије и његово хуљење на Христа;
Спомен Светих 630 Отаца Четвртог Васељенског Сабора у
Халкидону (451 г.), када би осуђено Евтихијево и Диоскорово
јеретичко учење о Христу, такозвана Монофизитска јерес;
Спомен 165 Светих Отаца Петог Васељенског Сабора у
Цариграду (553 г.), који поново осудише јерес Несторијанску и
Монофизитску и посебно тројицу њихових следбеника, као и
заблудна учења Оригенова;
Светих 170 Отаца Шестог Васељенског Сабора у Цариграду (680681 г.), где осуђена би јерес Монотелитска, као и све раније јереси.
Овде треба додати и Оце светог Трулског Сабора, такозваног
Петошестог, у Цариграду (692 године), који својим доношењем 102
света канона допунише рад петог и шестог Васељенског Сабора.

Молитвама Светих Отаца наших, који Апостолску веру
Православну добро очуваше и нама је верно предаше Духом Светим,
нека Господ Христос, као Глава Цркве Своје, подари и нама ревносну
и истинољубиву веру њихову и спасење посредовањем њиховим.
Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АТИНОГЕНА
Свети мученик Атиноген је саставио вечерњу песму: Светлости
тиха свете славе... (тј. "Свјете тихиј" што се пева на Вечерњу). Скончао
за Христа у огњу и удостојио се вечне славе у царству Божјем.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ПАВЛА, ВАЛЕНТИНЕ и ТЕЕ
Ови свети мученици, брат и две сестре, беху родом из Египта.
Ухваћени, они бише доведени у град Кесарију и изведени пред
поглавара Фирмилијана. Пред овим они исповедише Христа као
истинитог Бога. Због тога им сагореше десне ноге и ископаше десне
очи. Затим света Валентина и Теа бише обешене о дрво, стругоше
им тела и палише усијаним гвожђем и огњем, и тако их уморише. А
када свети Павле би мучен, он се громко мољаше најпре за
хришћане, па потом за Јевреје, Самарјане и све незнабошце, да дођу
к познању истинитога Бога и престану гонити хришћане. Овом
молитвом он до суза дарну све присутне. Затим му би одсечена
глава. И тако сви троје примише венце мучеништва.

СПОМЕН СВЕТИХ
ПЕТНАЕСТ ХИЉАДА МУЧЕНИКА

Ови свети мученици пастрадаше за Христа, посечени мачем у
Писидији заједно са Св. великомученицом Марином (види под 17
јулом).

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ФАВСТА
Овај свети мученик пострада 250 године, за време цара Декија.
Мучен због вере у Христа, он смело исповеди Христа. Стога би
распет на крст, па изрешетан стрелама. Провевши на крсту пет дана,
он предаде свету душу своју у руке Богу, од кога прими венац
мучеништва.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИЦА
МНОГИХ ЖЕНА
Оне пострадаше за веру у Господа Христа мачем посечене.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
РИГАНА,
МАКСИМИНА,
ПАТРОФИЛА,
ТЕОФРАСТА, КЛЕОНИКА, ПЕТРА и ИСИХИЈА,
ученика свештеномученика Атиногена[13]

АМОНА,

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
КИРИЈАКА, који би џелат а затим састрадалник Св. муч.
Антиоха

НАПОМЕНЕ:
1. Икону (фреску) Св. Атиногена и његових ученика видети на
стр. 392 ове књиге.
2. Управљао источном половином римског царства од 284 до 305
г.
3. Игемон = ηγεμων, римски управитељ једне области; обласни
управитељ, поглавар, кнез, војвода.
4. Зато се Св. Атиноген и зове епископ Пидахтоиски.
5. Свети Атиноген пострадао 311 године.
6. То је било око 625 године.
7. Ср. Еф. 6, 5-6.
8. Острво Корзика у Средоземном Мору.
9. Света Јулија пострада око 640 године.
10.Око 763 године.
11.Град Севастија, сада Сивас, налазио се у малоазијској римској
покрајини Понту, према Јерменији.
12.Ова два света мученика пострадаше за царовања
Диоклецијанова (284-305 год.)
13.О њима видети под данашњим датумом: Страдање Св. свшмуч.
Атиногена Епископа.

17. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ
МАРИНЕ
Света Марина роди се у Антиохији Писидијској[1] од
високородних родитеља, али не и благоверних, већ незнабожачким
безбожјем помрачених. Отац њен Едесије беше идолски жрец; он
своју кћер Марину, која још у повоју остаде без мајке, предаде
дојиљи која живљаше у селу, удаљеном од града петнаест
потркалишта. Када девојчица одрасте код дојиље, она се показа лепа
телом и још лепша душом, одликоваше се благоразумношћу и
добром нарави.
Пошто се у та времена подиже гоњење на хришћане, то се
јереји и клирици, учитељи речи Божје, кријаху из страха од
мучитеља, једни по пустињама и горама и пећинама, а други по
селима међу простим људима; кријаху се прерушени у ниште, но
ипак, где год могаху, они макар потајно поучаваху светој вери, и
многе од идолопоклоничке заблуде обраћаху ка Христу. Тако се
догоди и дванаестогодишњој девојчици Марини да она од неког
човека Божјег чу реч о Христу Исусу, истинитом Богу: како се Он
оваплоти од Духа Светог у утроби Пречисте Дјеве, и роди се од Ње
сачувавши њено девство недарнутим; како Он сатвори многа чудеса;
како Он изволи добровољно пострадати ради спасења људи, како
Он умре и васкрсе и узнесе се на небо и уготови бесконачни живот и
славу и вечно царство онима који верују у Њега и љубе Га.
Чувши то, благоразумна девојчица Марина поверова у Христа и
њено срце се распали божанском љубављу, те она ни о чему другом
нити размишљаше нити говораше већ једино о Христу Исусу. И она
се сва претвараше у уво када би чула да се где говори о истинитом
Богу. И као што вероваше у Њега срцем, тако се не стиђаше да га и
устима исповеда, иако још не беше крштена, пошто се не налажаше
хришћански свештеник који би је крстио. И жељаше Марина да крв
своју пролије за Христа и да се крсти њоме као крстионицом
крштења, као што је слушала за многе свете мученике обадва пола
да се крстише у својој крви положивши душе своје за Господа; и она
хоћаше да им буде подражатељка.

Едесије, дознавши да је његова кћи Марина поверовала у
Христа, омрзну је и престаде је сматрати за кћер, и одношаше се
према њој као према туђинки. А девица сву своју наду положи на
Оца Небеског. Када јој беше петнаест година она једном изиђе у
поље да види овце свога оца које су тамо пасле. Догоди се те је том
приликом срете епарх источних покрајина Олимврије, љути
мучитељ хришћана, који иђаше у Антиохију Писидијску. Угледавши
веома леполику девојчицу, епарх се зачуди њеној необичној лепоти,
и она га одмах толико занесе да он помисли да је узме себи за жену.
Стога он застаде, и зауставивши њу стаде је распитивати: Каквог си
рода, девојко; чија си кћи, и како се зовеш? Кажи ми истину о себи.
Ја видим да си леполика, и ако си слободних родитеља ја ћу ступити
с тобом у законити брак; ако си пак чија робиња, ја ћу те откупити и
узети к себи.
Девица коју више красијаше целомудрије него лепота, кротко
одговори чија је кћи и како се зове; а не затаји и то, да је слушкиња
Христова, да верује у једнога Бога који је створио небо и земљу, да је
сједињена с Њим љубављу срдачном и да другога женика не жели.
Чувши да је хришћанка епарх, који од царева беше добио право да
мучи хришћане, одмах нареди војницима да је узму и воде за њим у
град, али с чешћу: јер због њених девичанских благоразумних речи
он је још више заволе и надаше се да ће је, претећи јој мукама, брзо
одвратити од Христа и придобити је себи за жену. А девица, вођена
војницима, мољаше се на сав глас Богу, говорећи: Господе Исусе
Христе, Боже мој! не остави ме и не предај душу моју у погибао!
Нека ме не савладају непријатељи моји! нека се слух мој не оскврни
од лукавих речи њихових! нека се ум мој не измени од поганих ласки
њихових! нека се и срце моје не уплаши од грозних претњи
њихових! не допусти да вера моја буде бачена у кал и муљ! нека се не
обрадује због мене ненавидник добра ђаво! него ми пошљи помоћ
са висине светог престола Свог, дај ми мудрост, отвори ми уста, да
бих, крепљена силом Твојом и умудривана благодаћу Твојом, без
страха одговарала мучитељу на питања. О, Господе мој! погледај
милостиво на мене у овај час! јер ево, ја сам сада као овца међу
вуцима, као птица међу ловцима, и као риба у мрежи; дођи дакле и
избави ме од свих замки вражијих!

Тако се света мољаше путем, док не дођоше до града Антиохије
Писидијске. Када стигоше у град, епарх по своме незнабожачком
обичају најпре принесе жртве поганим боговима својим, одаде
свечану похвалу царевима својим, и што нађе хришћана похвата их
и врже у тамницу, да их сачувају до мучења; а девицу Марину
повери на чување неким угледним женама, Идућег дана он устроји
свечано суђење пред народом, и нареди да му најпре Марину доведу
на саслушање, јер сав беше обузет мислима на њу. Када девицу
доведоше, он сладострасно посматраше њену неисказану лепоту и
све се више и више распаљиваше телесном љубављу према њој.
Затим јој стаде ласкаво говорити: Знају сви богови, о прелепа
девице! да сажаљевам младост твоју и штедим цветајуће лепотом
младо тело твоје. Стога те молим, послушај ме, па боговима
принеси жртву, да ти добро буде: јер ћеш одмах добити многа
имања и богатства, и бићеш срећнија од свих вршњакиња својих и
уваженија од свих жена у овоме граду.
Света Марина одговори: Ја сам се научила исповедати небеснога
Оца и Јединородног Сина Његовог и Пресветог Духа, Једног у
Тројици Бога истинитог и живог, и навикла сам клањати се Њему и
Њему свагда приносити жртву хвале, и ја се нећу поклонити
боговима које не знам, нити ћу принети жртве њима који су без
душе и без осећања и не знају саме себе: јер они нису свесни да ли их
поштују или бешчесте. Зато нећу одати њима поштовање које
приличи Створитељу моме!
Епарх рече: Поново те молим, Марино, послушај ме и укажи
поштовање непобедивим боговима, насигурно знајући то да ћеш,
ако послушаш мој савет, одмах бити удостојена велике части пред
очима свих грађана: јер ћу те узети за жену, и сви ће те почети
поштовати као моју милу супругу, и ја ћу теби дати углед и славу, а
ти ћеш мени бити радост и сладост живота мога. А ако ме не
послушаш и одбациш љубав коју имам за тебе, онда знај да ћеш
искусити многа зла: јер ћеш ме приморати да те и против своје воље
ставим на муке, и погубим такву лепоту твоју, здравље и слатки
живот; ти ћеш бити подвргнута љутим и неподношљивим мукама и
погинућеш од огња и гвожђа.

Светитељка одговори: Не надај се, епарше, да ћеш ласкама или
претњама веру моју у Христа променити у ваше безверје, јер сам ја
верна слушкиња Господара мога који добровољно пострада за мене.
И када Он претрпе за мене крст и смрт, не штедећи пресвето тело
Своје, примљено од Пречисте Дјеве Марије, онда сам свакако и ја
дужна да за Њега страдам и умрем, нимало не штедећи моје грешно
тело и здравље. Немој дакле мислити да ћеш ме устрашити својим
претњама! Ево, ја сам готова на све муке и на све смрти, јер ће ме
укрепити Онај у кога се надам. А све што ми говориш о браку, о
угледу, о слави, о богатствима, све ми је то одвратније од смрдљивог
блата. Зар да одбацим Бесмртног Женика мог - Христа, Небеског
Цара, па да ступим у брак са смрдљивим псом који је мртав душом?
Никада!
Чувши од свете Марине овакве речи, епарх се веома увреди и
силно разјари, и одмах, претворивши љубав у непријатељство и
мржњу, нареди да невесту Христову свуку голу, пруже је по земљи и
непоштедно бију прућем. Светитељка би дуго бијена тако без
милости, да јој се девичанско тело распадаше од рана, и крв
потоцима тецијаше из рана заливајући земљу. Посматрајући то,
народ се испуни саучешћем према њој, дивној девојци, тако свирепо
мученој, и многи плакаху. А гласник викаше: Марино, принеси
боговима жртву! не губи узалуд лепоту своју! не лишавај себе овог
слатког живота пре времена!
Међутим мученица, подигавши к Богу духовне очи своје,
мољаше се, просећи помоћ одозго и окрепљење у страдалачком
подвигу: и она, благодаћу Христовом поткрепљавана, не осећаше
болове у мучењима, већ као у тућем телу подношаше ране које јој
наношаху. И говораху јој неки из народа: Девојко, зашто
непокорношћу својом ти сама погубљујеш лепоту своју? Погледај
како је судија свиреп, он ће те погубити, и спомен ће твој ишчезнути
са земље; а ми те жалимо! - А светитељка им громко одговараше с
прекором: О, лукави саветници и зли помоћници, испуњени духа
саблазни! Као што стародревна змија даде Еви лукав савет у рају,
тако ви сада саветујете мени да одступим од Бога мог. Одступите од
мене ви творци безакоња, јер нећете саблазнити мене која сам се
свом душом предала Христу!

Затим, када слуге престадоше бити свету мученицу, мучитељ јој
рече: Ово је почетак твојих мука, Марино, и ако останеш упорна у
непокорности, доживећеш још веће муке. - Светитељка одговори:
Чини што је по вољи теби и оцу твоме ђаволу, а ја не обраћам
пажњу на муке, јер мени помаже Христос који ће ускоро посрамити
сва ваша лукавства.
Епарх се још више разјари и нареди да мученицу прикују
клинцима на мучилишној дасци, па јој тело стружу гвозденим
трозупцима. А она, подигавши очи к небу, говораше: Опколише ме
непријатељи многи мислећи ми зло, но Ти, Господе мој, погледај на
ме, пошљи ми помоћ животворног Духа Твог. Нека ме Он умудри
да исповедам пресвето име Твоје до последњег даха свог, и нека ми
да снаге да се јуначки супротставим ђаволу и слугама његовим, да би
их победила и посрамила! Удостој ме да будем пример онима који
Те љубе и Тебе ради чувају девство своје, да бих заједно с њима стала
с десне стране Теби у време праведног суда Твог!
Тако се мољаше света мученица, а немилосрдне слуге
немилосрдног мучитсља, као људождери, све јаче кидаху
трозупцима свето тело њено, и отпадаху парчад тела њеног на
земљу, и тецијаше крв њена, и наге кости јој се виђаху. Епарх, не
могући гледати на такво љуто мучење, покри лице своје рукама и
окрену се од ње, а сви присутни дивљаху се толиком трпљењу
светитељкином. Потом, мучитељ се поново обрати мученици
речима: Када ћеш се, Марино, смиловати на себе? Ето, већ је и тело
твоје искидано! Хајде, макар сада принеси боговима жртву, да не би
сасвим била уништена! - Мученица одговори: О, одвратни псу и
свињо! ти једеш људско месо, а овамо се претворно правиш
милостив и тобож ме жалиш! Али ја не жалим себе ради Христа
који не поштеди Себе, већ ради мене предаде Себе на велике муке.
Ако пак послушам безумни савет твој и поштедим тело своје, како
ће се онда душа моја овенчати у царству небеском?
После тога епарх нареди да мученицу откују са мучилишта и
вргну у засебну тамницу, дубоку и мрачну, пуну демонских
страшила, у коју су бацани осуђени на смрт. Седећи сама у тој
тамници, света мученица се мољаше Богу у топлоти душе своје,
вапијући из дубине срца: Вишњи Боже, Теби са страхом предстоје

све Небесне Силе, и сва Начала и Власти трепте пред лицем Твојим,
и свако се створење Твоје свемоћном силом Твојом одржава,
измењује и обнавља! Ти, Владару, погледај са небеске висине, са
престола славе Твоје на мене смирену, непотребну и недостојну
слушкињу Твоју: јер се у Тебе уздам, к Теби прибегох, и страдам
ради имена Твог. Погледај, о Милосрдни! и исцели ово изранављено
и као врећа искидано тело моје, и обнови душу моју, и сачувај је за
царство Твоје! Дај ми да савладам и згазим непријатеља мог као што
се песак гази ногама, да бих непобедивом помоћју Твојом сатрла
силу његову, те да се у мени прослави пресвето име Твоје вавек.
Када наступи ноћ и светитељка се непрестано мољаше Богу,
усуди се ђаво да привиђењским страшилима уплаши мученицу,
пошто Бог допусти то ради већег прослављења Своје угоднице.
Тамница се изненада затресе и појави се нека мрачна светлост као од
димљивог огња? затим се појави ђаво у виду шарене, огромне,
страшне змије, а тело његово, уколико беше видљиво, окружаваху и
опасиваху многобројне мање змије и гује. Ужасно шиштећи и
зијајући огромним и одвратним чељустима, змија испушташе
неподношљиви смрад; и обилазећи око мученице она јој задаваше
велики страх и ужас; затим разјапивши силно своју свеодвратну
чељуст, нападе на светитељку и обзину јој главу да је прогута. И
изгледало је да мученица би прогутана змијом као некада пророк
Јона китом. Међутим, света мученица не паде у очајање нити
посумња, него, уперивши сав ум у Бога, осени себе крсним знаком, и
одмах угледа како се раседе утроба змијина и себе како изађе из ње
читава и неповређена. И тог часа погибе сав тај страшни ђавољи
привид и привиђење: јер земља се отвори, прогута змију и све змије
са њом, и низведе их у ад, а свету мученицу обасја небеска светлост.
И она, погледавши нагоре, виде где се отвори кров тамнице и
сунцолике луче силазе на њу одозго; затим угледа велики крст који
сијаше неисказаном светлошћу, и изнад крста голубицу белу као
снег, која јој човечјим гласом говораше: Радуј се, Марино, разумна
голубице Христова, јер си победила злобнога врага! Радуј се и весели
се кћери Сиона вишњега што дође дан весеља твога, у који ћеш са
мудрим девојкама ући у неразрушиви дворац Бесмртнога Женика,
Небеског Цара!

При овим речима голубице света Марина се испуни неисказане
радости и сладости, и искидано тело њено се стаде залечивати, и она
сама осећаше како јој месо расте у ранама и зарашћују ране, и
покривају се кожом, и ишчезава сваки бол и немоћ; и она опет
постаде здрава и дивна целим телом, као што је и раније била. Она
стаде радосно благодарити Бога, говорећи: Благосиљам Те, Владико,
и прослављам Те, Господе Боже мој, и хвалим име Твоје што си се
сажалио на мене, посетио ме, исцелио тело моје, укрепио душу
моју, и ниси ме предао у руке непријатељима мојим, него си ми
показао одвратна обличја њихова и бацио их у преисподњи бездан и
одагнао од мене њихова страшила; а сада, радујући се и веселећи се
о Теби Богу Спаситељу моме, молим Твоју човекољубиву доброту,
удостој ме бање светога крштења, да бих се, омивена крвљу и водом,
обрела достојна ући у небески чертог Твој са светим девојкама,
невестама Твојим, јер си благословен вавек.
У таквим виђењима и откривењима, и у таквом слављу и
радовању света Марина проведе сву ту ноћ, док не свану и не настаде
време њеног завршног подвига. А кад свану, епарх Олимврије опет
седе на незнабожном и неправедном судишту свом, и сав се народ
слеже на гледалиште. Епарх нареди да мученицу изведу из тамнице
и доведу пред њега на суд. А кад угледа мученицу светлу лицем и
потпуно читаву и здраву целим телом, без икаквог трага од
јучерашњих рана, епарх се силно зачуди и запрепашћен ћуташе,
недоумевајући како мученица, јуче сва изранављена, тако потпуно
оздрави за једну ноћ. Чућаше се и народ овом чудесном исцељењу;
и једни величаху силу Христову, а други то приписиваху мађијама.
Затим епарх, с муком отворивши уста своја, стаде говорити
светитељки: Видиш, Марино, како се богови наши брину о теби!
Они се сажалише на твоју младост и лепоту и исцелише те од твојих
рана. Зато треба и ти за добијено од њих добро да им принесеш
захвалне жртве; и то утолико пре што теби доликује да будеш
подражатељка и наследница оца свог, те да, као што он служи
боговима у својству жреца, тако и ти постанеш жречица и
послужиш боговима у све дане живота свога.
Светитељка одговори: Не доликује мени да оставим истинитог и
живог Бога мог и служим мртвим боговима вашим; напротив, ти

треба да познаш Јединог Бога небесног и да поверујеш у Њега
видећи на мени такву силу Његову: јер ти ме јуче искида на комаде,
а Он ме сада за један час начини читавом и здравом! Значи, Он је
свемоћни лекар душа и тела људских.
Окорели епарх опет нареди да муче светитељку. И понова је
обесише на мучилишту, и донеше упаљене свеће, па јој стадоше
палити прса и бедра. А она, тајном молитвом у срцу погрузивши ум
свој у Богу, трпљаше ћутећи; и би опаљена као угаљ, и месо тела
њеног испечено као за једење. И када је једва живу скинуше са
мучилишта, она повика говорећи: Господе! Ти ме удостоји да за име
Твоје прођем као кроз огањ; удостој ме да прођем и кроз воду светог
крштења, да би ме умивену од грехова увео у покој Твој.
Мучитељ, чувши да мученица спомену воду, рече: жедна је
јадница, треба је напојити! - И нареди да донесу велику бачву и
напуне водом, па везану мученицу баце у њу и удаве. А када слуге
узеше мученицу да је баце у воду, она громко рече: Господе Христе,
Ти изводиш из окова, Ти одрешујеш узе смрти и ада, Ти подижеш
из гробова мигом Божанске силе Твоје! Ти погледај на слушкињу
Твоју и раскини узе моје! И нека ми вода ова буде на жељено свето
крштење и на рођење у вечни живот, да бих, свукавши старог човека,
обукла се у новог и јавила се Теби у чертогу Твоме у свадбеном руху!
Док се мученица тако мољаше, слуге је бацише у бачву пуну
воде, и стадоше је загњуривати у воду и потапати. Утом се затресе
земља, и конопци којима мученица беше свезана одрешише се, а
слуге, страховито уплашене, побегоше од бачве; над главом пак
мученице синуше зраци неисказане светлости, и опет се појави она
раније виђена бела, сунцолика голубица, силазећи одозго и носећи
златан венац у кљуну; и лебдијаше над главом мученице,
додириваше ногама главу њену, па понова лећаше у висину.
Ово виђење беше видљиво не само за светитељку него и за неке
од присутних, који беху достојни таквога виђења: јер многи из
народа беху потајни хришћани и удостојише се видети то. А света
стајаше у води непогружена, и певаше славећи и благосиљајући
велико име Пресвете Тројице, Оца и Сина и Светога Духа. Затим се
над светитељком показа огњени стуб који досезаваше до неба, и на
стубу крст као од кристала који пушташе из себе пресјајне зраке; а

она голубица узлете и седе наврх крста. И дође одозго чујан за све
глас који говораше:
Мир теби, невесто Христова Марино! сада ћеш примити
неувенљиви венац лепоте из руке Господње, и почиваћеш у царству
небеском са светима.
Чувши овај глас и видевши мученицу где изиђе из воде здрава,
без икаквог трага од опекотина, читава телом, бела и дивна, одмах
велико мноштво људи и жена повероваше у Христа, и отворено
изјавише да су хришћани, и изгледаху готови на смрт за Христа.
Игемон се запрепасти видевши колики народ се обрати ка Христу, и
недоумеваше шта да чини. Потом, бесан од јарости, он изведе
против народа војску коју имађаше при себи, наоружану мачевима,
и нареди им да посеку све који славе име Христово. Тада који год у
народу беху 'неверни или плашљиви побегоше, а они који истински
повероваше, сами се под мачеве приклањаху. И паде убијених
обадва пола до петнаест хиљада људи, који, крвљу својом крстивши
се и од свих грехова очистивши се, уђоше у радост Господа свога,
овенчани мучеништвом. (Њихов спомен бива 16. јула).
После тога епарх осуди и мученицу на посечење мачем. Када је
изведоше на место погубљења, она измоли мало времена од оних
што је вођаху, па се обрати народу који иђаше за њом и саветоваше
свима да познаду јединог истинитог Бога а да се избаве од демонске
обмане и идолопоклоничке погибли.
Потом се она стаде молити, и дуго се мољаше за све. Утом се
изненада затресе земља, и страх захвати све, и многи попадаше на
земљу од страха; паде и џелат. То се Господ наш Исус Христос са
анђелима светим јави с неба невести Својој, позивајући је у покој
Свој и пружајући руке да прими душу њену. А она, испунивши се
неисказане радости, подстаче џелата да брзо изврши што му је
наређено. И она подметну под мач чесну главу своју и би посечена; а
душа њена, узета рукама Господњим, би унесена у небеска насеља.
Тако света великомученица Марина заврши мученички подвиг
свој у седамнаести дан месеца јула.[2] Страдање њено огшса
очевидац слуга Божји Теотим, који је посматрао сва мучења њена и
удостојио се бити гледалац оних виђења, која беху откривена
светитељки. Све то он предаде вернима на корист, а у част и спомен

возљубљене невесте Христове Марине, и у славу Човекољупца
Христа Спаса нашег, коме са Оцем и Светим Духом нека је и од нас
част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ ОТАЦА СЕДМОЧИСЛЕНИКА:
КИРИЛА, МЕТОДИЈА, КЛИМЕНТА, НАУМА,
АНГЕЛАРА и ГОРАЗДА,
апостола и просветитеља Словенских[3]

САВЕ,

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ИРИНАРХА,
игумана Соловецког
Спочетка био монах Соловецког манастира. За своје врлине
он би 1614 године царском граматом постављен за игумана
Соловецке обитељи. Као игуман много унапредио манастир. Био
братији пример духовног живота; одликовао се строгошћу према
себи и снисходљивошћу и кротошћу према другима. Преставио се
1628 године. Свете мошти његове почивају у црквици његовог имена.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЛЕОНИДА УСТНЕДУМСКОГ
Овај руски светитељ подвизавао се од младости у неколиким
манастирима, у Соловецком, Мирожском и другим. Најзад основао
свој манастир на реци Лузи у Вологдској губернији. Подвизавао се
тврдо док му се душа није испунила благодатном светлошћу и
силом Духа Светога. Као светилник велики привукао многе
подвижничком животу. Назват је Устнедумским зато што кад га је
једном ујела отровна змија, он о томе није хтео ни мислити ни
зборити, и остао је жив. Угодивши Богу представио се мирно 17 јула
1653 године. Мошти његове покоје се у његовом манастиру.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
СПЕРАТА и ВЕРОНИКЕ
Крвљу својом посведочише веру своју у Христа.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЕФРАСИЈА,
епископа Јонопољског
У миру се преставио у Господу своме.

НАПОМЕНЕ:
1. Писидија - малоазијска област.
2. Света Марина пострадала крајем трећег или почетком
четвртог века. Чесне мошти њене налазиле се у Цариграду у
манастиру Пантепопта (= Свевидца Христа) до заузећа
Цариграда од крсташа 1204 године. Сада се један део њених
моштију, рука, налази у Ватопеду у Светој Гори.
3. Познати хагиограф из прошлог века јеромонах Григорије
Мосхополит увео је овај заједнички спомен Св.
Седмочисленика Словенских и написао им заједничку службу.

18. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА ЕМИЛИЈАНА
За царовања безбожног Јулијана богоодступника[1] диже се
љуто гоњење на хришћане као вихор и олуја и узнемири сву
васељену У целој царевини римској, по свима областима и
градовима би објављено царево наређење, да се хришћани свакога
племена и народа, обадва пола и свакога узраста, без милости
стављају на разне муке и предају горкој смрти. Оваквим

неправедним наређењем богомрски цар уништи праведне законе и
зали сав исток и запад немилице проливаном крвљу хришћанском,
пламтећи гневом и непријатељством против Христа и Његових
слугу. Разашиљући свирепе игемоне у разне области и градове да
муче хришћане, он посла у град Доростол што је у Мизијској
области немилосрдног мучитеља по имену Капитолина, крволока и
идолољубитеља. Стигавши у споменути град, он прво оде у идолски
храм и принесе жртве демонима клањајући се њиховим бездахним
идолима. Затим идућег дана он изађе на судиште, које се налажаше
на тргу, седе на високи престо осионо и страшилно на страх
хришћанима, објави царево наређење, па стаде марљиво
распитивати има ли у граду који противник богова и исповеда ли ко
хришћанску веру. Грађани му са заклетвом тврђаху да у њиховом
граду нема ниједног таквог и да се сви клањају боговима и
свакодневно им приносе жртве. Чувши то, игемон Капитолин се
веома обрадова и позва све виђене грађане к себи на обед, рекавши:
Пошто видим да усрдно служите боговима отачким, то треба данас
да заједно једемо, пијемо и повеселимо се.
Међутим у том граду беше један потајни хришћанин по имену
Емилијан, роб једног угледног одборника градског, човека честитог,
идолопоклоника. Он за време игемонове гозбе са виђеним
грађанима улучи згодну прилику, те кришом уђе сам са гвозденим
чекићем у идолски храм, полупа идоле у парампарче, пообара
жртвенике, поразбаца и изгази жртве, поломи и уништи огромне
светњаке што стајаху пред идолима; и свршивши то све, он као
храбар војник оде радујући се и ликујући у души. По његовом
одласку, у идолиште уђе неко од незнабожаца, па видевши све
поломљено препаде се и отрча те извести игемона и грађане што
обедоваху с њим. На ову вест сви се узнемирише, а игемон се силно
разјари и нареди да се одмах пронађе онај који је то учинио.
Послани похиташе и убрзо угледаше једнога сељака који је из поља
пролазио поред идолишта, ухватише га и одвукоше ка игемону
бијући га као злотвора. Притом много народа са жречевима иђаху
за њима, грајући и љутећи се због срамоте нанете боговима
њиховим.

Видећи то, блажени Емилијан, помисли у себи: Ако ја сакријем
дело своје, каква ће ми корист бити од тога? Тиме ћу само
оптеретити своју савест, ако због мене убију невиног човека, и ја ћу
се наћи као убица пред Богом. - Помисливши то, он притрча к
онима што су вукли и били сељака и стаде их задржавати, вичући на
сав глас: Пустите тог невиног човека, узмите мене! јер сам ја
поразбијао и изгазио ваше бездахне богове!
Они онда оставише сељака, бесно зграбише светог Емилијана,
па га одведоше к игемону бијући га и злостављајући га. А игемон,
севши на обичном судишту пред народом и угледавши приведеног
к њему Емилијана, упита грађане: Ко је овај? - Грађани одговорише:
То је злотвор, који поразбија богове и пообара жртвенике. - Препун
гнева, игемон се оштрим речима обрати грађанима: Ви рекосте пре
да у вашем граду нема ниједног противника богова; а ево, такав се
нађе благодарећи вашем нехату! за ту кривицу ви имате дати у
царску ризницу литру злата.
Рекавши то грађанима, игемон се окрете к блаженом Емилијану
и стаде га јаросно испитивати: Реци нам, безбожна главо, како се
зовеш? - Храбри јунак Христов одговори: Ја сам хришћанин. - Још
беснији, игемон повика: Кажи нам име своје, о свепогани! - Мученик
одговори: Родитељи моји назваше ме Емилијаном, а Христос,
истинити Бог, удостоји ме да будем и да се називам хришћанин. Игемон га упита: Реци, непобожни човече, ко те наговори да
бесмртним боговима нанесеш увреду? - Христов слуга одговори: Бог
и душа моја наредише ми да полупам бездахне кипове које ви
називате боговима, да бисте сви сазнали да су они без душе, глуви и
неми, да немају разума, већ су камење и дрво безосећајно. Знај
дакле, ја не нанесох увреду истинитоме Богу који је све створио, него
наружих лажне богове ваше који ништа створили нису већ су сами
начињени од вас, и њих побацах на земљу, да би пропали занавек. Игемон га на то упита: Јеси ти сам поразбијао богове или је још неко
био с тобом? - Светац одговори: Сам ја уз помоћ Христа мог
поразбијах у прах идоле ваше, и ногама изгазих жртве и светњаке
њихове; и ни један ми не могаде одмаздити за увреду, нити се отети
из мојих руку, јер су немоћни и без осећаја. Такви будите и ви који
их правите, и сви који се уздају у њих!

Бесан од једа, игемон нареди да слугу Христовог свуку и бију.
Када мученику свукоше одело игемон га упита: Кажи нам, кукавче,
ко те наговори да поразбијаш богове? - Светац одговори: Ја ти већ
једном казах, и опет ти кажем, да нико други сем Бог и душа моја
наредише ми да то урадим. - Тада игемон нареди слугама: Повалите
га и бијте снажно, да би сазнао да му дрскост помоћи неће и да га
нико не може избавити из мојих руку.
И стадоше жестоко бити мученика. А када мученика толико
бише да се земља обагри његовом крвљу, игемон га упита: Реци,
осуђениче, ко те наговори да учиниш онај злочин? - Бијен, мученик
одговори: рекох ти да ми Бог и душа моја наредише да то учиним, и
ти ми још не верујеш; уствари, ја учиних не зло него добро, јер
посрамих беса а прославих Бога. - Игемон онда рече слугама:
Окрените га и бијте га по стомаку и грудима, јер је охол и оглушио
се о царске законе.
И немилице бише мученика дуго. Затим игемон нареди да
престану бити мученика и упита га: Јеси ли роб или слободњак? Мученик одговори: Роб сам градоначелников. - Игемон се онда
наљути на градоначелника, господара Емилијановог, што држи код
себе таквог роба, противника богова и непокорног царском
наређењу, и наложи му за казну да у царску ризницу да литру
сребра, а мученика осуди на сажежење.
Слуге и мноштво народа одмах дохватише светог мученика,
изведоше га ван града, па на обали реке Дунава наложише велики
огањ и бацише мученика у њега. Пламен огњени окружаваше
светитеља, али га не додириваше: затим се надалеко разли унаоколо
и сагоре све незнабошце које достиже, а друге опече веома, док
остали једва утекоше. Потајни пак хришћани који беху међу
народом не добише никакве повреде од огња, иако пламен досезаше
до њих. Свети мученик стајаше у огњу, окренут лицем на исток,
ограђујући себе крсним знаком и благосиљајући Бога. Пошто се
помоли колико је хтео, он рече: Господе Исусе Христе, прими дух
мој! - Рекавши то, он леже и усну у Господу када се огањ већ
гасаше.[2] Тело његово ни најмање не беше повређено од огња, чак
му се ни власи не опалише.

Они пак од грађана који тајно држаху хришћанску веру, одоше
к игемоновој жени која такође беше потајна хришћанка, испричаше
јој све о светом мученику и усаветоваше је да измоли од мужа да се
погребе мучениково тело, на чудесан начин недарнуто огњем. Она
умоли мужа и он допусти да се слободно узме тело мучениково. И
верни га узеше, обавише платном с мирисима и чесно погребоше на
месту званом Гизидина, удаљеном од града три попришта.[3]
Свети мученик Емилијан пострада за Христа осамнаестог јула, у
петак, од игемона Капитолина; за владања над Римљанима и
Грцима Јулијана Отступника, док над нама царује Владар наш Исус
Христос, коме са Оцем и Светим Духом част и слава, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ПАМВА
Преподобни Памво поживе до старости као подвижник у
пустињи Нитријске Горе, у Египту. О његовом врлинском,
богоугодном и светом животу казују многи велики оци, као што ће
се видети из ове повести, састављене из разних извора. Пре свега
преподобни Антоније Велики[4] рече за њега, да је страхом Божјим,
којим беше испуњен, Памво учинио да Дух Божји обитава у њему.
Преподобни Пимен[5] говораше: Три подвига видесмо код аве
Памва: гладовање сваки дан, ћутање и рукодеље. Преподобни
Теодор Студит[6] о овом блаженом оцу даје овакво сведочанство:
Памво и делом и речју нека се велича као узвишен.[7] А Сократ
Схоластик[8] пише о њему, да је он у почетку свога иноковања,
будући неписмен, дошао к једноме од братије да се научи псалмима
Давидовим. Чувши у самом почетку први стих тридесет осмог
псалма: "Рекох, чуваћу се на путовима својим да не згрешим језиком
својим", - он не хтеде слушати остале стихове него оде говорећи:
"Доста ми је овај један стих, ако се научим да га испуњујем на делу".
И после тога дуго не долажаше к учитељу. Након шест месеци виде
га негде његов учитељ и упита га: Зашто досад не дође до мене? Памво одговори: Још се нисам научио да онај стих извршујем на

делу. - Затим, пошто прође много година, један од познатих отаца
угшта га: Јеси ли научио већ онај стих, брате? - Памво одговори:
Деветнаест година без престанка се учих њему, и једва навикох да на
делу извршујем оно чему он учи.
Иако спочетка беше неписмен, свети Памво потом би умудрен
Богом, те имађаше одлично разумевање Светога Писма, и постаде
искусан учитељ другима, као што о томе пише преподобни
Паладије.[9] Његови ученици беху она четири славна у Египту
брата: Диоскор, Амоније, Јевсевије и Јевтимије, названи велики и
споменути у житију светог Јована Златоуста.[10] Први од ових,
Диоскор, би потом епископ ермопољски. Ово није онај Диоскор,
који бејаше јеретик и проклет на Четвртом Васељенском Сабору
светих отаца,[11] него други истога имена који је живео раније. Исто
тако и чесни Драконт, споменут у житију преподобног Илариона
Великог,[12] епископ и исповедник Христов, који претрпе
прогонство од аријанаца, беше у младости својој ученик блаженога
Памва. Таквих дакле ученика беше Памво учитељ.
Преподобни отац Памво имађаше велике, многобројне и
различите врлине и преимућства, али се међу његовим великим
врлинама нарочито истицала врлина: онакво презрење према злату
и сребру, какво захтева Господња реч. Када света Меланија
Римљанка,[13] која Христа ради раздаваше своја огромна богатства
потребитима, допутова у Александрију, она чу од блаженог
презвитера
Исидора
гостопримца
о
врлинском
животу
преподобног Памва. Заједно са блаженим Исидором она оде к њему
у пустињу и однесе му ковчежић са седамдесет пет ока сребра и
замоли га да прими овај њен дар. А он, седећи и плетући рогожу од
палмових гранчица, и не погледа на ковчежић већ само рече: "Бог
нека те награди за усрђе које имаш према Њему. Затим, на њено
наваљивање и молбу, он рече брату који му служаше: "Узми то и
расподели свој братији која живе у Либији[14] и по острвима, јер су
њихови манастири сиромашни, и они се веома злопате, пошто је
њихова земља неродна, а братији египатских манастира не дај
ништа, јер је њихова земља плодна и трудом својим они могу стећи
колико им треба".

Тада блажена Меланија предаде томе брату донесено сребро да
га разда, и рече преподобном Памву: Оче, знај да овде има
седамдесет пет ока сребра. А он ни онда не подиже главу, него јој
одговори и не погледавши на ковчежић: "Чедо, Онај коме си ти
донела то, нема потребе да Му говориш колико тежи, јер је Он
измерио горе, и хумовима поставио меру, утолико пре Он зна
колика је тежина тога сребра. Да си га дала мени, било би добро да
ми кажеш и количину; али ако си га донела Богу који није одбацио
ни две лепте удовичине него их је оценио скупље од свих осталих
дарова, онда ћути и буди спокојна!"
Једном ава Пиор дође к преподобном Памву и донесе са собом
парче свога сувога хлеба. А када га Памво упита: "Зашто си, оче,
донео хлеба са собом?" Пиор одговори: "Да ти не бих био на терету".
Након не много дана преподобни Памво крену ка оцу Пиору,
узевши са собом парче хлеба оквашено у води. Угледавши то, Пиор
га упита: "Зашто си, аво, донео оквашен хлеб?" Он одговори: "Да ти
не бих био на терету не само хлебом него и водом".
Једном приликом свети Атанасије архиепископ александријски
замоли аву Памва да дође к њему у Александрију. Путујући са
неколицином братије, старац наиђе на групу мирјана који сеђаху и
не обраћаху пажњу на монахе који пролажаху поред њих, ослови их
и рече им: "Устаните и поздравите монахе с поштовањем, да
примите благослов од њих, јер они непрестано беседе с Богом, и уста
су њихова света". Затим, стигавши у град, он угледа жену јавну
грешницу, накинђурену на саблазан људима, и стаде плакати. Тада
га братија упиташе: "Због чега плачеш, оче?" Он одговори: "Плачем
са два разлога: због погибли душе ове жене, и због тога што се ја не
старам тако о својој души, како се она стара о своме телу. Јер се она
толико украси, да би се допала људима, а ја се не старам да украсим
душу своју, да би се допала Богу".
Свагда пун умилења, преподобни Памво се никада смејао није
нити је икада било осмејка на лицу његовом. Једнога дана беси,
желећи да га насмеју, конопцем везаше перо, па га стадоше пред
његовим очима вући као неку тешку кладу, грајећи и вичући један
другоме: Помозите! помозите! - Видевши то, ава Памво се насмеја.
Тада беси ликујући заграјаше: Аха! аха! Памво се насмеја! - А он им

одврати: Ја се нисам смејао, него сам се насмејао вашој немоћи, јер
толико вас је, а нисте у стању једно перо носити. - Постиђени, беси
побегоше.
Ученици његови казиваху о њему и то, да је био врло опрезан у
разговору и веома разборит у одговорима. Када су га питали о
нечему из Светога Писма, или о чему другом, он никада није
одговарао одмах, него је најпре дуго ћутао и размишљао у себи, а
потом је много пута говорио: "Још не знам шта да одговорим на то
питање". И тек после три дана или три недеље, а каткад тек после
три месеца он је давао одговор на питање. Одговори су његови
бивали истинити и веома корисни, пошто су разуму његовом давани
благодаћу Божјом. Он је из страха Божјег био веома опрезан у
својим одговорима, тако да су његове одговоре примали са сваким
страхопоштовањем као одговоре самога Бога. Овом врлином, тојест
опрезношћу у речи, он је, вели се, превазилазио све светитеље, па
чак и Антонија Великог. Зато су сви са страхом примали речи из
уста његових као из уста Божјих: јер Бог говораше кроз његова уста.
У време преподобног Памва бејаху у Египту два рођена брата,
Паисије и Исаија, деца богатих родитеља; отац им беше чувен
трговац, који је са скупоценом робом путовао чак до Шпаније.
Разделивши међу собом огромно имање које им остаде после смрти
њихових родитеља, они рекоше један другоме: Какав ћемо живот
изабрати себи? ако се будемо бавили трговином као наш отац, онда
ко зна коме ће после нас остати плодови наших трудова? Поред тога
стално ће нас пратити страх да нас не снађе нека несрећа:
разбојници или бродолом. Зато је најбоље да изаберемо монашки
живот: да родитељско имање уложимо у небеску ризницу, и тако
душе своје спасемо.
Договоривши се тако, они се обојица одрекоше света. Један
одмах свој део наследства раздаде сиромасима, црквама и
манастирима, и ништа не оставивши себи оде у пустињу. Тамо се
научи неком малом рукодељу, којим се издржавао радећи својим
рукама, и живљаше сам о Богу, усрдно се постећи и молећи. Други
пак подиже себи мали манастир недалеко од мирских насеља, и
примивши код себе не много братије даваше уточиште путницима
и храњаше ниште. Саградивши гостопримницу и болницу, он све

долазнике збрињаваше, и свом душом служаше болесницима; а
суботом и недељом постављаше по две, по три, и по четири трпезе
за сиромахе. Пошто на такав начин пожи веше неколико година, оба
се брата преставише ка Господу.
После њихове кончине међу многом братијом настадоше
разговори о овој двојици браће: једни хваљаху онога који одједном
раздаде своје имање и оде у пустињу на безмолвије, на молитвено
самовање и побожно тиховање; а други претпостављаху другога
брата који својим имањем дуго време служаше путницима,
ништима и болесницима. Пошто се у овом спору дуго не могаху
сложити, братија пођоше да питају о томе преподобног аву Памва,
желећи да сазнаду који је од та два брата више угодио Богу својим
животом и добио већу награду. Чувши њихово питање, преподобни
Памво одговори: "Оба су савршени пред Богом, јер гостопримац се
уподоби праведноме Аврааму, а пустињак светом пророку Илији, и
обојица подједнако угодише Богу".
Међутим братија се не могаху сложити, већ се и даље
препираху међу собом. Они што пустињака величаху, говораху: Он
испуни еванђелску заповест: продаде имање своје и раздаде га
сиромасима, и узевши крст последова Христу, проводећи све дане у
глади и жећи; а гостопримац, премда и служаше ништима, ипак се
и сам коришћаше својим имањем, једући и пијући са гостима,
обедујући са болесницима. А друга група говораше да је и
гостопримац испунио Христову реч, речену у Еванђељу: није дошао
да Му служе, него да Он послужи другима (ср. Мт. 20, 28). Јер овај
брат послужи толиким људима, излазећи сваки дан на народне
путове, иштући странца, ништег, болесног, бедног, и уводећи такве
у свој дом и дајући свима покој. И када је за једну чашу студене воде,
дату жедноме, обећана награда од Бога, какву ће онда велику
награду добити брат који је странце примао, безбројне гладне и
жедне збрињавао, и свакоме болнику као Христу послужио.
Видећи такву несугласицу међу братијом, преподобни Памво
им рече: Причекајте мало, братијо, док не добијем обавештење од
Бога, па ћу вам онда казати. После неколико дана братија поново
дођоше к њему по одговор на своје питање. Тада им старац рече:
"Пред Богом вам говорим, да обадва та брата (Паисија и Исаију)

видех где заједно стоје у рају". - Чувши то, сва се братија смирише и
прославише Бога.
На основу овог откривења, које преподобни доби односно ова
два брата, свима постаде јасно како велику благодат има он у Богу,
када се пре своје смрти удостоји гледати рајско блаженство. И од
виђења рајског блаженства, а нарочито од живеће у њему
преизобилне благодати Божје, он сам постаде сличан рајским
житељима. Јер још у трулежном телу живећи међу људима, он већ
показиваше на лицу свом печат рајске нетрулежности: он не само
душом него и телом светљаше, и лице његово сијаше славом као
некада лице светог пророка Мојсија. О томе у Патерику пише ово:
Три године преподобни Памво молио се Богу, говорећи: "Господе,
молим Те, не прослављај ме на земљи!" А Бог који прославља Своје
угоднике толико га прослави, да братија не могаху гледати на лице
његово од славе коју он имађаше. Тако светац би прослављен на
земљи у своме телу пре свога прослављења на небу.
А када наступи време блажене кончине његове, после
седамдесет година живота његова, он рече братији што стајаху око
њега: "Од како дођох на ово место у пустињи, и сазидах ову келију и
настаних се у њој, ја нисам пропустио ни један дан да не радим
рукама својим, нити се сећам да сам икада јео хлеб забадава,
поклоњен од другог; не кајем се ни за једну реч коју сам изговорио
до сада. Но ипак одлазим ка Господу тако, као да још нисам ни
почео живети богоугодно и по монашки".
Рекавши то, преподобни предаде своју свету душу у руке Божје,
без икакве претходне болести. Такав беше живот и таква кончина
овог угодника Божјег, чије свете молитве нека помогну и нама
грешнима да се научимо богоугодном животу и да добијемо добру
кончину милосрђем Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем и
Светим Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЈОВАНА МНОГОСТРАДАЛНОГ

Кроз многе невоље ваља нам ући у царство Божје, рекао је
апостол Павле (Д.А. 14, 22). Сагласно с њим и љубљени ученик
Исусов Јован девственик, казао је: "Ја Јован, који сам и брат ваш и
друг у невољи (Откр, 1, 9). Такође је сагласан с њима и љубљени
ученик Пресвете Богородице из Печерске обитељи, руски
девственик Јован, прозван Многострадални, јер је стварно многе
невоље поднео ради обета девства, даног Небеском Женику. Своје
многострадално житије он исприча пред своју смрт, и то следећим
поводом.
Код овог преподобног, који се беше затворио у једном
тескобном месту, у пештери преподобног Антонија и тамо провео
сав свој живот, често долажаше један од братије кога је ђаво мучио
телесном пожудом, и мољаше светога да се помоли Господу да му
олакша страст. Преподобни Јован му говораше: Брате, не бој се! нека
јача срце твоје! потрпи ради Господа и држи се путева Његових, и
Он те неће оставити у рукама непријатеља наших, и неће им дати да
те улове. - Одговори му страсник: Веруј ми, оче, ако ми не даш
олакшицу, онда нећу имати мира, него ћу прелазити с места на
место. - Преподобни Јован му рече: Зашто хоћеш да предаш себе за
храну врагу? Ти ћеш бити сличан човеку који стоји на ивици
провалије, коме враг долази и изненада га баца у понор, и бива
његов пад тако страшан, да он више не може да устане. Останеш ли
пак у светом манастиру, бићеш сличан човеку који стоји далеко од
провалије, кога враг ма колико напорно вукао не може ринути у
понор. И тако ће те Господ трпљењем твојим избавити од понора
страсти и кала нечистоте. Чуј, брате, шта се мени десило у мојој
младости.
И он стаде причати подробно сав свој живот. Када дођох,
говораше он, у овај свети манастир Печерски и почех се трудити по
чину светог ангелског образа монашког, ја, силно распаљиван
похотом, страшно много претрпех ради спасења свога. По два,
некада и по три дана нисам јео, а често и по читаву недељу ништа
окусио, и страховитом жеђу умртвљавао сам себе; по читаве ноћи
нисам спавао. И у таквом злопаћењу проведох око три године, али
ни на тај начин мира не нађох. Тада одох у пештеру где је положен
преподобни отац наш Антоније, и проведох дан и ноћ крај његова

гроба молећи се. И онда чух глас преподобнога к мени: "Јоване,
Јоване! ти треба да се овде у пештери затвориш, да усамљеношћу и
ћутањем савладаш страст, и Господ ће ти помоћи молитвама
преподобних Својих". Стога се ја, настави преподобни, од тог
времена затворих овде у тескобном и мучном месту овом, где живим
ево већ тридесет година, и једва пре кратког времена нађох мир. А
све године борах се са страстима и телесним помислима, проводећи
строг живот, и најпре не мало година само постом и молитвом
морах тело своје; затим, не знајући шта да радим и не могући
подносити телесну страст, ја реших да живим наг, и тешке вериге
ставих на своје тело, и тако од тога доба па све до сада изнуравам
себе хладноћом и ранама од верига. Међутим, када и то не би доста,
ја измислих нешто друго: ископах дубоку рупу, себи до рамена.
Када наступише дани светог Великог поста ја сиђох у рупу и свега
себе засух земљом, само ми руке и глава остадоше слободни. И тако
притешњаван земљом проведох цео пост, не будући у стању
мрднути ниједним зглавком. Али ни од тога не престаде
помамљеност тела и распаљеност. Усто ми враг, ђаво, приређиваше
застрашивања, желећи ме одагнати одатле. И ја осетих овакво
његово лукавство: на дну рупе ноге се моје запалише, жиле се у
њима затегоше, кости стадоше пуцати, пламен досезаше до стомака
и удови моји почеше горети. Но ја не обраћах никакву пажњу на
љуте болове, већ се радовах душом што се она сачува чистом од
скврнављења; и волијех пре да сагорим у огњу него да изиђем из
рупе посрамљен ђаволом; и гле, у то исто време угледах страшну и
љуту змију, која дисаше пламеном, засипаше ме варницама и
жељаше да ме прождере. То исто чињаше змија много дана, са
жељом да ме отера одатле. А када настаде света ноћ Васкрсења
Христова мене изненада нападе та љута змија, устима својим обзину
моју главу и руке, и опали ми длаке на глави и бради, као што сам
видиш сада, и ја, налазећи се већ у чељустима змије, завапих из
дубине срца: Господе Боже, Спаситељу мој, зашто си ме оставио?
Смилуј се на мене, Владико, јер си Ти једини Човекољубац! спаси
мене грешног, Једини Безгрешни! избави ме од скверног безакоња
мог, да не погинем у мрежама лукавога занавек! избави ме од овога
врага, јер ево као лав риче, желећи да ме прогута! Покажи силу

Своју и дођи да ме спасеш! Блесни муњом Својом и одагнај га, да би
га нестало од лица Твога!
Када заврших молитву, одмах као муња блесну божанска
светлост, и опака змија ишчезе, и ја је све до сада, по благодати
Божјој, не видех. А чух тада и глас Господњи к мени: "Јоване, Јоване,
ето теби би помоћ; убудуће пази на себе, да не би горе пострадао у
будућем веку". - А ја, поклонивши се рекох: Господе, зашто си ме
оставио да будем тешко мучен? - Глас ми одговори: "По сили твога
трпљења ово би послано на тебе, да би се ти, искушан огњем,
показао чист као злато; јер Бог не допушта да човек буде кушан
изнад његових сила, да не би изнемогао и био исмејан лукавом
змијом. Но као мудри господар Он снажним и јаким слугама
поверава велике и тешке послове, а слабима и немоћнима - мале и
лаке. Тако ти схвати и односно борбе са телесном похотом, због које
се ти и молиш за себе. Но помоли се томе мртвацу што се налази
близу тебе, да ти олакша блудну страст, јер он више учини од Јосифа
и може помагати онима који пате од те страсти".
А ја, настави преподобни, не знајући име тога мртваца, стадох
вапити: Господе, помилуј ме молитвама овог преподобног! - Касније
дознадох да то бејаше Мојсије Угрин.[15] Тада сиђе на мене
неисказана светлост, у којој се и сада налазим, те ми није потребна
свећа ни ноћу ни дању; штавише и сви достојни, који долазе к мени,
користе се том светлошћу и својим очима виде моју утеху, која ме
обасја у ону ноћ Васкрсења, дајући наду на будућу светлост.
Завршивши повест о многострадалном животу свом,
преподобни отац наш Јован се обрати брату који паћаше од похоте
и рече му: Брате, ми сами ум свој приковасмо за телољубље, зато Бог
по праведном суду свом и допушта страсти на нас, пошто не
донесосмо достојне родове покајања. Него, брате, ово ћу ти рећи:
Хајде да се помолимо овом преподобном Мојсију, и он ће ти
помоћи.
Тада се они заједно помолише; затим преподобни Јовац узе
једну кост од моштију преподобног Мојсија и даде му је говорећи:
Стави је на своје тело. - Урадивши то, брат одмах осети како се угаси
жар, престаде подигравање, и умртви се блудна страст у телу
његовом; и од тада га она више није узнемиравала. Онда светитељ и

страсник заједно одаше хвалу Богу што оне који у животу свом
прославише Њега чистотом, Он и после смрти прославља чудесима
која дарују људима очишћење од грехова.
Ускоро после казивања о великим страдањима својим,
многострадални затворник, преподобни отац наш Јован,
осамнаестог јула предаде дух свој у руке Господу,[16] да би царовао
са Оним са којима сапострада. А свете Мошти његове које обилно
точе исцељења, као стуб заштите од лица вражија стоје и сада
непоколебиво тамо где он сам себе беше укопао до рамена када се
подвизавао, и касније када дознаде време свога престављења,
Молитвама овог многострадалног затворника, преподобног оца
нашег Јована (чије чесно тело, као победившег телесну страст
великим страдањем, постаде стуб у дому Божјем) нека и ми будемо
вођени, као огњеним стубом јавившим се пред Мојсијем, у ону
обећану небеску земљу у којој тече мед и млеко, чега се удостојавају
одојчад, а тако исто и овај девственик Јован, слично миљенику
Христовом Јовану Богослову, благодаћу и славом у Тројици
слављенога Бога, коме слава сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЈАКИНТА
Овај свети мученик роди се од побожних родитеља, Теоклита и
Теониле, у време када црквом у граду Амастриди,[17] управљаше
епископ Ираклије. Овај светитељ доби име Јакинт од анђела Божјег
који се јавио. Када му би три године он васкрсе умрлог малишана
призивањем имена Христова. Уколико свети Јакинт растијаше
телом, утолико растијаше духовним растом врлине. И чињаше
блажени многа чудеса. Тако достиже старост. Гледајући
идолопоклонике где се као божанству клањају једном шупљем
бресту, он, подстакнут божанском ревношћу, оде и одсече то дрво.
Због тога би ухваћен и одведен у град Амастриду к управитељу
области Кастринсију и осталим старешинама града. Ту га најпре
жестоко бише; затим му избише зубе, па га онда везаше конопцима

и извукоше изван града, и ту оштрим моткама тукоше. После тога
бацише га у тамницу, где он свету душу своју предаде у руке Божје.
Прича се да се на његовом гробу дешавало следеће чудо: сваке
године о празнику светог мученика Јакинта, када су се хришћани
скупљали на његовом гробу и вршило се богослужење, из његовог
гроба се дизао прах који је епископ сабирао у један свештени сасуд,
па га раздавао хришћанима, који су тим прахом лечили недуге
душевне и телесне.

СПОМЕН СВЕТИХ ОТАЦА НАШИХ:
СТЕФАНА II, архиепископа Цариградског, и ЈОВАНА,
митрополита Халкидонског, Исповедника
Свети Стефан II беше патријарх Цариградски од 925 до 928
године, на који положај је дошао из Амасијске митрополије. Био
врлински муж и посветио се. Мошти му почиваху у храму Св.
Апостола у Цариграду. - Свети пак Јован беше митрополит
Халкидонски у време иконоборства. По сведочанству Св. Теодора
Студита он тада "доби светли венац исповедништва".

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АТАНАСИЈА
Пострадао у време безбожних царева Диоклецијана
и Максимијана, у месту Клисмати близу Црвеног мора. За веру
Христову страдајући чврсто до краја издржао, и душу своју у руке
анђела предао.[18]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ДАСИЈА и МАРОНА

Ови свети мученици окончаше свој земаљски живот посечени
мачем.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ФОТИЈА
Овај свети дође са светим мучеником Константином и осталима
из Палестине на Кипар (види 1 и 13 јули), и подвизаваше се у селу
Апиену близу Ларнаке, где и данас постоји посвећени му храм.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАРКЕЛА
Овај свети мученик би положен на ужарени гвоздени кревет, и
тако сконча.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ОНИСИФОРА
Из Цариграда; подвизавао се у једној пећини крај села Анарита
близу Пафа на Кипру. Упокојио се у миру.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ЛЕОНТИЈА

Оснивач манастира Карихова у Новгородском округу. Упокојио
се 18 јула 1429 године. Свете мошти његове почивају у манастирској
цркви.

НАПОМЕНЕ:
1. Јулијан Одступник царовао од 361 до 363 год.
2. Свети Емилијан упокојио се у Господу 362 године.
3. Касније у Цариграду би подигнута црква у част светог
мученика Емилијана, у коју беху пренете чесне мошти његове.
Место у Цариграду где овај храм би подигнут звало се Равдос
(од грчке речи ραβδος = жезал, тојест Мојсијев жезал, донесен
при цару Константину Великом у Цариград и положен у
цркви Богоматере, близу које се налажаше храм светог
мученика Емилијана).
4. Спомен његов празнује се 17 јануара.
5. Спомен његов празнује се 27 августа.
6. Спомен његов - 11 новембра и 26 јануара.
7. Канон у суботу Сирну, песма 5. Овај канон написао св. Теодор
Студит.
8. Сократ Схоластик - грчки црквени историчар, живео у петом
веку; написао "Црквену историју", која обухвата време до
царовања Теодосија II.
9. Спомен његов празнује се у Сирну суботу.
10.Спомен његов 13 новембра, 27 и 30 јануара.
11.Четврти Васељенски Сабор одржан у Халкидону 451 год.
12.Спомен његов 21 октобра.
13.Њен спомен празнује се 31. децембра.
14.Либија у Северној Африци.
15.Спомен његов празнује се 26 јула.
16.Половином дванаестог века.

17.Град Амастрида, сада Амастра, налазио се у северном делу
римске малоазијске области Пафлагоније на самој обали
Црнога Мора.
18.Његово опширније страдање издао је Пападопулос - Керамевс
у "Аналекта Јеросолимитикис стахиологиас", V, 360-7.

19. ЈУЛИ

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ И БЛАГОВЕРНОГ
СТЕФАНА ВИСОКОГ, деспота Српског
Светом пророку и боговидцу Мојсију рече Бог, јавивши му се на
Синају, да ће му се приближити, јер се и Мојсије приближи Богу
угађањем. И још рече Бог да ће се после тога приближавати и свима
онима који буду слично Мојсију верни служитељи и угодници
Његови. Јер свакоме, рече Бог Мојсију, који Ми се приближује и
узноси се к Мени у чистом ковчегу тела свога, сачуваном
неприкосновеним од потапајућих вода неверја и нечистоте,
приближићу се и Ја њему и изићи ћу му у сусрет, изливајући на
њега воду чисту од Духа Мојега, и узвешћу га до вишњих и
непролазних стварности небеских.

Овако почиње описивање живота и подвига овог славног и
благочестивог господара Српског, деспота Стефана, његов
животописац Константин Философ. Настављајући затим са
упоређивањем светог деспота Стефана са боговидцем Мојсијем, он
вели да је онај свети Боговидац био узор и образац овом светом
Богољупцу, то јест праведном Стефану деспоту, јер је животни пут и
подвиг њих двојице био од самог почетка сличан и скоро један и
исти. И Мојсије и Стефан су, као богоподвижни анђели водитељи,
око четрдесет година водили спасоносно свој богоизабрани народ
кроз земљу ропства египатског и турског и кроз пустињу невоља и
опасности ка земљи обећаној, то јест ка Царству Небеском. Кроз њих
обадвојицу подједнако се прослави Бог дивним и славним делима
Својим над противницима, и постаде диван Бог у споменима
Светитеља Његових.
Јер као некада кроз богоизабраног Мојсија, тако и сада кроз овог
богоизабраног владаоца христоименитог народа Српског Бог показа
силу Своју у народу Своме, не давши да околни народи и племена
униште ово верно наслеђе Христово. Јер и сада, у време деспотово,
Бог остави и сачува за Себе оне "који не приклонише колена своја
пред Ваалом" (3 Цар. 19, 18; Рм. 11, 4) и не поклекнуше због слабости
људске природе, него ојачаше од немоћи и бише снажни у биткама,
и телесним и духовним, јер вероваше Ономе који ломи битке
мишицом високом и моћном. И још беше овај благочестиви и свети
деспот Стефан сличан Мојсију по томе што више вољаше страдати
са народом Божијим неголи имати привремену сладост греха. Јер се
сараспињаше са страдалним христоименитим стадом својим, и,
страдајући ваистину ради побожности и Благочешћа (=
Православља) не мање од многих у древности, он остаде чврст у вери
и непоколебљив, и храброваше у Господу од Кога зато и доби венац
правде.
Још упоређује светог Стефана деспота његов животописац
Константин и са Исусом Навином, јер му беше сличан у вери и
храбрости и у достојности раздељивања земље и у подизању нове
скиније Новоме Израиљу, као и у ослобађању народа својега у разна
времена од околних непријатеља премудрошћу и силом од Бога му
даном. Мудри Философ упоређује светог Стефана још и са многим

другим старозаветним судијама и царевима, па и са самим светим
Давидом и мудрим Соломоном. Јер као што Господ "нађе Давида по
срцу" Своме (Д.Ап. 13, 22; Пс. 88, 20), тако ваистину нађе и
достопамјатног овог Стефана, који се као и Давид гнушаше гордости
и високоумља, а љубљаше свагда богосличну смиреност и
христолику кротост, колико му беше могуће сместити у себе ове
божанске и боготворне врлине. А Соломону је био сличан по томе
што и он, као некада премудри Соломон (ср. 3 Цар. 2, 12 и 1 Цар. 10),
смири најмоћније земље око себе на северу и југу и на истоку и
западу, те му, као некада Савска царица Соломону, долажаху са
свију страна цареви и владари, дивећи се његовој мудрости и
богатству и тражећи његово пријатељство. Јер и он попут Соломона
доби од Господа небеске премудрости и обостраног богатства, тако
да беше и бољи и врлинскији од свих тадашњих владара и на Истоку
и на Западу.
Сабравши у себи премудрост из Божанских списа Светога
Писма и Светих Отаца, и скупивши богатства своје златне и плодне
земље, Стефан беше вером, премудрошћу и даривањем милостиње
као нико други. Чак ни из давнина не беше међу владаоцима таквога
владаоца, тако изванредно човекољубивог и богоугодног. Живео је
заједно са источнима и западнима, са хришћанима и са
неверницима, и узимајући од свих оно што је најбоље, био је од свих
поштован, а све их је превазилазио својим врлинама и поштењем.
Животописац му мудри Константин упоређује деспота Стефана
још и са пророком Данилом и са света Три Младића из пећи
Вавилонске, јер је и он као и они био у чељустима лавовским и
пролазио кроз огањ и воду, то јест кроз многобројна искушења, кроз
борбе и ратове на свим странама око себе. Но попут њих и он очува
неповређеном веру своју православну у јединог истинитог Бога: Оца
и Сина и Светога Духа, а кроз то и веру народа свога Српскога као
хришћанског и православног. Јер нити приклони колена своја ни
главу своју безбожности Мухамедовој, то јест муслиманима Агарјанима, нити се поведе за лажним хришћанством Латинским и
папским. Уопште да кажемо, животописац овог светог и
боговенчаног деспота Српског, описујући му житије и подвиге, хтео
би да га упореди са свима осталим старозаветним и новозаветним

праведницима, али се пред овим Божјим светим и праведним
човеком, осећа тако неук и неспособан, да његово житије сматра
"необухватном и несагледном пучином", те стога вели да "није
могуће неукима пловити том пучином". Ипак, потчињавајући се
"заповести и захтеву" тадашњег "најсветијег патријарха Српске
земље кир Никона", он се прихвата да опише житије богоугодника
Христовог Стефана деспота, потстакнут на то и "виђењем трисветога
јављања", то јест јављањем њему у сну самога овога Светога Стефана.
Зато са вером и надом приступа овом именитом Светитељу,
верујући да ће га он као нека лађа узети и препловивши пучину
довести до жељеног пристаништа. Ево шта о том примању
заповести да напише житије деспотово каже сам Константин
Философ:
"Ми ако и примисмо заповест изнад наших снага од
свеосвећенога патријарха Српских и Поморских земаља кир
Никона,[1] који је тада тамо дошао, а још и од војводе све војске и
осталих изабраних, пристадосмо да се потрудимо (на писању
житија) пошто је тада такво време било. Четврте године од његова
(Светитељева) пресељења ка Господу он се и сам јави, и као казном
прећаше да ћу бити крив ако ту заповест не извршим. После тога
опет, када сам са свима својима био у странствовању у туђини, он је
дошао у моју кућу, мени који сам био недостојан да га примим, и
заповедио ми да извршим обећање. Зато, ако и нисам у стању да то
учиним, ипак се потрудих да изложим његов свети живот и
подвиге". Па затим, на крају, Константин смирено додаје: "Ако
постоје неки који више знају живот и дела Стефанова и који су били
дуже сажитељи његови, а врло су писмени и разборити, онда је то
ваистину добро. Ако се пак до данас нико не буде потрудио, а у овом
нашем писању нађе неке недостатке или нешто што је непотребно и
грубо, нека онда то по заповести и начину све доведе у ред на своје
место. А ми ово као летописац написасмо као његово житије са
свима осталим стварима и догађајима тадашњим".
Овај животописац светог деспота Стефана, учени књижевник и
летописац Константин Философ, био је родом из Костенице у
Бугарској. Детињство је провео у Трнову, у школи патријарха
Јевтимија, а после турског заузимања Бугарске дошао је као млад у

Србију (око 1411-12 г.) где је наставио учење код патријарха Српског
Кирила. Од тада је живео углавном на двору светог деспота Стефана
у Београду, и ту веома добро упознао богоугодни живот и подвиге
овога Праведника, а упознао и "каква је то земља која је њега
(деспота) отхранила". Јер свети деспот Стефан и Српска земља
примили су Константина, иако туђинца, као свога рођенога и
домаћега, као свога брата и сина. Зато Константин у Житију веома
хвали и Светог Стефана и Српску земљу. Деспот, вели он, беше
такав славни владар и богоугодник да "ако и цветаху у многим
варварским (тј. негрчким) земљама изабрани сасуди, у којима
Господ са Оцем обитељ Себи сатвори (ср. Јн. 14, 23), али они нису у
човечанским делима тако светлили као овај".
"Овај блажени Стефан, наставља Константин, засија из земље
Далматије - Дакије, земље сада названих Срба, где многи у последња
времена процветаше. А ова земља, тј. Србија, је таква да не само што
слично оној обећаној земљи точи мед и млеко, него као да је у себе
примила и везала четири времена (тј. годишња доба) и ваздух, па из
себе их онда раздаје другима. Јер у целој се васељени не може наћи
земља да има сва добра сабрана у једно и на све стране, као што има
ова, пошто земље обично имају само нека добра и само на неким
местима. А ова Српска земља је пуна сваких добара, и има добар
ваздух и складан састав у свему. А пошто се дрво познаје по плоду и
човек по делима, по плоду и по делима описаћемо и ми ову земљу.
Треба пре свега споменути о злату њеном и сребру, јер су њихови
извори, тј. рудници, скупоцени и богати, који као да све више расту
уколико се више црпу. А где се на истоку и западу може наћи
таково и толико богатство? Ваистину нигде. Такође су у овој земљи
засађени и многи виногради, који нигде тако као у овој земљи без
великих трудова изобилују у семену, саду и плодовима. Тамо су
извори река и студенаца и складности предела једнога са другим и
слике лепоте, те једни предели превазилазе друге красотом и
плодотворношћу. А када земљу напушта зима и рђаво време и када
се приближује лето, ваздух је тада добро растворен и красан, као
што неко истинито рече да је видео овога премного но да се нигде не
може наћи боље. Потребно је рећи нешто и о птицама и о свему
осталом, што Господ овој земљи подари, као и зелен и влаће за

храну људима, а тога свега ту има у изобиљу, као нигде у другим
земљама. Јер она даје храну у изобиљу, не само пустим земљама
него и насељима, мноштво свега плодоноснога, риба, и свега
потребнот што Господ даде људима у насладу изобилно, и све што
покори Творац под ноге њихове. Ако ко помисли и на заштићеност
те земље, она је утврђена превисоким горама и таквим градовима
какви се по другим странама у малом броју једва могу наћи. Богати
су сваким бедемом и утврђењем, а снабдевени су водама које су
весеље градовима. А не треба превидети ни оно превелико и
многославно дело Божје, које не превиде ни велики Мојсије у књизи
о створењу света, тј. једну од четири рајске реке, коју овде још стари
Трачани назваше Дунав. Ова река извире у Германији и отуда иде ка
истоку и улива се у Евксинско (тј. Црно) море кроз пет ушћа (тј. кроз
делту). Позната је и Чесима, идући од севера и запада ка истоку, и
дели Угарску, и напаја Српску земљу, која је ванредна, затим
пролазећи Влахе и Бугаре, улива се у пучину званога Црнога мора. У
овој земљи има још и једна од 36 река знаменитих у васељени, звана
Сава, која је овде као неки зид са обе стране; она се сједињује с
Дунавом на најлепшем месту, где Дунав на три крака улази, и има
два острва, где овај благочестиви Стефан саздаде Бели Град
(Београд), као што ће о томе даље бити говора".
Описавши тако Српску земљу деспота Стефана, Константин
прелази на описивање деспотовог Српског народа. "Да не би ко
помислио, вели он, да хвалим само бездушне и безосећајне ствари,
погледајте ми у овој земљи на људе, та последња и најчаснија
створења Божја. Заиста, најбоља земља рађа најбољи пшенични
клас, који нам доноси плод тридесетоструко и шесдесетоструко и
стоструко. Ови људи (тј. Срби) су, дакле, тако храбри да такав глас у
васељени нико други нема; а од тога, по Соломону, нема ничега
часнијег међу људима. А добропотребни су и у послушности да им
нема равних у васељени. Где је потребно брзи су на послушност а
спори на говор (Ср. Јак. 1, 19); а где је потребно обратно, они су брзи
на одговор свакоме који пита, наоружани оружјем и с десна и с лева.
Телесном пак чистотом превазилазе друге народе; а исто тако и
лаком и светлом крвљу. А уз то су и милостиви и дружељубиви. Ако
би ко од њих осиротео у потребама, остали му све потребно дају, не

само појединима, но свакоме и свагда, и не само обичним давањем
него двоструком милостињом, тако да се на њих може применити
реч Соломонова: "Поштујући ништега, чине милостињу" (Приче 14,
31). Живот пак у целој тој земљи је као црква Божја, и људи не живе
као остали народи скотски и против природе, и не спомињу узалуд
сваки час име Божје, него је установљено да се сви од малога до
великога моле више од два пута на дан. Достојно је љубави и части
код њих то што син, иако је у дому своме, када је заједно са
родитељима стоји као слуга пред њима. А ово се може видети не
само код богатих, већ и код најгрубљих и код последње сиротиње.
Где се чуло код њих да је неко злостављао оца свога или матер?
Заиста нико и никако, јер се код њих врши закон по Христу и они
чине један другога већим и бољим од себе, господином називајући
откривене главе, као што је у старини било и као што је сада у
јужним земљама. Јер је речено: "Изуј обућу са ногу твојих, земља на
којој стојиш света је" (2 Мој. 3, 5). А Свети Апостол Павле заповеда
људима да се моле Богу откривене главе. Јер је, вели, срамота ако се
човек моли покривене главе или ако пушта велику косу да расте (1
Кор. 11, 4, 14). Ако пак није срамота откривати главу пред Оним који
зна наше срце, колико ли то тек није пред људима. Зато је код њих
ваистину све изванредно, а и остало бива по Павлу "што је часно,
што је побожно, што је изабрано" (Фил. 4, 8), и може се наћи све оно
што уздиже, а особито љубав, која је глава свакој врлини".
"А рећи ћу даље, наставља Константин Философ, и о делу
вишега степена код оних који подражавају анђелски живот, то јест
споменућу и о монасима, који су све лепоте света знали заменити
једино лепим и прекрасним Христом, Којим се они украшавају. Они
живе у дивним пустињама и обитељима, тако да и оне који су веома
лењиви побуђују да к њима долазе. Међу њима се налазе многи
изабрани који чувају свете врлине усред ових обитељи. Имају многе
молчалнице, по великом Јефрему (Сирину), и разговарају са шумом
лишћа и птицама и водом. Међу њима има много монаха који
непрестано делом опевају и славе Бога у Тројици, као што Га славе
Анђели непрестаним гласовима, те се за њих може запевати:
"Радошћу се хумке опасаше и пустиње красно процветаше" (Пс. 64,
12). Ови породише и велике: Симеона и Саву, то велико и часно

слушање и причање, који су превазишли сву човечију природу тиме
што су је презрели и што су се подвизавали. Овде је свака лепота
људске природе у Богу, и врлине су ту, јер се ова двојица (Симеон и
Сава) од почетка овенчаше врлинским подвизима и њихови подвизи
заслужују многе и достојне похвале. Јер они не оставише села и
домове, то јест мале ствари, него тако велику власт и богатство, и
вођење војске и висину престола, и осталу величину власти, а узеше
на раме своје крст и пођоше, радујући се Ономе који их води ка
неком другом царству, бољем од овдашњега. И њих двојица, Симеон
и Сава, мноштво деце своје Богу приведоше. Но, избројати њихове
врлине, то је исто што и избројати песак морски".
Хвалећи овако Српску земљу и њене житеље, животописац
деспотов Константин, одмах додаје: "Обратите слух ваш на слушање,
али не на слушање мене који ово говорим, него Бога који чини оно
што нико не може чинити. Јер не украсисмо ову земљу ми речима,
нити житељи који су на њој, него Бог који од почетка све ствара и
мудро устројава. А треба знати да, као што се ова земља украшава
више од свију других земаља и превазилази све друге, тако исто и
житељи који су на њој еванђелске и анђелске речи делима извршују.
А уза све то, још је виши и изванреднији био неки божански
Промисао над овим светим мужем, то јест деспотом Стефаном, за
кога желимо сада да кажемо из каквог је корена младица био, и како
је процветавши у наше време владао, и како је био извршитељ
напред речених ствари по примеру равноапостолнога Саве и
Стефана и осталих истоимених из рода оних који се бојаху Имена
Божија".
Почињући најзад да говори о самим родитељима Светог
Стефана деспота, тј. о кнезу Српском Лазару и кнегињи Милици,
Константин животописац вели: "Овде треба почети свима слатку и
за слушање милу повест. Овде рађа Српска земља достојан плод
себи, плод којим се много времена поносила не само као
господином (господаром), но и као милим оцем и храбрим другом,
мудрим и по свему најкроткијим. Ово је онај велики и славни Лазар,
коме беше име као и сину његовом, то јест Стефан, што значи
венчани и увенчани сваким добром. Јер он не беше у једном за
похвалу, а у другом оскудан, нити се у једном истицао а у другом

заостајао, него у свему беше диван". Ето тога и таквога оца син беше
овај предивни и заиста високи Стефан.
Стефан, син Светог кнеза Лазара Српског (1371-1389 г.) и
кнегиње Милице, роди се на двору свога оца у Крушевцу крајем 1377
године. Пре њега родитељи његови имађаху од Бога пет кћери, које
се зваху: Мара, Драгана, Јелена, Теодора и Оливера. Велика радост
беше на кнежевом двору када му се роди син и наследник. У част
тога кнез у престоници својој у Крушевцу сагради цркву Светом
Првомученику и Архиђакону Стефану (звану Лазарица), јер на
крштењу даде сину своме име Стефан. А то име Светог
Првомученика Христовог Стефана ношаху и сви Српски владари
Немањићи па и сам честити отац кнез, који се зваше: Стефан Лазар.
Родитељи одгајише дете Стефана у свакој побожности и чистоти и у
свакој науци божанској и човечанској. О томе овако вели
животописац Константин Философ: "А шта да кажем о детету које
од њих засија, показавши у себи премноге и превасходне од њихових
особина, и сам надвисивши све оне који су после дошли? Тако је и
требало да он буде свестран и изнад природе плод дрвета насађених
при извору вода. Он још као млад беше изванредан, и би у свему
васпитаван од благочестивих, и из дана у дан показиваше да ће у
свему бити напредан, у говору и у делу, чиме се особито истицао. Он
се научи сваком знању и вештини, било божанске било човечанске
премудрости. Чега год би се дотакао, убрзо се показивао у томе
бољи од својих учитеља".
Особито је млади кнежевић Стефан изучио небеску мудрост
божанских књига Светога Писма, јер их је читао увек усрдно и с
љубављу, од ране младости па све до самог краја свога земног
живота. Из њих он особито научи да чува своју телесну и душевну
чистоту и да другима раздаје обилну милостињу. Зато животописац
Константин, желећи да у једној речи искаже целокупно животно
дело и подвиг Светог Стефана, вели ово: "А његово дело беше
непрестана милостиња и често прочитавање божанских речи". А
какав чувар чистоте духовне и телесне беше Стефан види се из тога
што је "женску љубав и музику презирао и мрзео", потпуно
одбацујући телесна задовољства. Колико је Стефан волео божанске
књиге и њима се наслађивао види се и из тога што се кроз цео живот

свој, особито касније када је постао владар, старао о "преписивању
књига, које је с усрђем и љубављу читао, црпећи премудрост из њих,
са жељом која се повећавала и са коришћу од тих читања; јер књиге
веома љубљаше, као нико други у царству и слави световној".[2]
Стефан је, по речима хиландарског монаха Григорија, савременика
деспотовог,[3] поставши владар Српски пружао и народу своме
божанске књиге, желећи да "премудрошћу њиховом украси нарави
и речи, и благодаћу њиховом да душу просвећује и ка богопознању
привлачи". И мада је владао земљом и заповедао војском, он се ипак
толико старао о књигама као да никаквих других брига и послова
није имао.[4]
Осим Светога Писма млади Стефан је био научен и другим
књигама благочешћа и мудрости Светих Отаца Цркве Православне
и старих животописаца, историчара и философа, што се може
видети из тога какве је све књиге имао у својим библиотекама, од
којих су неке и до данас сачуване (у Светој Гори). Јер Константин
Философ за њега каже: "У државнога господара (Стефана) мноштво
је књига по местима и манастирима и у дому".[5] Стефанови
искрено побожни и строго православни родитељи веома су се
бринули о томе да им се син, као будући владар Српски, добро
научи Православљу да би после неотступно штитио веру отаца
својих у народу своме од њених непријатеља с истока и са запада. И
заиста, ни свети деспот Стефан нити ико од његових домаћих или
његових поданика није напустио своју православну веру и прешао у
латинску веру (римокатолицизам) или у мухамеданство.
Православно васпитан и одгајен, Стефан је кроз цео живот свој то и
остао, а као владар Српски посветио је посебну пажњу очувању
православне вере у свом народу. Зато је у Новобрдском закону своме
о рудницима (изданом 1412 г.) написао ово о "Латинима и вери
њиховој": "Ко се од Латина и од грађана њихове вере нађе у месту да
је обратио човека, било мужа или жену, од хришћанске вере у
латинску веру, такав да откупи главу своју од казне давши господару
50 литри; затим да се изагна из предела градских, а о баштини и
имању да нема ни речи. И поп латински, који се нађе да је крстио
хришћанина (тј. обратио православца), да му се подсече нос".[6]

О побожном васпитању Стефановом особито је бригу водила
његова благочестива мати Милица. Позната је њена молитва за децу
њену сачувана у Дечанској повељи (из 1397 године), где се она овако
смирено моли Богу за њих: "Умилостиви се на моје грехе, укрепи
децу моју у благоверности (у доброј вери) и благоденствију, да у
побожности послуже Теби, Богу своме".
Уз Милицу је као васпитач и учитељ Стефанов била и њена
сродница по духу и по телу, благородна монахиња Ефимија, бивша
супруга деспота Јована Угљеше. Она живљаше на двору у Крушевцу
и као "у многим стварима и беседама најмудрија" она васпитаваше
Лазареве и Миличине кћери у свакој побожности и корисној науци,
а када се родише Стефан и млађа му браћа Вук и Добровој (који
убрзо умре) она постаде и њихов васпитач и учитељ. Зато ће јој
Стефан бити доживотно захвалан за њену "велику љубав и усрђе" и
називаће је својом "другом мајком". Тако је млади кнежевић Стефан
стекао на двору својих родитеља најбоље хришћанско васпитање и
светску "просвећеност", те је касније, поставши владар и деспот
Српски, био један од најобразованијих и најпросвећенијих у
духовној и световној науци владара и на истоку и на западу.[7]
Исто тако Стефан беше васпитан и обучен и у добрим и
корисним телесним вештинама и другим особинама и врлинама,
које су потребне за једног војсковођу и владара. А то су: јунаштво и
храброст, способност и вештина у руковању оружјем и друге
војничке и стратешке врлине; затим витештво, мудрост и способност
говорништва у такозваним државним дипломатским пословима.
Све ово Стефан изврсно савлада и научи, далеко боље од свих
других, јер и беше од свих других телесно развијенији и умно
виспренији. Зато за њега и вели животописац његов Философ: "И у
стварима ратовања и борбене вештине, која многима није лака, у
свему томе он је био први и чак другима је то показивао, јер беше у
свему савршен. А по лепоти тела и снаге он међу вршњацима беше
као сунце међу звездама; и по беседама (тј. у говорништву) беше
изванредан, као нико дотле. Беше онакав какав беше и премудри
Соломон када каже за себе: "Бејах изнад свију који су били пре мене
у Јерусалиму" (Пропов. 1, 16). Јер и Стефан беше изнад свију сваком
другом особином и нарочито способношћу говорништва, чиме се

врло много постиже и често осваја и без капи крви. Много пута тамо
где нису успеле војске које су се бориле, и оружје многих лађа, ту је
успевала једино добра просвећеност. Примера за ово имамо много и
свуда. Чистота, вели даље животописац, очишћује душу, и храброст,
ако је згодно спојена са добром ученошћу, те уједињене постају
недељиве, успевају увек и постају такорећи нешто природно и
урођено, - а све то треба рећи да се било сабрало и сјединило у
овоме (Стефану) те је он био и чист и богат многим врлинама. А
када је постао пунолетан (и почео да влада) он је покривачем
заборава покрио оно што је било, и великим стварима додао је још
веће. Обично, када неко други од људи постигне макар и део од
овога што је имао он, такав често мудрује за себе да је нешто велико.
А овај, не само не пострада од тога (тј. од гордости), него и у толикој
владарској величини он не изостави ништа што је корисно, и остаде
у добру непоколебљив, бежећи од онога чему се Бог противи, - што
није ни мало лако онима који владају, - тако да су му се и Анђели
дивили. Он дакле ни у чему не отступаше од пута правога и
царскога" (ср. Приче 8, 20).
У свим овим дивним врлинама и особинама, нарочито у
витешким врлинама и владалачкој мудрости, Стефан се највише
угледао на свог јуначког и мудрог оца, кнеза Лазара, који му је био
живи пример и углед, како у младости тако и касније када је постао
владар. То ће касније рећи за себе и сам свети деспот, са увек
својственим му смирењем (у повељи манастиру Хиландару 1405 г.):
Ја од младићког ми узраста и младих ноктију, када је Бог у Свом
старању о мени све чинио на корист мени, западајући у многа опака,
неподношљива смртна искушења, чему су сведоци и слушаоци
небесне стихије и скоро сва васељена, од свих бејах избављан
Господом, а и сада сам избављан. А у тим мојим тамним
страдањима и доживљајима ја сам с муком упирао очи своје ка
сунчаним врлинама оца мога и господина Светог ми Кнеза. И ако
сам и успевао у понечему угледати се на њега, ја сам то чинио
помоћу Божјом".
Но не само у витешким и владалачким врлинама Стефан се
угледао на свога оца, Светог цара Лазара, него и у оној врлини
светонемањићског задужбинарства и љубави према црквама и

манастирима Божјим, о чему ће касније бити говора опширније.
Сада да споменемо само то да се у љубави и ревности за цркве и
манастире побожни Стефан још од раног детињства такмичио са
својим светим оцем. Јер када отац његов, Свети Лазар, подизаше
своју задужбину Раваницу, мали Стефан у својој детињој простоти и
безазлености, погледавши на њу узвикну: "Ја ћу подићи још већу и
лепшу". Искрено побожан и црквољубив, Стефан се још од
детињства посвећиваше молитви и похађању светих храмова; и то
настави да чини и као владар. Јер, по речима његовог животописца,
он љубљаше "ред на Божанственој служби, држећи изванредна
прочитања и молитве", и у његовој земљи беше "установљено да се
моле више од два пута на дан", тако да "живот у целој земљи његовој
беше као црква Божија". А и у обилном чињењу милостиње он се
угледао на свога оца, и чак га је и превазилазио. Јер он не само што
испуњаваше ону стару владарску изреку: "Пријатељи, данас нисмо
владали, пошто нисмо уделили никоме дара"', него "делима
исувише преиспуњаваше дане, и никада се онај који примаше не
радоваше толико колико он који даваше. Јер се тада испуњаваше
најсавршенијом радошћу, када десницу пространије отвараше". Но
да се вратимо опет на детињство житија Стефановог.
Млади Стефан живљаше мирно и спокојно на двору свога оца,
растући и крепећи се духом и телом и васпитавајући се у
божанским и човечанским наукама и стварима. Све тако до своје
дванаесте године. А онда одједном наступи оно страховито српско
страданије на Косову када мученички погибе његов отац, Свети
великомученик Лазар (15 јуна 1389 године), и са њим цвет српске
господе и војника, као што се о томе опширно говори у Житију Св.
цара Лазара под 15 јуном. О тузи Стефановој после Косова, као и о
тузи његове мајке, браће, сестара и свих Срба и Српкиња, зар треба
овде много говорити? Јер тада наста "туга на земљи народима и сеча
хришћана какве није било никада".[8] Цео Српски народ и дом
Лазарев вапијаше тада само ово: "Допуштењем Божјим предани
бисмо ради грехова наших у руке безаконих и мрских непријатеља и
цара неправедна и најлукавија на земљи. И тада би опустошење и
туга велика од безаконих Исмаилћана, какве није било нити ће
бити".[9] Но и у тим најтежим часовима Србинове историје вера и

нада народне душе у Бога пропевала је устима песника: "Ак' и јесу
изгинули ждрали, остали су птићи ждраловићи, наше племе
угинути неће". Такав птић и ждрал беше управо Св. Стефан. После
Косовског боја, иако још дечак, Стефан је са својом мајком Милицом
и братом Вуком, по савету и свјатјејшег патријарха Српског, пренео
са клиром и народом мошти свога Великомученика оца из
Приштине у манастир Раваницу (1391 године) и тамо их чесно
положио у његову задужбину. Поробљена Српска земља од тада
остаде на његовим нејаким плећима. Пошто му је тада било тек
дванаест година, државне послове водила је његова света мајка кнегиња Милица, све до 1393 године када је он напунио шеснаест
година. О том периоду Миличине владавине и о томе како се она
борила да заштити хришћанску веру и душу свога народа може се
опширније видети у њеном Житију (под данашњим датумом). За
њено време десио се онај тужни за њу и Стефана догађај са
Стефановом најмлађом сестром Оливером. На тражење новог
турског султана Бајазита, сина погинулог у битци са Лазаром на
Косову Мурата,[10] Оливера је морала бити дата на султанов двор за
жену иноверном султану. Ово велико понижење морали су поднети
Милица и Стефан "да би било спасено христоименито стадо (тј.
народ Српски) од вукова који су га клали". И Оливера је пошла за
Бајазита "за избављење свога отачаства као по Богу посредница,
попут оне древне Јестире",[11] али под једним јединим условом: да
своју хришћанску веру не промени у муслиманску. Она је то с
помоћју Божјом и одржала и зато ју је касније, после погибије
Бајазитове, њен брат Стефан избавио и вратио у своју отаџбину.
Султан Бајазит захтевао је још и то: да млади кнез Стефан и
његов још млађи брат Вук морају да отиду са Оливером у Једрене
пред султана да му изјаве покорност и послушност. О томе овако
говори Константин Философ: "И од тада (од Косова) би поробљена
Српска земља, да је и сам Стефан са братом својим Вуком и са
благороднима својима и са осталима морао сваке године одлазити
Бајазиту на служење". Но Бог, Који о свему по благости Својој
промишља, омекшао је срце Бајазиту, те он, видећи у овом
племенитом дечаку будућег владара способног и мудрог, понашао
се према њему са љубављу и благонаклоно, као што ће се ускоро и

показати. Наиме, када је Српска војска изгинула на Косову и Српска
се земља нашла незаштићена, на њу су са севера одмах напали
назови "хришћани" из Угарске и заузели неке Српске крајеве. Када
су затим кнегиња Милица и малолетни Стефан били принуђени,
ради спаса свога народа, да склопе мир са силним Турчином
Бајазитом, Мађари су прогласили себе за самозване "крсташе" који
треба да казне "шизматике" Србе због њиховог савеза са
неверницима.[12] Бајазит је тада притекао у помоћ младоме
Стефану и својом му војском помогао да одбрани земљу од Мађара.
Благоверна кнегиња Милица одлучила је потом, 1393 године, да
се повуче из света у манастир и зато је предала све владарске
дужности своме тада већ шеснаестогодишњем сину Стефану. Она је
отишла у своју задужбину манастир Љубостињу и са многим
косовским удовицама тамо се Богу посветила и замонашила,
добивши на монаштву име Евгенија. Стефан тада прима потпуну
власт над Српском земљом: "одева се материнским молитвама и
наслеђује очево достојанство, и јавља се као најсветлији владар
света". Но српска Косовска трагедија ставила је одмах свој печат и на
ово прво доба Стефанове владавине. Зато животописац његов
Константин вели ово: "Но није све тада било савршено, јер ђаво, који
од почетка сеје кукољ, подиже на Стефана велику борбу неких
великаша, које отац његов у почетку покори под ноге своје, и они
гледаху да се с њиме изједначе и измакну испод његове власти. Они
зато измислише многе и тешке кривице против њега и оптужише га
пред Амуром", тј. пред Бајазитом. Ови бунтовни и непослушни
великаши беху од оних који не пођоше са Лазаром на Косово, него
се издајнички уклонише, те сада и против Лазаревог сина устадоше
и код Бајазита га оклеветаше, говорећи овоме како Стефан "подиже
Угре" противу Бајазита.[13] Тада затражи Бајазит да му сам Стефан,
дође на двор да се лично пред њим оправда. Брижна мати
Стефанова, преподобна монахиња Евгенија, не допусти Стефану да
одмах пође, него, како вели биограф, "пође сама та благоверна
госпођа због тога цару Бајазиту, имајући са собом и своју рођаку,
бившу супругу деспота Угљеше, монахињу Ефимију, која беше у
многим стварима и речима веома мудра". Њих две бише лепо
примљене код Бајазита и, с помоћу Богоматере на Коју беху

положиле све своје наде, свршише успешно свој посао убедивши
Бајазита у невиност Стефанову. Преподобна мати Евгенија том
приликом измоли од султана дозволу да узме са собом и пренесе у
Србију свете мошти преподобне Петке-Параскеве, што Бајазит
одмах и дозволи.[14]
Поред свега овога, Бајазит је ипак захтевао да и сам Стефан
лично дође пред њега. Витешки искрен и чврсто уверен у Божију
правду и знајући да је "срце царево у Божијој руци" (Приче 16, 10),
Стефан, посаветовавши се опет са својом мајком, отиде пред
Бајазита и искрено му признаде да је имао неке разговоре са
северним суседима Угрима, па онда на крају кротко рече султану:
"Расудивши да је та ствар неумесна, сетих се заклетве, и дођох. Ево,
живот је мој пред Богом у твојој руци, учини сада што хоћеш". И о
чуда! Преблаги Бог омекша срце овом гордом фараону и учини да
му се неукротиви гнев измени на милост и љубав према Стефану. И
Бајазит, дивећи се Стефановој кротости и искрености, рече: "О
мили, и шта си хтео да успеш са Угрима? Јер ја сам хтео да ти узмем
земљу као своју. А ти, шта ћеш тамо учинити? Ко је од оних који
владају, приклонивши главу Угрима, постигао нешто у своме
господству?... Ја тебе сада сматрам као најстаријега сина и љубљенога
ми и то говорим пред свима око мене. Јер ко је код мене у таквој
части као ти?" Те и друге речи изговори му султан, па као по неком
чудном пророштву, предвиђајући да ће Стефан бити славан и
моћан владар по његовој смрти, посаветова му да умири "своје
силнике и доведе их под своју вољу, а клеветнике да низложи".
Затим отпусти Стефана, и Стефан "отиде натраг у своје отачаство и
дође кући својој чашћу украшен, не само од султана, него и од свију
његових великаша, и кроз целу државу његову, и од свију народа
које Исмаилћани покорише под ноге своје, диван и почаствован
љубављу од свију њих; а хришћани сви из дубине срца узношаху
Господу молитве што Бог узвиси рог избраника Својега". Ово велико
доброчинство
Божје
према
њему
благочестиви
Стефан
приписиваше молитвама праотаца својих, Светог Симеона и Светог
Саве, као што сам пише нешто касније у својој Милешевској повељи
(око 1405 г.): "Пишем ово на знање свима, како из многог милосрђа и
неизрециве милости свете господе и ктитора Српских, Светог

Симеона самодржца Српског и Мироточца, и Саве, светог великог
архиепископа Српског, који из многе своје милости заступници
бише моје невредности код Господа, и молитвама њиховим много
пута бих спасен и на мору и на суву, у ратовима и у различитим
нуждама и најездама иноплеменика, све док и јадну душу моју од
врата смртних вратише, и молитвама њиховим од Творца и
Господара свега по други пут живот ми се дарова све док се то и тако
изволи у будућности Творцу и Богу мојем који влада животом и
смрћу".
Избавивши се тако од опасности, Стефан владаше својом
земљом у потчињености Бајазиту, и тај део његове владавине беше
заиста буран и тежак. Ево шта о томе вели животописац
Константин: "После овога намисли овај горди и величави султан
(Бајазит) кренути у рат против Угровлаха (тј. Мађара и Румуна). И
подигавши се са свима војскама својим дође до Дунава (1394 године),
и прешавши га сукоби се у биткама са великим и самодржавним
војводом влашким Јованом Мирчом, где неисказано мноштво крви
би проливено. Тада ту погибе и краљ Марко (тј. Краљевић Марко) и
Константин (Дејановић). А ту се нађе у овој битци са овим
господарима и овај кнез Стефан (као турски вазал), о коме ми
говоримо. Јер сви ови беху са Исмаилћанима, ако не добровољно а
оно по нужди (као вазали турски), тако да кажу за блаженог Марка
(Краљевића) да је том приликом рекао Константину: "Ја кажем и
молим Господа да буде хришћанима помоћник, па макар ја био
први међу мртвима у овом рату". То заиста тако и би, јер Марко
стварно и погибе у битци на Ровинама (која би 17 маја 1395 године).
Бајазитова војска ту би побеђена и он се врати натраг на исток. Од
тада он покушаваше да освоји тврди царски град Константинопољ,
али у томе не успеваше. Затим се поново окрете на запад и сукоби се
са угарском и многом другом западном војском. Јер луксембургшки
владар Сигисмунд, који беше и угарски краљ,[15] купи многе војске
са запада, из Германије, Италије, Енглеске и Француске, и жељаше
најпре да казни Српску војску "што је била уз невернике", па да онда
удари на Бајазитову војску и савлада је и уништи. Кренувши кроз
северне крајеве Српске земље ова западна "крсташка" војска клаше и
убијаше све пред собом, па и недужно и мирно хришћанско

становништво српско у тим крајевима, тако да је кнез Стефан пошао
против њих а на страни Бајазита. Сукоб Бајазитове и западне
"крсташке" војске зби се код града Никопоља, у северној Бугарској,
25 септембра 1396 године. С почетка изгледаше да ће Угри победити
Бајазита, но када пристиже српска коњица под командом кнеза
Стефана, она "појури право према угарској краљевској застави и
обори је на земљу", те тако победише Стефан и Бајазит и велики
број војника и великаша заробише. По наредби Бајазитовој Турци
ове заробљенике стадоше убијати, но Стефан га умоли да му многе
од заробљеника подари као ратни плен, јер жељаше да их потом
отпусти на слободу. Јер у Грчких и Српских хришћанских владара
беше обичај да се после победе заробљеници пуштају на слободу.
Праведни кнез Српски то и овом приликом учини, а то чињаше и
много пута касније, јер штавише он за своје новце откупљиваше
стране заробљенике од Турака и на слободу их пушташе.
Да је Стефан у ово време из мудрости требао и морао да остане
покоран Бајазиту види се најбоље из следећег догађаја. У Косовској
области после оне славне битке (тј. Косовске) владаше великаш Вук
Бранковић, зет Лазарев и Стефанов. Он беше пре завршетка
Косовске битке изишао из боја и тако сачувао себе и део своје војске.
Посредовањем кнегиње Милице, и вероватно Оливере, и он беше
постао вазал Бајазитов. Но Вук се отпоче борити против Бајазита
(можда због гриже савести своје), што наведе Бајазита да учини крај
томе. Одузевши му земљу и бацивши Вука у тамницу (где он и
умре), Бајазит земљу предаде Стефану на управу, а само мали део
око Ситнице и Вучитрна остави жени Вуковој Мари Бранковић,
Стефановој сестри, и њеним синовима Гргуру, Ђурђу и Лазару.
(Због овога ће доцније Вукови синови устајати на Стефана и много
му пакостити). Боравећи овом приликом на Косову кнез Стефан, а с
њим у пратњи и његова мајка монахиња Евгенија, посетише
манастир Високе Дечане у Метохији, задужбину Св. Краља Стефана
Дечанског. Они нађоше овај свети манастир опљачкан и опустошен
од Агарјана и Вукових војника, и одмах га обновише, тако да "втори
ктитори" дечански посташе. О томе би издана и њихова владарска
повеља 9 јуна 1397 године. Нешто пре тога, Стефан и благочестива
му мајка кнегиња, заједно и са свјатјејшим патријархом Српским

Данилом III (1392-98 г.), беху даривали манастиру Хиландару у
Светој Гори једну цркву са неколико села на Ибру, а ускоро затим
богато дариваше и руски атонски манастир Светог Пантелејмона.
По недокучивим путевима Промисла Божјег ускоро се
приближи и време ослобођења Стефановог и његовог народа и
земље Српске од потчињености власти Бајазитовој. То би овако.
Бејаше тада на истоку моћни татарски владар по имену
Тамерлан (Тимурленк). Иако беше муслиманске вере као и Бајазит,
он силно нападе на Бајазитову државу у Малој Азији, те између њих
дође ускоро до великог и крвавог боја. У овом боју узе учешћа, као
Бајазитов вазал, и кнез Стефан, али га Бог баш тада ослободи
његовог ропства и потчињености. То беше чувена битка код града
Ангоре (Анкаре) у Малој Азији, 28 јула 1402 године, коју овако
описује летописац и философ Константин: "Бајазид сабра сву своју
војску и источних и западних, и посла ка овом увек спомињаном
кнезу Стефану да колико је год могуће дође са својом изабраном
војском у помоћ. А Демир (тј. Тамерлан) ушавши у његове крајеве
плењаше их. Бајазид пак гонећи га, не знајући обиђе га, па нашавши
га у Анкари удари на њега. При судару, газили су један другога. А
најизабранија војска персијска и татарска одвоји се и удари на овога
увек спомињанога храброга Стефана, као што беше још пре
одређено (од стране самог Тамерлана, који команду над тим делом
војске даде своме сину принцу Мухамеду). Но када они алалакнуше
својим гласовима и ударише на Стефана, одмах бише побеђени и
погинуше од оштрица мача и копаља Српске војске. Ову
непобедивост Стефанових љутих оклопника посматраше са једног
брежуљка сам силни Тамерлан и са удивљењем узвикиваше: "Гле
како су љути и помамни они дервиши". На то му један од његових
великаша одговори: "Нису оно дервиши, него хришћани". Тада
искусни татарски војсковођа надмоћно рече: "Па они се узалуд
боре". Јер он добро знађаше бројну надмоћност своје војске над
Бајазитовом. И заиста, татарска војска беше већ одасвуд опколила
Бајазита. Тада пак несавладиви Стефан, "видећи да су многе
десетине хиљада опколиле султана Бајазита и хотећи га ослободити,
три пута ступаше поново у борбу, јуришајући и побеђујући. (Но
Бајазит не хтеде отступати и зато ускоро би заробљен). А када виде

Стефан да се смањујс број његове војске, врати се натраг (да не би и
он био заробљен). Јер шта је могао и учинити у толиким тисућама и
десетинама тисућа без Божје воље. А величина његове тадашње
победе од свију је препричавана и доста чувена. И он се враћаше
натраг (са својом војском), пошто су се варвари раширили и свуда се
напред разлили. Идући тако натраг (ка Цариграду), он појединачно
побеђиваше своје гониоце и при том имађаше раскрвављену
десницу. И ко још може исказати шта се све тада на том тешком
путу много чега догодило?"
Ова непобеђеност Стефанова и избављење њега и његове војске
од татарског заробљавања беше дар Божјег ослобођења Стефану и
његовој Српској земљи. Јер то беше нешто више од обичне ратне
победе: то беше час ослобођења од ропства Бајазитовом вазалству и
потчињености. Јер Бајазитов пораз код Ангоре прекратио је све
Стефанове обавезе према султану и он се одједном нашао слободан.
Зато је одмах похитао са својом војском ка Цариграду и ка својој
земљи, јер турски владар није више постојао, а татарски кан
Тамерлан није ни помишљао да пређе у Европу. (Он је ускоро
кренуо ка истоку на освајање Кине, и тамо је затим и умро). Стефан
пак у том моменту није заборавио и на ослобођење своје сестре
Оливере, која је као Бајазитова жена била сада у ропству Тамерлана.
Одмах је послао свог верног дипломату Ајдина (Радослава) у табор
самога Тамерлана, са молбом овоме да му ослободи сестру Оливеру.
А овај моћни татарски кан, пошто се беше задивио јунаштву
Стефановом на бојишту, одмах подари слободу Оливери и она се
убрзо врати свом брату Стефану и дође на његов двор у Београд.
Но за ово време Стефан се са својом војском пребациваше у
слободни Цариград, плаћајући не мале суме у новцу ђеновљанским
лађама да га пребаце преко Босфора до славног Константиновог
града. Прошавши тако "кроз огањ и воду", Стефан стиже у славну
православну престоницу грчку, коју сада по први пут виде и упозна.
У царском граду би са великом чашћу и љубављу примљен од цара
Јована VII Палеолога,[16] који му тада дарова круну и достојанство
деспота, као што о томе казује животописац Константин:
"Благочестиви кнез Стефан, стигавши у царствујући град заједно са
братом својим Вуком, од свију слушаше љубазне гласове, и сви

мишљаху да гледају као у неко сунце. А тада доби и деспотско
достојанство од благочестивога цара Јована. Јер овога свога нећака
беше оставио цар кир Манојло место себе, стешњаван напред
реченим Бајазитом и беше отишао римљанима старога Рима, ради
сједињења Цркве, и да добије војску на одмазду и избављење. Јер већ
много година царствујући град беше опседнут, пропадајући од
глади. И овај благочестиви Јован имао је не мало сукоба са
становницима Галате (тј. са Ђеновљанима), и када виде Стефана у
царствујућем граду, радосно га пријатељски прими у царске дворе и
даде му круну деспотског достојанства, коју овај беше сам себи
исплео својим храбрим делима и добрострадалним подвизима".
Примање деспотске круне од византијског цара, наследника
Светог и Великог Константина, беше велика радост за Стефана, не
због светске славе и гордости, јер он беше кротак и смирен, него што
је тако био крунисан од православног хришћанског цара за
самосталног владара и господара многонапаћене Српске земље.
Тиме су се ови скоро последњи хришћански православни владари
нашли братски сједињени и зближени, а слободни од понижујућег и
иноверног турског јарма. Цар Јован и његова супруга царица толико
заволеше деспота Стефана да пожелеше да се са њим и ороде, па му
предложише да узме себи за супругу царичину сестру Јелену, која
живљаше на острву Митилини (Лезвосу) код свога оца, тамошњег
кнеза Франческа Гвателузија. Како деспот Стефан жељаше да се што
пре врати у своју земљу морским путем око Грчке и Албаније, цар
Јован га испрати "да иде с лађама ка своме тасту на Митилинско
острво, да га овај одатле са лађама спроведе у Арбанасе", тј. у Зетско
приморје. Тако заиста и би, и када тамо стигоше "таст царев се не
олени, јер му је ваљало видети светлу даницу у своме граду", те он
Српског деспота прими с великом радошћу и почастима. Ту би
одмах и обављена веридба Стефанова са принцезом Јеленом (или
Јелачом), коју касније Стефан доведе у Србију себи за чесну супругу
своју.
Налазећи се још у Цариграду деспот писаше писма свим
западним хришћанеким владарима да не пропусте садашњу
прилику већ да макар сада помогну протеривање иноверних Турака
са Балкана. Но као што вели пословица: У врата глувога узалуд је

лупати, - тако би и овде. Јер западњаци немаху милости за
православне, и тако Турци остадоше на Балкану.
На целом овом походу Стефановом до Ангоре и натраг, са њим
беху брат му Вук и сестрићи Ђурађ и Гргур Бранковићи.[17] По
примању деспотске круне у Цариграду Стефан искрено разговараше
са сестрићем својим Ђурђем о потреби уједињења сада слободне
Српске земље и о престанку кобног по Србе цепања на Лазаревиће,
Бранковиће и остале великашке породице. Између ујака и сестрића
ту не дође до сагласности, и Ђурађ се понесе према свесрпском
деспоту и господару кукавички и издајнички, те отиде на страну
Турака. Он побеже к најстаријем сину Бајазитову Сулејману (1402-10
г.), који, побегавши од Ангоре, беше већ стигао у европску
престоницу Једрене и настојаше да спречи повратак деспота
Стефана у Србију. Сулејман мобилиса своју војску и она, под
командом војводе турског и Ђурђа Бранковића, крете у правцу
Косова, да пресече деспотов повратак у Србију преко мора и Зете.
Деспот међутим беше већ известио своју мајку Милицу-Евгенију,
која у ово време владаше Србијом место њега, а и свога зета Ђурћа
Страцимировића-Балшића, господара Зете и Арбанашког
приморја, да га дочекају са војном пратњом и обезбеде му повратак
у Србију. Путујући византијском лађом ка Зетском приморју (са
својих око 300 војника), деспот би код Галипоља нападнут од 16
турских чамаца, но с Божјом помоћи он одби турски напад и мирно
доплови у српски град Бар на Јадрану, где га дочека и прихвати муж
сестре му Јелене, Ђурађ Балшић. Он му даде својих 300 војника, који
га праћаху пут престонице Крушевца. О свему пак томе овако
говори писац деспотовог житија мудри Константин:
"Сулејман (Бајазитов син), сазнавши шта је било са Стефаном и
знајући да хоће да се врати и искрца негде у западним крајевима,
сам пође ка тим крајевима са војском ... да би онемогућио пролаз
Стефану. Али Бог одлучиваше боље о Стефану, да би се овај већма
прославио. Јер деспот, кренувши лађом са острва Митилине, стиже
у Арбанасе (тј. Зетско приморје). Ту га срете са великом љубављу
господар тих страна, његов зет. Овај арбанашки господар, по имену
Ђурађ Страцимировић, беше узео Јелену сестру његову за жену, од
које роди сина Балшу, који такође би господар те земље и сијаше

сваким добрим делом. Притом Деспот је био обавестио о свом
доласку и благочестиву госпођу матер своју, а и његов споменути зет
даде му војске по могућности да га прати на путу. И тако се он
приближавао пределима Српским, где је прва архиепископија
Српска".[18]
Са својом и зетовом војном пратњом, којој се успут придружи и
војска послана му у помоћ од мајке Милице - Евгеније, Стефан
стиже новембра 1402 године на Косово, у близину митрополитске
цркве Грачанице, задужбине Светог краља Милутина. Дотле беше
стигла и Сулејманова војска са Ђурђем Бранковићем. А у тој војсци
по невољи беше и ћесар српски Угљеша, турски вазални господар
Врањскопрешевски. Он тајно извести деспота о броју и распореду
турске војске, па за време боја, који затим настаде, и сам пређе на
српску страну. Сукоб деспотов са Турцима на Косову би код села
Трипоља код Грачанице, 21 новембра 1402 године. Овде се не понови
Косовска трагедија, јер свети син Лазарев би потпомогнут
молитвама свога Великомученика оца и сјајно победи Турке на
Косову: "Јер дошавши на Косово, где беше и отац његов, и сазнавши
да су тамо многи Турци, раздели своју војску која беше са њим на
два дела, као некада праотац Јаков (1 Мојс. 32, 7-8), да ако један од
браће буде исечен, да се други спасе. Ако један брат падне, други ће
благочестивом стаду пастир остати. А беше најхитније дошла и од
његове матере војска, мада са извесним закашњењем и недовољно
наоружана. Стефан даде већину војника свом брату Вуку, а сам са
мањим делом пође у бој. Притом исмаилћанска војска била је
подаље. Сам Стефан узиђе на један предео звани Грачанички, где са
Турцима нађе Ђурђа Бранковића. Он веома храбро удари на њих: а
ови, када га угледаше, повикаше један другоме: "Погледајте,
погледајте Лазарева сина!" И одмах се дадоше у бекство. А деспот
пак крвављаше десницу своју крвљу својих непријатеља. И тада се
могла рећи она пророчка реч: "Десница Господња учини силу,
десница Господња прослави се у крепости, и множином славе Твоје
срушио си ратне непријатеље" (2 Мојс. 15, 6-7). И тако сам гоњаше
тисућу, и двојица гоњаху десетину тисућа. Од тада Турци ухватише
од њега страх и трепет. А млађи брат његов Вук удари на свога
сестрића Ђурђа, и хришћанска војска Ђурђева разбивши гоњаше га.

А са Ђурђем сестрићем његовим (који је после био деспот свој
Српској земљи), беше и неки исмаилћански велики војсковођа, ради
надзиравања Ђурђеве верности цару турском. Тада са турском
војском беше и ћесар Угљеша који благочестивом Стефану посла
тајно изасланство, обавештавајући га о бојном плану турском, и тако
му учини велику услугу. И ускоро после Тога Угљеша пребеже
деспоту Стефану и прими од њега отачку земљу своју: Врање,
Иногошт и Прешево. И он постаде као неко крило хришћанима.
После пак ове велике Грачаничке битке дођоше оба брата (Стефан и
Вук) у свој град Ново Брдо, град заиста сребрни и златни. Један као
победник, а други као побеђени. А благочестиви Стефан хотећи
брата поучити ратној вештини, и жалећи због изгинулих војника,
рече брату Вуку неке преке речи. Вук, пак, мало почекавши и
нашавши згодно време, побеже ка Сулејману. А свеизбрана мати
њихова (Милица), гонећи овога чак у пределе исмаилћанске, и не
стигавши га није се могла вратити из исмаилћанских страна. Зато
пође и к Сулејману, и измиривши га са благочестивим сином својим
Стефаном, врати се натраг".
Из овог казивања Философовог види се да је издајничко и
братоубилачко понашање, најпре сестрића деспотовог Ђурђа а
затим и рођеног му брата Вука, тешко погодило деспотову душу,
али и још више душу њихове свете мајке, монахиње Евгеније. Света
кнегиња-монахиња отишла је зато право на двор султана Сулејмана
у Сер и предала се добровољно "готово као таоц", само да би нашла
и повратила свога заблуделог сина и помирила га са братом
Стефаном, у чему је тада и успела. Но она је, шта више, том
приликом успела и то да у име свога сина и деспота Србије, као
победника над Турцима код Грачанице, склопи уговор о миру са
султаном Сулејманом и тако обезбеди мирну и самосталну
владавину деспоту сину своме. Она ће затим успети и у томе да бар
привремено измири и свог унука Ђурђа са ујаком му Стефаном.
После тога султан Сулејман оде у малоазијски део турске државе, а
деспот Стефан завлада ранијим крајевима српским и областима које
до тада држаху Турци. И он: "обилазећи земљу свуда утврђиваше и
остале своје градове. Оне пак, које су Исмаилћани раније самовласно
отргли, он освоји и заузе".

Тако, по први пут после Косова Српска земља постаде потпуно
и савршено слободна,[19] а њен господар постаде "у Христу Богу
благоверни и самодржавни по милости Божјој деспот Стефан,
господар све земље Српске, Приморја и Подунавља". Ревнујући за
добро свога народа Стефан тада поче са сваким старањем и
брижљивошћу уређивати своју страдалну и многонапаћену земљу,
заводећи свуда у њој сваки ред, правду и побожност. Уредивши
најпре јужне и западне крајеве своје, он крете затим ка северу и
заустави се у близини града Београда.
Када за то чу угарски краљ Сигисмунд, а Стефанова се већ
ратничка слава беше пронела свуда по Европи, он одмах посла к
њему посланике своје "да би дошао са њим у љубав". На челу ових
мађарских посланика беше тамишки кнез Пипо Спано, познат код
Срба као Филип Маџарин. Пошто га деспот Српски лепо прими,
посланик одмах у име свог краља понуди деспоту град Београд на
доживотно владање и управљање. Деспот то радо прихвати и о томе
би склопљен државни уговор. О свему томе овако вели мудри
Константин Философ:
"Ко ће исказати тада неисказану радост када је земља, дотле
запустела, сада опет примила таквог пастира! Стефан, огњем
дишући као муња сијаше грмећи, смућујући непокорне. И свака
непобожност би згажена и преплашена; одсекоше се руке оних који
су чинили неправду и зло, а правда је процветала и плод доносила.
Не изгоњаше брзи спорога, нити богати убогога, нити је моћни
отимао поседе ближњих, нити је вихорио мач силних, нити се крв
праведника проливала, нити је било злог и глупог говора, нити
лагања против начелника, нити презирања преславних по чину,
нити ишта друго слично. И шта је све по савету цара умирио! Или,
ако ко невером својом изгуби, или неслужбом, или којим год
начином постаде сиромах, такве деспот постављаше на прво
достојанство и поштовање, па макар да су били у бедним
приликама, да се ниучему не лише места отачаскога или дедовскога
или прадедовскога. Јер по саветима божанственим говораше о
онима који су сагрешили, да не треба да буду двапут кажњени. А
онога који није сагрешио ништа, соломонски волећи поштоваше.
Деспот беше од почетка такорећи подигао један диван врт: једне као

начелнике над пословима, друге као чуваре, тј. гарду, и они му беху
најближи чин. Даље беше други, па трећи чин и ред, с тим да ови
беху у заједници са другима, а други са првима, такорећи по
анђелском чину и поретку, као што то слика Дионисије Ареопагит.
Јер и Бог по својој слици уручи људима државну власт. А у
пословима дома царског, множина ових беше у сваком чину, тако да
их буде довољно у свако време, да их има на претек. А сви са
страхом беху као анђели гледани очима оних који долазе и
удивљени побожношћу, и сви су се један према другом понашали са
добрим редом и добрим стидом. Нарочито пак они унутрашњи
чинови који су били оком деспотовим надгледани, одређени и
осијавани. Вика, или лупање ногама, или смех, или неспретна одећа
није се смела ни споменути, јер сви беху обучени у светле одеће, које
је раздавао сам деспот. А царске палате сијаху у сваком царском сјају
и поретку. Сви гледаху на деспота са страхопоштовањем. А треба и
ово да се зна, да нико није могао сагледати очију његових, чак ни они
највећи. И то не говоримо само ми, него то сведоче и сви они који су
то искусили. А ко се и зарицао да ће их угледати, никако се није
могао тога удостојити. Но још чудније од тога је ово: у таквој
владавини ко кадгод избеже од женске љубави и од музике и
свирке? А овај благочестиви је мрзео обоје, и шта више и одбацивао
то. Једино је дозвољавао да се има музике војне колико треба за рат.
И тако, он обилажаше земљу отачаства својега, и покоривши и оне
крајеве, који су се од старине само називали српски у нека времена, и
те крајеве себи привуче, а неке и освоји. А када ово чу западни
владалац (Сигисмунд), он посла посланике (к Стефану) да би дошао
у љубав с њим. Овај пак, осетивши да је сада згодно време да му буде
друг, прими са љубављу поклисаре и угости их. довољно, као што је
имао обичај, и са тим посланицима утврди љубав. Затим, обилазећи
и надгледајући своју земљу, нађе споменуто место Београд и доби га
од Угара, пошто лежи у пределима Српским. И пошто се договори с
њима, деспот се много стараше да Београд изгради што боље".
Склопивши на тај начин државни уговор са угарским краљем
Сигисмундом и добивши Београд и његову околину као из давнина
Српски град и на Српској земљи, свети деспот се одмах даде на
посао и отпоче изградњу тврдог града Београда као своје нове

престонице (то је било крајем 1403 или почетком 1404 године). Иако
у том моменту Београд беше порушен и запуштен, деспот Стефан га
изабра за своју престоницу због његовог изванредног природног
географског положаја и утврђења. Деспот темељно обнови Београд,
изгради га и уреди, насели бројним новим становништвом, украси
га многим црквама Божјим и болницама и посвети га Пресветој
Богородици, Којој је и Цариград био посвећен. О томе нам сам свети
деспот говори у својој повељи града Београда, коју том приликом он
издаде као владар: "Од Косова бих поробљен исмаилћанском
народу, док не дође цар персијски и татарски и разруши њих, и
мене Бог милошћу Својом избави из њихових руку. Отуда дакле
дошавши овамо, нађох најкрасније место од давнине, превелики
град Београд, који је разрушен и запустео, изградих га и посветих
Пресветој Богоматери".
А како је лепо свети Свесрпски и Београдски деспот изградио и
украсио Српску престоницу Београд, попут неког другог
Јерусалима, најбоље нам опет о томе говори његов биограф
Константин Философ, који је и сам у ово време дошао код деспота и
настанио се у Београду. "Стефан од тада, вели Константин, ни мало
не мироваше, као веома вредан и храбар, него се прихвата
споменутог града, који беше један од великих древних градова и на
изванредно лепом месту као мало где у васељени, притом са
пространим изгледом и видиком, и са сваким утврђењем. Нигде не
могосмо ни замислити ни наћи слично овоме уточиште, са
прилазима водом и по суху, тако да кад би многе десетине хиљада
(непријатеља) дошле под њега, а стигне помоћ и унутра и спреми се
за борбу, могло се наједанпут изаћи. Да ли је ико игде казивао о
таквом граду? Зато деспот, видевши ово место и размотривши га, - и
то да кажемо: брже него онај равноапостолни Константин (када
сагради Цариград), - брзо изгради Београд. Али, ко је кадар да
писањем искаже какви су положаји и изгледи, и лепоте овога града;
и колико утврђења и кула са бедемима сазида деспот за људе који
живе унутра и споља. Од свих царских градова овај је ваистину
најлепши изглед имао. Но деспот је свагда смиреним речима о томе
говорио, и тумачио својим изабраницима еванђелске речи, и
поучавао их учитељски. А беше и царски двор преукрасио, и

начинио око града и прокопе дивне (тј. водене канале) између
двојних зидова градских. А Београд беше заиста седмоврх. Јер
највиши део града (у Београду) и најкраснији, сличан по изгледу
Сиону у Јерусалиму, беше слика вишњега Јерусалима, ради којега и
пророк тамо кличе: "Радуј се веома, кђи Сионова, проповедај кћери
Јерусалимова, јер си на висинама и угледала си царев долазак"
(Захар. 9, 9). А други градски врх био је код река (Дунава и Саве), где
је у њему и пристаниште лађама са северне стране великога града. А
трећи је врх града где је пристаниште царским лађама; он има и
мноштво утврђења. Четврти врх је велика кула, слична самоме дому
Давидову на Сиону, са стубовима и здањима. А пети врх је иза овога,
где се налазе све царске ризнице. А шести је на истоку од овога, ступ
(торањ) који дели обе куле, као што заиста Соломон каже: "Ступе
Давидов, на коме виси тисућа штитова и све стреле њихове" (Песма
4, 4). Овај ступ (торањ) се као неко изванредно чудо види са свих
даљних предела, утврђен на тврдим бедемима. Седми врх је на
западу са другим царским узвишеним домом, и испод тога беше
пролаз благочестивоме деспоту ка лађама, као тајним путем. А
велики горњи град имађаше четвора врата (капије градске), на
истоку и западу и северу и југу, и пету која води у унутрашњи град.
На истоку и југу беху велика врата, са великим кулама и мостовима
који се по потреби дижу на ланцима, а на западу беху мала врата
такође са својим покретним мостом, док на се веру беху мала врата и
она воде у доњи град ка рекама. А и врата која воде у кулу деспотову
такође имају мост преко рова на ланцима. Град имађаше приступ
само с југа, а са истока и запада и севера беху јака утврђења, и опет
реке као заштита. А у граду беше Велика црква (Митрополија), која
је са истока града, где се силази слично Кедронском потоку према
Гетсиманији. Ова дакле Митрополија јесте Успеније Пречисте
Владичице, и она имађаше општежиће украшено сваким
садницама, са многим наследством, селима и другим обитељима; и
она је била престо Митрополита Београдскога, егзарха свију
Српских земаља. Ова је црква била између других најбогатија у дане
овога благочестивога деспота. Но Стефан подиже једну цркву из
основа (тј. изнова), у Периволији, и посвети је Трима Великим
Светитељима (Света Три Јерарха), да буде за сахрањивање архијереја
те цркве. А сазида и странопријемницу за болеснике, и у њој цркву у

име Светога Чудотворца Николаја, на најслађој води, и насади
садове свакога избранога плода, и приложи јој села и наследство
много, у коју примаше болеснике и странце, храњаше их ту и
олакшање им даваше.
"Са свију пак страна своје земље деспот сабра најбогатије људе и
насели их у овом граду, и удостоји их части, као некада
равноапостолни (Константин) у своме граду. А даде и ослобођење
граду овоме од сваких намета, и даде повластице свима са сваком
сигурношћу да се не поколебају. У повељи која о томе говори биле
су наведене све благодети Божје које су биле на њему, затим о
слободи од поробљавања, и печат златни даде овима, који има на
себи слику града, да који хоће да учини какву куповину у било ком
крају, добије књигу са печатом која показује да је становник тога
града, те да не даје нигде царине нити плаћа пролаза. Још деспот
измоли потврду од околних му земаљских господара, па и од самог
угарског краља, да трговци добију свако ослобоћење у тим
крајевима. Зато из свију околних земаља почеше непрестано из дана
у дан долазити становници, и за мало времена веома се густо насели
овај град. Но уколико град већи биваше, утолико се овај дугоруки (тј.
деспот) не насићаваше становништвом. Јер он становницима
преписа имања још и од својих земаља, и свуда пославши сабра их,
и насели град као некада Неемија Јерусалим (Неем. гл. 7). Тако да
овај град више од осталих градова храњаше и светљаше свима
потребама, као заиста царски дом. И тако дакле, у све дане живота
свога овај град се просвећиваше и узрасташе, да се и за њега као за
Јерусалим могло кликнути и рећи: "Подигни около очи своје и види
сабрана чеда твоја" (Ис. 49, 18)".
Овом
дивном Константиновом
опису
новоизграћеног
деспотовог Београда треба додати још нешто: споменути још нека
дела светог деспота учињена у овом граду. Свети деспот је, као што
вели и Константин, посветио град Београд Пресветој Владичици
Богородици, а то је учинио пре свега из сопствене љубави и
побожности према Пречистој Богоматери, а затим и по угледу на
равноапостолног цара Константина и на своје свете праоце
Немањиће, Св. Саву и Симеона, који Њој посветише и Хиландар и
Студеницу; и најзад, деспот посвети свој град Богоматери зато што је

у старој Митрополитској цркви Београдској, која је српска била још
из времена краља Драгутина, чувана древна чудотворна икона
Пресвете Богородице израђена од самог Св. апостола и еванђелиста
Луке.[20] Митрополит Београдски тада беше познати сарадник
деспотов Исидор; и он са светом мајком деспотовом, преподобном
Евгенијом, пренесе и положи у ову обновљену цркву чудотворне
мошти Св. Петке-Параскеве, које је света кнегиња била донела из
Трнова. Касније мало, око 1417 године, деспот ће Светој Петки
подићи у доњем граду нову цркву и у њу ће пренети њене свете и
чудотворне мошти.[21]
Осим ових цркава у Београду је постојала још и црква Ружица, а
и једна мала капелица у самом двору деспотовом, где се побожни
владар Српски редовно молио пред иконама Христа Спаса и
Пречисте Богоматере. У граду је било и римокатоличких
становника, и они су у доњем граду имали своју цркву, а ван
градских зидина била је црква дубровачких трговаца. Правослани
деспот Српски, иако беше "стуб Православља" и "веома
Православљем просија", није попут папа и владара латинских
прогањао у својој земљи оне који нису били његове вере. Он је само
контролисао делатност римокатолика у Српској православној земљи
својој и строго им забрањивао ширење латинске вере и уније, као
што смо то видели у његовом наведеном новобрдском закону.
Осим тога, у новој престоници деспотовој Београду био је
створен и центар културе и писмености за Српски народ. У
деспотову земљу стекли су се у ово време најписменији људи,
монаси и мирјани, из грчких, бугарских и српских крајева који су
били освојени од Турака, и то не само због слободе у деспотовој
земљи, него и због високе образованости и духовне просвећености
самога деспота. У Београду је под деспотовим надзором створена
најбоља школа словенског и српског језика и писмености, а уз то и
школа преводилаца и преписивача црквених, богословских,
историјских и философских дела. Но и ван своје престонице
Београда деспот ће ускоро створити још један нови духовни и
културни центар у својој земљи, а то је манастир Манасија у Ресави,
као што ћемо мало даље видети. Но осим Београда и Ресаве били су
и други слични духовни центри "у дане овога благочестивога и

благовернога и Богомвенчанога господина све Српске и Приморске
земље и многих делова Угарске и Босанске земље, мудрога и милога
и славнога деспота Стефана".[22]
Овај мудри, правдољубиви и богољубиви владар Српски
Стефан није само уредио живот у својој престоници Београду, него и
по осталим градовима и областима своје земље. Већ смо споменули
како његов биограф вели да, кад се деспот ослободи турског јарма и
врати се у своју земљу слободан, тада у деспотовини "свака
непобожност би згажена" и "правда процвета и плод донесе" свуда и
на сваком месту. Јер свети деспот заведе праведне судове и
законитост по целој земљи својој, тако да није могао прогонити нити
неправдовати "ни брзи спорога, ни богати убогога, нити моћни
узимати поседе ближњих својих, нити се крв праведника
проливати". Праведни деспот је знао и врло строго да кажњава и
великодушно и милостиво да опрашта, све ради добра људи својих.
А његова изобилна милостиња и превелико доброчинство постали
су свуда познати, тако да није било бедника ни невољника кога он
није тајно или јавно помагао. Као и у престоници, тако и широм
његове земље подизане су болнице, странопријемнице и домови
губавих, и све је то деспот издржавао из своје владарске ризнице. У
томе му је особито ишло на руку велико богатство сребрних
рудника његове земље, као што су били Ново Брдо, Рудник,
Сребреница у Босни, коју он доби од угарског краља, и многи други
рудници. Деспот је за ове своје руднике издао своје посебне законе,
по којима је праведно управљано и сваком од радника по заслузи
давано. У тим законима је особито наглашавано да од деспота
постављене у рудницима власти обавезно штите сиромахе од
обесних и богатих, ако не желе навући на себе праведну казну
владаочеву. Тако је и до данас сачуван "законик благочестивог и
христољубивог Стефана деспота" о рудницима у Новом Брду
(потврђен у Некудиму 29 јануара 1412 године), који има овакав
почетак: "По неизреченом човекољубљу Господа нашег Исуса
Христа и Његове Свебеспрекорне Матере, Владичице наше
Богородице и Приснодјеве Марије, и молитвама Светог господина и
родитеља мог кнеза Лазара, би мени господствовати по смрти
његовој, младици деспоту Стефану, у земљи отачаства мога. Тада би

и напад иноплеменика на хришћане. Видевши толику побеђеност
земље отачаства мога, примих савет од патријарха кир Спиридона,
и од других архијереја, и од мајке моје кнегиње Милице, назване
иночки монахиње Евгеније, и од свег сабора. Пођох затим на
источну страну у велику Севастију, великом амиру Бајазиту, који
влада источном страном и западном. И помоћу Божјом и Пречисте
Богоматере, и Светог Симеона и Саве, и светопочившег ми
родитеља кнеза Лазара молитвама, ослободих ову земљу и градове
отачаства мога од великог амира Бајазита. И повратих се у земљу
своју и дођох у свој град Ново Брдо. И сабра се сав сабор градски, и
поискаше од господства ми да им учиним закон о рудницима, што
су имали за време раније господе (владара) и светопочившег ми
господина родитеља кнеза Лазара. И господство моје саветова се с
властелом и заповедих да се нађу 24 човека добра, од других места
који руду имају, да им учиним закон како је и раније било, да се и
надаље тога држе".[23]
Осим Београда и Новог Брда и осим старих српских градова
Крушевца, Приштине, Браничева и Рудника, у деспотово време су
изграђени и градови Параћин, Чачак, Трговиште и Ваљево, као и
још многи други градови и насеља. У свим тим градовима била је
слободно развијена трговина, али праведна и једнака за све, тако да
нису могли лукави и неправедни трговци из Дубровника и других
крајева да пљачкају деспотов народ. Дубровчани су се у почетку
бунили на деспотову строгост и правичност, но касније су и они
увидели какав је он велики и праведан владар, па су му једном
приликом (1422 године) овакве речи похвале писали: "Господине,
Бог вас је прославио на лицу земље и поставио вас као велика и
силна господара, и обдарио вас узвишеним и великорасним
разумом од којег су велика светлост и зраци као сунца по свему
свету; прослављен је пред царевима и господарима земаљским ваш
разум и правда".
Но треба да нешто кажемо и о деспотовом помагању и
подизању цркава и манастира Божјих по својој земљи и широм
Православља. О томе је већ нешто споменуто напред, но ова потоња
дела светог деспота превазилазе она прва. Јер, осим ранијег
обнављања манастира Дечана и прилога светогорским манастирима

Хиландару и Св. Пантелејмону, свети деспот је сада, као слободни и
самодржавни владар, више старих манастира богато даривао и још
више нових подигао и саградио. Тако је он повељом својом даривао
манастир Милешево (1405 г.), где је био гроб са св. моштима Светога
Саве, па опет манастир Хиландар у Светој Гори (повељом из 1404-5
г.), и затим још два манастира у Влашкој земљи (Румунији),
манастир Тисман и Водицу. Оснивач ових манастира био је познати
српски јеромонах ("поп") Никодим Грчић, велики пријатељ
Стефановог оца Св. Лазара, чијом су помоћи и прилозима ови
манастири и саграђени. Стефан је сада богато обдарио ове
манастире и споменутог им игумана Никодима, и све је то потврдио
својом владарском повељом (из 1405-6 г.), која почиње овим речима:
"А када благоизволи Бог посетити људе Своје, које од тесноће на
пространство и од немоћи у силу и од туге на весеље преводећи,
преведе и мене по Својој благости од потчињености на слободу, и од
мањег престола на највиши".
Пре овога времена Стефанова мајка Милица беше подигла своју
задужбину манастир Љубостињу, где је сада као игуманија Евгенија
живела са Ефимијом и осталим преподобним монахињама. Но
пошто Љубостињска црква не беше још живописана, тј. иконама и
фрескама украшена, то сада, уз помоћ сина јој и деспота,
Љубостиња би сва божански украшена вештом руком јеромонаха
Макарија из Прилепа. То би пред саму смрт преподобне матере
Евгеније (између 1402-5 г.), која се затим ускоро пресели ка Господу
(11 новембра 1405 године), примивши пред блажено престављење
своје велику схиму са именом Ефросинија. Ускоро за њом упокоји се
у Господу и "друга мати" Стефанова, монахиња Ефимија, примивши
и она великосхимнички образ са именом Евпраксија.
Но највећу љубав и ревност за Цркву Божју и манастире показа
свети деспот при грађењу своје велике и славне задужбине
манастира Ресаве. Он свагда имађаше велику љубав према
монашком чину и лику, а и сам живљаше такорећи монашким
начином живота. Иако беше ожењен (у ово време он беше довео
своју вереницу Јелену у Србију, и пошто ступише у брак, она
поживевши мало пресели се скоро ка Господу), христољубиви
Стефан жељаше да стално буде у друштву са монасима, било да му

они долазе на двор и разговарају с њим о душевном спасењу и
животу по Богу, било да он одлази к њима у усамљена места и
подвизавалишта њихова да се наслађује њиховим гледањем и
слушањем. Имајући пак у својој деспотовини "много монаха који
непрестано певају и славе Бога у Тројици", он одлучи да им устроји
једну велику и безбедну обитељ - "жељени стан за ћутање". Тако и би
саграђена славна деспотова задужбина Ресава, о чему овако говори
животописац Константин:
"Треба да споменемо опет и други град, који има сличност и
стазу ка вишњем Јерусалиму. Стефан жељаше да говори са
пустињацима и ненасито се настањиваше са овима. Јер када љубав
ове божанствене жеље некога обузме, она га брзо захвата, узноси и
подиже горе. Он се дакле радоваше због ових пустињака и слатко их
примаше, и гледаше да их свагда са собом има. И знајући да је
молчаније (молитвено ћутање) назначено да свакога доведе у велику
част виђења и созерцавања, он обилажаше горе и поља и пустиње,
тражећи где би могао да подигне жељену обитељ, стан за молитвено
ћутање и тиховање. И нашавши најприкладније и најбоље место, где
је требао бити дом (тј. храм), помоливши се најпре Богу приступи
делу, и положи основ у име Свете Тројице сведржавнога Божанства.
И свуда дакле са сваким старањем и најлепшим стварима и
скупоценим, са највештијим радницима и најискуснијим
живописцима, где год их је било, и многим златом и бојама украси
је. Јер шиљаше (да позове мајсторе) чак и на острва и свуда. И тако
многим и неизмерним трошком сврши се и украси се дом (црква) и
град око њега и изванредни станови за општежиће. А сабра одасвуд
предвиђене достојне дивљења монахе и настани ту. И даде и
приложи села и винограде, а још и по свима својим крајевима,
потписавши, даде. И ризнице овде из дана у дан полагаше. Сачини
ту себи и гробницу у коју мало после би положен. Даде још и
многоцене иконе, бисерјем и златом украшене, и снабде сваким
књигама за служење, и даде богослужбене одежде и црквене сасуде
доста, с великим бисерјем и златом украшене, толико много да
превазилази и изабране велике лавре Свете Горе; а он и њих беше
Украсио сваким светилом, многосветлећим златом сијајуће. И то
прво да споменем што он овде принесе и украси! И са многом

чашћу учини да се врши овде чин Богом изабране Вечере Господње
(тј. Св. Литургије), уподобљавајући се серафиму. Затим призва
патријарха, тада беше Кирил, са свим сабором српских архијереја,
игумана и свих осталих часних мужева, а још и свих благородних, на
освећење храма у дан Свете Педесетнице, када Дух Свети огњеним
језицима сиђе на свете ученике Слова и Бога. А дође и мноштво
сиротиње да и они приме милостињу, коју им свагда неоскудно
даваше. И могао се тада видети радосни празник оних који су
славили, тако да се могло казати оно Соломоново, када обнови дом:
И узвеселише се народи, не само појевши многе животиње као тамо
(3 Цар. 8, 63-66), него се удостојивши многих дарова. Он дакле поче
зидати ову обитељ године 1407, а пре ове године престави се
благочестива госпођа Евгенија, мати овога истоименитога Стефана.
Јер она прими такво име иночкога образа. И би положена у својем
манастиру, званом Љубостиња, Успеније Пречисте Богородице. Ова
пак два здања: царствујући град (Београд), који малопре
споменусмо, и храм у Ресави, никада у све дане живота свога
благочестиви деспот не престаде да приутврђује сваким и најбољим
додавањем и надгледањем. Зато све ово није било подигнуто за мало
времена, за време и упоредо са ратовима, него је подизано много
година".
Манастир Ресава, која по деспоту би названа Манасија, јер он
због својег предивног и мудрог беседништва би упоређен са
старозаветним
Манасијом
("в
сладкоглаголаних
вториј
Манасија"),[24] започет је са грађењем године 1406, а завршен је и
потпуно иконописан 1418 године. Свети деспот храм посвети Светој
Тројици, па је зато освећење храма било на Духове 1418 године, од
стране Српског патријарха Кирила (1407-1419 г.). Деспот је подигао
своју задужбину у Ресави као проширену и увећану Раваницу, коју
подиже отац му Свети Лазар. Ресавски храм украшен је изнутра
најлепшим фрескама и иконама, а споља је ограђен и утврђен
каменим градом-тврђавом са 11 високих кула. Благоверни деспот
Српски подигао је овај манастир монасима пре свега за богоугодно
молчаније и молитвено тиховање и да се у храму његовом "врши чин
Богом изабране Вечере Господње", то јест Св. Евхаристија или
Литургија, којом се спасава сва твар и сав род људски. Али

књигољубиви и мудрољубиви деспот створио је на том истом светом
месту и познату ресавску преписивачку школу, где су учени монаси
преписивачи исписивали божанствене књиге за просвећивање
деспотовог народа, јер је деспот желео да "премудрошћу књига
украшава нарави, и благодаћу њиховом да душе просвећује и ка
богопознању привлачи". Такав беше овај богољубиви и
човекољубиви владар Српски, да жељаше да "живот у целој земљи
његовој буде заиста као Црква Божија, а не као што живе остали
народи скотски и против природе". Такав пак живот достиже се
само кроз храмове и школе Божје, када се слави живи и истинити
Бог и изучава права и спасоносна наука Господња. Зато свети деспот
подизаше храмове и школе.
Видећи овакву побожност и црквољубље свога господара, на
њега су се одмах почели угледати и сви његови благородни
великаши. Зато су многи од њих стали дизати цркве и манастире
широм деспотовине. Јер као и у доба светих Немањића, тако и сада
у доба светих Лазаревића, од свих беше упражњавана света врлина
задужбинарства. Тако, у време овог благочестивог деспота Српског
Стефана, на његов потстрек и уз његову изобилну помоћ, бише
саграђени и иконописани ови свети манастири и цркве: манастир
Копорин, храм Св. Стефана, монашка задужбина уз ктиторско
учешће и светог деспота; манастир Руденица код Крушевца,
подигнут од властелина Вукашина и жене му Вукосаве, а ктитор му
је и деспот Стефан са братом Вуком; манастир Јошаница код
Јагодине, храм Св. Николе, задужбина породице једног деспотовог
властелина; манастир Сисојевац код Раванице, храм Преображења,
задужбина духовннка Сисоја Синаита, а ктитор му је и деспот
Стефан са својом мајком; Богородичин манастир у селу Радошину
близу Ресаве, задужбина деспотовог војводе Радослава Михаљевића;
црква Св. Николе у Рамаћи под Рудником, задужбина једног
деспотовог племића. Најзад, чувени манастир Каленић у Левчу,
храм Ваведења Пресвете Богородице, задужбина деспотова и
његовог протодовијара Богдана са женом му Милицом и братом
Петром. Подигнут је 1413 године и дивно иконописан од
иконописца Радослава. Но поред ових набројаних, подигнути су
тада и још многи други манастири и цркве,[25] тако да је деспотова

Србија у то време, заједно са старим манастирима и црквама, имала
преко две хиљаде храмова Божјих и "станова" молитве и подвига.
Но као обично свуда, тако би и овде. Лукави завидљивац и
добромрзац ђаво завиђаше светом богоугоднику и христољупцу
Стефану и зато на њега подиже његовог рођеног брата Вука. Овај
устаде и побуни се против свог старијег брата и боговенчаног
господара, тражеђи од њега половину земље и градова. Он штавише
одбегну тадашњем турском султану Сулејману, иштући од њега
војску против Стефана. За собом он повуче и сестриће своје
Бранковиће, те и они устадоше противу ујака свога деспота. Ово би
по смрти блажене им мајке, која једном раније већ исправљаше
сличан грех Вуков. Но мајка више не беше на земљи, те свету душу
деспотову притиште туга и невоља. Јер он говораше у себи: како да
изиђем у борбу са братом својим? Како, побеђујући га, нећу ли бити
крив за проливање братске крви? Ту превелику деспотову тугу описа
и његов животописац Константин, а и сам деспот је делом исказа у
свом познатом "Слову љубве". Ево најпре шта о томе пише
Константин:
"А тада по одласку онога напред реченог посредника (тј. по
смрти Св. Милице), беше мир и сигурност; но не мироваше онај који
је Каина подигао против брата му Авеља (тј. ђаво), иако му није био
учинио никакву неправду. Тај исти подиже и овде напред реченога
Вука те измоли од цара турског мноштво војника, такорећи све силе
његове. Цар Сулејман беше тада заузео и источне крајеве, а Вук му
дође и рече: "Ударићу на мога брата Стефана, да или ми даде
половину отачаске земље и градова, којима ћу царству твоме
служити, или ћу земљу опленити и сатрти је". И молбу његову ову
Сулејман најбрже испуни. И посла са њиме онога који је од почетка
био проливач хришћанске крви, који је истоимени са
Исмаилћанима у ратовима, који је и у великој битци на реци званој
Марица био виновник проливања крви (то је био војсковођа
Арванез), а посла и друге изабране војводе. И они дакле дођоше. Но
деспот Стефан није хтео да благочестиво стадо, које Господ ослободи
од ропства, опет преда у ропство да се растргне. И шта је било после
овога? Прођоше они сву Српску земљу, као дивље звери пленећи,
секући, уништавајући. Порушише и неке градове, и што

најнезгодније беше то је што бој не беше са варварима, него бој који
се не може лако борити, бој са једноплеменима. Јер ако и беше
множина оних који су дошли, но деспот много пута сатираше и
ужасаваше њихова срца. Али, шта још треба да кажем? Деспот се
бојаше да не пострада слично Давиду, који проклињаше пределе
Гелвујске да не падне дажд на ове ни роса (2 Цар. 1, 4), зато што се ту
пролила крв Јонатанова. И тако, побеђујуђи га (Вука), не затезаше
узде, да не буде крив због братске крви. А овај по други пут дође са
више њих, тако да се могла рећи пророчка реч: "Боже, дођоше
народи на наслеђе Твоје, оскврнише цркву Твоју свету" (Пс. 78, 1). А
пошто се побоја нападаја (братског), благочестиви деспот Стефан не
изиђе против. Вук беше привукао и неку властелу, а још мало
изабраних беше остало непревртљивих, који известише деспота да
су и писма добили од Вука, у којима им с једне стране дарове и
многа блага обећаваше, а с друге стране претњама их страшаше.
Деспот пак, држећи братово писмо, горко плакаше, и павши пред
икону Спаситељеву, говораше: "Види, Христе мој, јер Ти знаш како
се неправедно договарају против мене, и слуге моје издају ме, као
некада Твој ученик Јуда. Сачувај их зато све до конца, оне које си
малобројне оставио са мном". И још многе друге сличне речи
умиљења и молитве говораше из дубине срца. А ово беше у великом
граду Београду, у унутрашњем његовом дому. А они (Вук и Турци)
прошавши опет још више крајева, дођоше чак и близу Београда и
велико мноштво попленише и сву земљу упропастише. А када
деспот виде где се догађа зло које не пролази, пристаде и раздели
земљу са Вуком. И отада брат његов Вук, са одељеном му облашћу
(испод Западне и Јужне Мораве) и са властелом која би са њиме,
служаше Сулејману заједно са својим сестрићима (Бранковићима),
који такође држаху сада своју отачаску земљу (на Косову). А деспот
Стефан се пресели у одељени му део земље (од Западне и Велике
Мораве до Дунава и Београда). Тако, када земља би раздељена, као
неко олакшање би у проливању крви".
У овој неправедној и наметнутој му братоубилачкој борби (која
би око 1409 године), деспот се имаше ослањати на свога пријатеља и
савезника угарског краља Сигисмунда. Овај моћни западни владар
беше веома заволео Стефана због његовог витештва и мудрости, и

због тога, као што видесмо склопио беше с њим пријатељство и
даровао му град Београд. Сигисмунд веома цењаше и вољаше
Стефана и многе му почасти указиваше, па му поклони и друге
градове у угарским и босанским пределима. Он беше дао Стефану и
титулу "угарског барона", те су се тако њих двојица узајамно
повезали и обавезали да се и војнички помажу против непријатеља.
Стефан се и сада могаше користити војничком помоћу од
Сигисмунда, но он у срцу своме туговаше и рат братоубилачки
избегаваше. Нарочито се растужи свети деспот када виде како му
брат ласкавим писмима, као Јудиним пољупцима, одваја од њега
благороднике и великаше, оне што уместо љубави издајство
заволеше. На братску и њихову нељубав и издају, христољубива и
љубвеобилна душа деспотова одговори овако: свима њима, брату,
сестрићима и отпалим великашима он написа и упути своју
најискренију "Реч љубави" ("Слово љубве") .У њему он изли сав свој
бол над губитком братске и хришћанске љубави, и опет - своју
молитвену жељу за поновним сједињењем у љубави Христа Бога.

СЛОВО ЉУБВЕ (Реч Љубави) ДЕСПОТА СТЕФАНА
Стефан деспот,
најслађему и најљубазнијему,
и од срца мога нераздвојноме,
и много, двоструко жељеноме,
и у премудрости обилноме,
царства мојега искреноме,
(име рекавши),
у Господу љубазан целив,
уједно и милости наше
неоскудно даровање.
Лето и пролеће Господ сазда,
као што и псалмопевац рече,
и у њима красоте многе:
птицама брзо, весеља пуно прелетање,
и горама врхове,

и луговима пространства,
и пољима ширине;
и ваздуха тананог
дивним неким гласима брујање;
и земаљске дароносе
од миомирисних цветова, и травоносне;
али и саме човекове природе
обнављање и веселост
достојно ко да искаже?
Ово све пак,
и друга чудна дела Божја,
која ни оштровидни ум
сагледати не може,
љубав превазилази.
и није чудо,
јер Бог је љубав,
као што рече Јован син громов.
Варање никакво у љубави места нема.
Јер Каин, љубави туђ, Авељу рече:
"Изиђимо у поље".
Оштро некако и бистротечно
љубави је дело,
врлину сваку превазилази.
Љубав Давид лепо украшава,
рекавши: "Као миро на главу,
што силази на браду Аронову,
и као роса аермонска,
што на горе силази Сионске".
Узљубите љубав,
младићи и девојке,
за љубав прикладни;
али право и незазорно,
да младићство и девство не повредите,

којим се природа наша
Божанској присаједињује,
да Божанство не узнегодује.
Јер апостол рече:
"Духа Светога Божјега не растужујте,
којим се запечатисте
јавно у крштењу".
Бејасмо заједно и један другом близу,
било телом или духом,
но да ли горе, да ли реке
раздвојише нас,
Давид да рече: "Горе Гелвујске,
да не сиђе на вас дажд, ни роса,
јер не сачувасте Саула,
ни Јонатана" !
О безлобља Давидова,
чујте царевиу, чујте!
Саула ли оплакујеш, нађени?
Јер нађох, рече Бог,
човека по срцу моме.
Ветрови да се с рекама сукобе,
и да исуше,
као за Мојсија море,
као за Исуса судије,
ћивота ради Јордан.
Еда би се опет саставили,
и видели се опет,
љубављу се опет сјединили
у самом Христу Богу нашем,
Коме слава са Оцем
и са Светим Духом
у бескрајне векове,
АМИН.

Ова дивна депотова "Реч љубави" према брату, сестрићима и
великашима, који су се одметнули и устали против њега, само је
делимично донела плода, јер је наступило извесно примирје и
прекратило се проливање крви братске. О! да га је брат Вук тада
послушао и братски се с њиме "у Христу поново сјединио", као што
је деспот желео и Богу се молио, не би ускоро доживео оно што је
доживео: да га као двоструког издајника убије рука турског крвника.
Јер следеће године, 1410, када су настале борбе међу
Бајазитовим синовима око престола и владавине, и кад на Сулејмана
дође у Европу његов брат Муса из Мале Азије, тада би убијен и
деспотов брат несрећни Вук и најмлађи му сестрић Лазар. Тај
Турчин Муса беше најлукавији и најзлији међу браћом својом, и
дошавши на Балкан чињаше многа зла и насиља, "наилазећи као
облак градоносни на благочестиве", тј. на хришћане. "И ко ће, вели о
њему мудри Философ, оплакати оно што су наши после овога
издржали од њега? Да није Господ уставши одмаздио и онога који
зло чини (тј. овога Мусу) са хуком ускоро уништио, као и све наслеђе
његово, давно бисмо били храна псима и орлушинама". Сакупивши
по Балкану многе војнике разбојнике, овај лукави и препредени
Муса тражаше пријатељство и помоћ Стефанову и Вукову и
сестрића им Ђурђа и Лазара, зовући их да дођу и сами се освете
Сулејману за сво зло што им беше починио. Деспот, коме је
Сулејман био заиста стари непријатељ, пристао је, али је и према
Муси био крајње опрезан, док су остала тројица непромишљено
пошли с Мусом противу Сулејмана, а истовремено су гледали да ако
устреба побегну од Мусе и пређу Сулејману. До сукоба између Мусе
и Сулејмана дође под зидинама Цариграда, исте 1410 године. Још
пре ове битке лукави Муса примети дволичност Вукову и хтеде да га
одмах убије, али за њега се пред тиранином заузе сам деспот Стефан
и "постаде јемац за брата свога (а и ко би други ако не он?)",
рекавши Муси одлучно: "Ако сам ја неверан, то је и он". Међутим, те
исте ноћи неверни и непостојани Вук и сестрићи му Бранковићи
заиста пребегоше Сулејману, што их ускоро стаде живота. Јер
Мусини људи ухватише ускоро Вука и Лазара (а Ђурађ се једини
спасе) и предадоше их опаком Муси.

Стефан пак, као човек и владар витешке речи, не хтеде тако
нешто чинити, него се у боју са Сулејманом храбро бораше и његову
војску побеђиваше, јер "муњевитим начином успешно разруши
противника". Но када виде да Муса побеже са бојишта, врати се и он
са својима покрај мора и дође до Галате према Цариграду. Тада му
из Царског града грчки цар Манојло II Палеолог посла лађе у сусрет
и он се превезе у Цариград, "подједнако као побеђен и победник",
како вели мудри Константин. "А овај најизванреднији цар Манојло,
прича даље Константин, знађаше Стефана и раније, док је као млад
заједно војевао, и прорекао му је шта ће бити, и уживао је у њему
као у свом возљубљеном сину. Јер сличан беше упознао сличнога.
Тада му по други пут даде круну деспотскога достојанства, јер рече
да Јован (његов ранији намесник) није тада био у пуној владалачкој
власти. И тако се растадоше један од другога. А када је деспот
излазио из Царскога града, множина народа ликоваше и клицаше
му... Тада пак најсветлији деспот, изишавши отуда у лађама ка
северу, дохвати се пучине (Црног Мора), а са њим беше и раније
спомињани кесар Угљеша. Растављани бурним морским таласима и
опет, Божјом помоћу, чудесно састављани, они најзад допловише
Власима (тј. у Румунију, на ушће Дунава). А влашки владар тада
беше благочестиви и увек спомињани велики војвода Мирча. Он их
са великом љубављу срете и прими деспота и оне са њим. Јер од
неизмерне жеље није се могао наситити гледања њега, толико
непрестано гледаше у лице Стефаново. Пошто га ту угости с чешћу,
и даде му довољно потребних ствари, коње и остало што му беше
дугим путовањем понестало, Мирча га проведе својом земљом као
његовом, те тако деспот стиже до угарске границе у свој град
Голубац (на Дунаву)".
Док се деспот Стефан овако срећно враћаше у своју слободну
земљу и људе, Турчин опаки Муса, изгубивши прву битку са
Сулејманом, опет прикупи неку разбојничку војску и изненада
ухвативши, као што рекосмо, деспотовог брата Вука и Лазара
Бранковића, убрзо их у том месту погуби (11 јула 1410 г.). Пред своју
жалосну смрт Вук доби једну јабуку од неког Турчина, и "половину
ове даде своме сестрићу, а половину узе сам. И помоливши се
много, они окусише од јабуке уместо светог Причешћа. Јер није тада

било никога ко би их причестио, и ради тога јабуку окусише уместо
Крви и Тела Господњег". Вест о таквој смрти брата Вука најтеже је
погодила брата му светог деспота, и од те болне вести он се одмах
тешко разболе. Сазнавши за ову деспотову болест, дубровчани му
послаше свог лекара. А опаки пак Муса опет се сукоби са
Сулејманом, но пошто поново претрпе пораз, побеже на север и
дође деспоту Стефану тражећи од њега заштиту. Мада му овај
братов убица беше мрзак, деспот га због дате му витешке речи не
хтеде убити, али му не хтеде више ни помагати, него га празног
отпусти. Ипак, предвиђајући да ће Муса постати султан, деспот му
узе реч и обећање да Српску земљу неће нападати. Муса тада отиде
опет на исток до града Једрена, и затекавши тамо згодном приликом
брата свог Сулејмана на ноћном лумповању и пијанчењу, ухвати га
изненада и погуби. И тако постаде турски султан. Но одмах затим
он погази реч дату деспоту, и ударивши на Српску земљу заузе
пределе око Пирота. Када за то дознаде деспот одмах посла Муси
свог преговарача Аидина, да овај опомене Мусу на обећање. Но када
деспотов човек виде лукавост и зверске намере Мусине, побеже тајно
од њега, и дошавши "у луг где раније би убијен господин Вук, узе и
понесе кости његове у Српску земљу, и донесе их деспоту Стефану, и
објасни му све, рекавши: Са Мусом није могуће друкчије живети
него ратом. На то благочестиви Стефан, чувши ово, сабра сву војску
своју и дође у стране Пиротске, и прогнавши Турке оплени неки део
земље Мусине. А Муса посла поклисара свога деспоту, и деспот се
опет врати кући својој".
Мало времена пре ових догађаја, Ђурађ, сестрић деспотов, би
на превару домамљен од Мусе и налажаше се у његовој војсци. Муса
тада покуша да отрује Ђурђа, али овога Бог спасе. Јер он после
отрова узе неки лек против отрова, те не умре него само пострада од
болести. Ђурађ пак већ се беше покајао и на време јавио матери
својој Мари, сестри деспотовој, да га она измири са ујаком и "да
утврде да живе како и приличи благочестивима". И великодушни
деспот прими га "као отац сина свога многожељенога". Једне ноћи
после тога Ђурађ са делом своје војске побеже од Мусе у Силиврију,
и одатле дође у Солун. Тајно кријући се и бежећи, он најзад некако
стиже из Солуна у Србију, а деспот му већ беше послао војску у

сусрет. "А када дође у своје отачаство и ка најизванреднијем своме
ујаку, тада наста неисказана радост. Јер тада свезнајући премудри
Уметник и свемогући Делатељ раздељене удове црквене у једно
сабра и државу нашу утврди. Јер се од тада ујак и сестрић могаху
видети радосни као отац и син." На овај начин се најзад измирише
Бранковићи са Лазаревићима, и међу њима не беше више сукоба,
јер благочестиви деспот, не имајући наследника, остави престо свој
и државу овоме Ђурђу Бранковићу, потоњем деспоту Српском.
Коначно пак паденије опаког Турчина Мусе би овако. У
малоазијском пределу турске државе беше тада господар трећи син
Бајазитов Мехмед. Цар Византијски Манојло настојаше да Мехмед
склопи савез са моћним Српским деспотом како би звероподобни
Муса био уништен, пошто он свуда "испуњаваше земље убиством
људи и крвљу". Деспот пристаде на тај савез, јер уништење Мусино
жељаше и он, а и владари угарски и босански. Споразум и савез
против Мусе би склопљен у Крушевцу (маја месеца 1413 г.), кад
дођоше Мехмед и остали владари код деспота, те тако силна војска
српска, босанска, угарска и турска крете на Мусу под врховном
командом деспотовом. За то време, Муса већ беше кренуо на
деспота и заузео му град Болван код Алексинца. Затим удари на
тврди Сталаћ, но храбри деспотов јунак војвода Пријезда не предаде
град Муси, него га запали и сам изгоре у њему. Но баш ту беше и
крај мрског Мусе, јер га нападе деспотова војска и он одмах би
разбијен. Бежећи од деспота њега гоњаху војвода Радич челник и
Ђурђе, док га не ухватише и одмах погубише. Победивши на овај
начин Турке, деспот склопи мир са новим султаном Мехмедом I
(1413-21 г.), те султан врати деспоту све српске градове које Муса
беше освојио, и још неке друге на истоку. Тако се деспотова Србија
простираше сада до близу града Софије. Овај мир пак са Турцима
трајао је пуних десет година, тако да "од тада житељи и све ствари
добише мирно стање, те се могло са пророком рећи као оно некад
Јерусалиму: "Празнуј Јудо у твојој радости, јер одузе Господ твоје
неправде, и избави те из руке непријатеља твојих. Господ се зацари
посред тебе, и нећеш више угледати зла" (Наум 1, 15; Софон. 3, 15)".
У ово овако мирно време свети деспот се поново даде на
подизање и изграђивање по земљи својој градова ("градозидање"),

рудника, цркава и манастира. Када он у ово време борављаше
једном у манастиру Ресави дође му игуман манастира Ватопеда са
Свете Горе и замоли га за материјалну помоћ свом манастиру.
Монахољубиви деспот Српски одреди да се овом светогорском
манастиру даје од тада стални годишњи прилог од 60 литри сребра,
а приложи му и село Копривницу код Новог Брда, и све то потврди
својом царском повељом (од 2. јула 1417. године). Пошто у ово време
беше добио од угарског краља на поклон рудник Сребреницу у
Босни, и пошто тамо не беше православне цркве него само
римокатолички храмови, свети деспот одмах позва зидаре из
Дубровника и ту сагради правосдавну цркву. Тако је христољубиви
деспот Стефан током целог свог земаљског живота и владања
непрекидно помагао манастире и градио цркве Божје, а и умро је
"обилазећи земљу (с циљем) да би још подигао божанствени храм".
Исто тако је богомудри деспот много волео и непрекидно читао
божанствене књиге и настојао да се оне преписују за његов народ.
Управо у ово време (око 1416 г.), по деспотовој жељи и заповести,
један је учени монах преводилац у "мучалници" код Љубостиње
превео са грчког четири Књиге Царства, записавши при томе на
њима ово: "Ове четири Књиге Царства преведох са грчких књига на
српски језик благочестивоме и христољубивоме и самодржцу Срба,
господину мојему деспоту Стефану, по дарежљивости и
милостивости новоме Киру, по сладкоглаголанију (слаткоречивости)
другоме Манасији, и по просветољубљу премудроме Соломону".
И заиста, овај Божји човек беше дарежљивији и од Кира и
мудрији од Соломона, јер, како вели животописац му Константин,
"он се из дана у дан све више подвизаваше, благодарећи Бога за све
што учини у све дане живота свога. А његово дело беше непрестана
милостиња и често прочитавање божанских речи. И толико је себе
предавао ништима и убогима, да је сам излазио ноћу по путевима и
оградама да својом руком раздаје милостиње. И само једнога од
својих, који му ношаше злато или сребро, или што друго, само тога
највернијега узимаше са собом, мада много пута и сам то чињаше.
Једном приликом приђе му један ништи (убожјак), и деспот му даде
милостињу. А он опет претекавши га напред, заиска му милостињу.
Блажени га препозна, но даде му још више. А када овај и трећи пут

претекавши га заиска, деспот му даде опет још више, па му рече: На
грабљивче и варалицо! А овај му одговори: Нисам ја грабљивац и
варалица, јер ми је невоља, него си то ти који земаљским
царствујући, небеско тиме крадеш и грабиш (ср. Мт. 11, 12; Лк. 6, 12).
А прилажаше он тајно и кућерцима ништих, и новац им кроз
прозор или отвор стављаше (као Св. Никола). Сви пак они знађаху
ко је тај ко им то тако чини. За њим хођаше свагда велика гомила
губавих које он сам свагда храњаше и у ноћи њихове деснице
испуњаваше. И да истина буде још јасније објављена, деси се ово.
Чувши за његову милостивост, дођоше једном губави из поморских
страна и бугарских толико много да су силом пљачкали грађане, те
су их ради тога управитељи града морали изгнати и протерати.
Поред свих осталих својих дела деспот ово дивно дело непрестано
чињаше. Једном, када хтеде да изађе да чини обичну милостињу док
су сви спавали, он узе са собом једнога свог љубимца који му је знао
и остале тајне, и рече му: Узми тајно са собом и мој мач. Но овај није
разумео шта му би заповеђено, а није се усудио питати, те тако
изиђоше и пођоше. Идући донекле заједно, деспот га остави
рекавши му: Почекај овде. После дужег времена, негде у саму дубоку
ноћ, деспот се врати к њему, па се онда вратише до унутрашњих
врата двора. Дошавши до њих тај млађи похита да отвори врата, но
није могао брзо. Деспот пак, мислећи да му то смета његов мач,
заповеди да му га дода, говорећи: Дај га мени док ти не отвориш.
Тек тада овај млађи разумеде шта му је оно било заповеђено, па се
уплаши и одговори: Не, не смета ми ништа. Затим брзо отвори
врата и трчаше напред уз лествицу да деспоту осветли, па учини као
да оставља мач да овај не сазна да га није био ни узео. А када
осветли, примети по оделу да је благочестиви деспот залазио негде у
блатњава места (делећи сиротињи). Оваква дакле дела његова не
могу се избројати, јер су као морски песак. Деспот није престајао ово
чинити кроз све дане живота свога. А да оставимо настрану то што је
по пустињама у васељени, чувши за кога да живи у Господу, слао
дарове; и даривао све пустињаке у својим пределима, и атонске
усамљенике и отшелнике. Ако је ко молио кадионицу или који
драгоцени светилник, видевши да се то носи тамо умољавао је
начелника тога места, да ће му ако то да, он уместо тога брзо дати
много скупоценије и светлије; и то што је рекао све је одмах и

испуњавао. О овом његовом неоскудном давању могло би се још
много шта рећи, но доста је и ово речено".
Благоверни и благочестиви деспот Српски Стефан није само
живео сада у миру са Турцима на истоку, него је исто тако живео у
миру и са западним владарима и са осталим народима око себе. Јер,
као што вели његов животописац на почетку житија, "он у своје дане
смири према себи најјаче државе, источне и западне народе, тако да
су се они, који су царовали у различна времена, са свих страна к
њему стицали. Он учини да се са достојанством цени његова земља,
и још да су га и западни владари заиста називали господином и
чуваром државе своје; и још да у згодно време изабране своје к њима
шаље са осталом војском њиховом, силне и династе све земље. И
није било никада да је ко од западних, дошавши к деспоту, отишао
после својој кући, а да није јављао о превеликим и достохвалним
даровима његовим. Из детињства је водио жестоке битке и
показивао храброст, од Бога је добио бесмртне премудрости, због
чега се и назива славни деспот у свима земљама. И под њим малена
српска војска стече највећи глас и име по васељени. Јер овај славни
деспот, иако је живео ближе земљама западно од Хелеспонта, за
његово име се сазнало по целом Египту и Етиопији, и одатле по
најудаљенијим крајевима, и просто да кажем укратко: по целој
Јелади, и по Индији и Амазонији, тако да су они који су за њега чули
желели да се приближе овоме мужу, макар и као слуге његове, само
да дођу с њим у везу".
Говорећи на другом месту о односима деспотовим са западним
владарима, и особито са суседним Угарима, биограф Константин
вели још и ово за њега: "А пре: када је остварио истиниту љубав са
западнима и Угарима, када је ишао у град звани Будим (1412
године), када је био сабор западних краљева и друге господе код
краља угарског, па у Констанцију[26] и у Рим на крунисање тога
краља, деспот Стефан беше пред свима и изнад свију видљив као
сунце између звезда, и свако га је видео из далека. И сви његови
савети беху сјајни и непоколебљиви. А од угарских земаља доби
многе дарове, утврђене градове и села, што знају све околне државе.
И не само то, него и после седме године повратка угарског краља са
запада, деспот је сваке године долазио на западни сабор (у Будиму)

и никада се не врати отуда а да не доби на поклон неке градове и
земље. Тако и он сам к западнима хођаше, и ови опет к њему
долажаху. И не само то, него је једном пре овога био сам угарски
краљ код њега у Беломе Граду (Београду), и они као из дома у дом
прелажаху из угарских у српске градове и обратно. Ко је икад такве
чудне ствари игде слушао? По васељени, источни владари беху са
западним владарима непријатељи и пленили су им земље и
ратовали су међусобно, а овај шаље своју војску и на исток и на
запад, а ка западнима сам собом одлази на скупове. И он је ово јавно
чинио за много година. Никада дакле заиста нико не створи тако
што, само он једини, велики и чудни у премудрости и сили, и то и
после њега остаде као неки њиме утврђени закон. Јер нису ни
западни просто ово трпели да он има везе и са источнима и са
западнима, него знајући га да је као неки штит њима (од Турака) и
да сигурна безбедност њима од њега долази. Зато њихови
свештеници овако говораху: "Још се молимо за благочестивог
деспота, који је у Српској земљи". А њихови (западни) најсветлији и
најхрабрији људи долажаху да служе деспоту, као неком краљу. И
једном на сабору свих кнезова (у Будиму), један од српских витезова
благочестивога деспота Стефана обори и победи најсилније витезове
запада и однесе венац победе. Као највећи витез Стефан имађаше
власт и благородне краљеве и славне витезове венчавати
(производити за витезе), тако да су се ови после поносили већма од
свих витезова, говорећи: Мени деспот Српски витештво уручи. А да
кажемо нешто и о источнима. Које ли тек похвале и љубави не
удостојаваше деспота споменути султан (Мехмед) ради његове
одличности! Када свеза војводу својих војски (Михаилбега), а други
га мољаху за овога, он тада рече: Ако не добијем савет од брата мога
деспота, нећу га пустити. И затим одмах посла да питају деспота за
савет. А Стефан му одговори: Ако хоћеш да храниш змију у своме
дому, онда свезавши је одрежи јој реп. И када то чу султан, не пусти
овога до своје смрти. А слично биваше и у свима другим саветима".
Такав је био славни деспот Стефан, од свих поштован и уважаван
због многобројних својих врлина и владалачке мудрости и
праведности.

У ово време деспотова се владавина прошири и на српске
крајеве Зете и Приморја, где владаше син његове сестре Јелене,
Балша III. А то би овако. На деспотов двор у Београду дође деспоту у
посету овај његов сестрић Балша. То пак би по Промислу Божјем,
јер Балша, одавно болестан, унапред предвидевши смрт своју, дође
свом ујаку и умре на његовим светим рукама. Земљу пак своју он
остави ујаку у наслеђе, као и старање о своје три нејаке кћери.
Деспот са сваком жалошћу и достојном чашћу погребе тело свога
сестрића и о свему извести мајку његову Јелену, своју сестру, која се у
то време беше преудала за босанског великаша Сандаља Хранића.
После тога, улучивши згодно време, деспот крете са својом војском и
сестрићем Ђурђем у Зетске крајеве да преузме наслеђе и власт над
том земљом. На путу кроз Зету и Приморје народ га је радосно
дочекивао и поздрављао као свога господара "знајући његову моћну
и великодаровиту десницу". Пошто у тим крајевима Србима доста
пакостише Млечићи, деспот са војском опседе град Скадар на
Бојани, који они држаху, те Млечићи бише принуђени да склопе
мир са деспотом (августа 1423 г.). По томе миру они задржаше град
Скадар, а он доби градове Дриваст, Бар и Будву, као и племена
Црнојевиће и Паштровиће. На тај начин, сво Приморје, од Боке до
ушћа Бојане, припадаше деспоту Стефану, где беху многи
манастири и цркве, као што су: манастир Св. Арханђела на
Превлаци у Тиватском заливу, манастир Прасквица са црквама Св.
Тројице и Св. Николе, Богородичин манастир Подластва у Грбљу,
стари манастир Св. Срђа на Бојани и Светог Николе на њеном ушћу,
и многи други.
Док свети деспот борављаше у Зети, на његовом двору у
Београду разболе се и умре последњи бугарски цар Константин,
који као изгнаник живљаше код деспота. Њега благочестиви Стефан
веома љубљаше и зато га "оплакиваше као приснога брата, и многе
милостиње раздаде за душу његову". Јер знађаше свети угодник
Божји да смо сви ми путници и изгнаници на земљи.
Негде опет у ово доба изненада умре у Једрену турски султан
Мехмед I, са којим деспот беше у миру. На турски престо после њега
ступи његов млади син Мурат II (1421-1451 г.). Неки пак уместо овога
беху прогласили за султана некаквога Мустафу. Овај Мустафа упути

посланство деспоту Стефану тобоже "да му буде друг", но мудри и
искусни деспот на то не хтеде обратити пажњу, јер његов чисти
карактер и озбиљност не дозвољаваше му друговање са таквима. Он
зато посла Мустафине посланике право султану Мурату. Овај му на
томе веома захвали, и узврати му богатим даровима. Не дуго после
тога султан Мурат опседаше Цариград (1423 г.). Тешко болестан и
већ на самрти грчки цар Манојло II посла сина свога Јована VIII (који
је затим владао од 1425-1448 г.) у Европу ради тражења помоћи од
западних. На то западни осташе равнодушни и мирно гледаху како
се Византија мученички бори да одоли турским опсадама и
освајању. А деси се тако да се благочестиви деспот срете са овим
Јованом у Будиму, где беше ишао неким послом. Стефан и Јован
беху и неки даљни рођаци, преко својих мајки, пореклом од
Немањића. Али Стефан тада беше већ болестан од ногу и не могаше
помоћи своме рођаку и брату по вери православној. Он осећаше да
се његов крај приближава, и не само његов него и крај слободних
држава Српске и Грчке. То се види из његове повеље манастиру
Лаври Св. Атанасија на Атону (изданој 20 јануара 1427 године), којом
одређује том манастиру обилан годишњи прилог у новцу и
прилаже два велика позлаћена свећњака, молећи оце манастирске
да или кад умре моле се за његову душу, или, ако би "по попуштењу
Божјем због грехова својих" био прогнан, да му тамо буде "у туђој
земљи смрт и гроб".
Нови султан Мурат не беше задовољан деспотовим честим
одласцима у Угарску, јер многи клеветаху деспота да он тамо нешто
спрема. Зато султан крете са војском својом ближе Србији (у лето
1425 г.), па посла деспоту свога посланика "да сазна у чему је истина".
Деспот, који тада преговараше у Угарској о томе да после њега сви
његови поседи у Угарској остану у наслеђе и његовом наследнику
Ђурђу, одмах се врати кући, но због болести не прими посланика
султановог, него му само посла дарове за султана. Ово разљути
султана Мурата и он са војском крете на деспотову земљу, заузе на
силу Нишку тврђаву и пође према граду Крушевцу. Деспот се не
уплаши тога, него са војском стиже у Крушевац и би готов да се
супротстави Мурату. Но пошто најпре поведоше преговоре, Мурат

пристаде да се повуче на своје старе границе у Бугарској. Ово пак би
опомена деспоту да се са овим Муратом мора бити опрезан.
Док деспот беше у Крушевцу, Босанци беху устали против њега
и хтедоше му узети рудник Сребреницу. Тада деспот, "узевши војску
коју беше спремио против Турака, пође одмах на Босну. И када
деспот изненада стиже на реку звану Дрина, за коју Босанци
мишљаху да се не може прећи, он брзо пређе реку, а Босанци
видевши то оставише све своје станове и побегоше са својим краљем
(Твртком II). А остаде и праћка њихова (тј. топ), звана Хумка, и са
њом још друге две. Деспот заповеди да велику праћку носе у
Београд, а остале две у Сребреницу. Пошавши даље у босанске
крајеве, деспот гоњаше краља њиховог, који, затворен у једном од
тврдих градова, посла посланике своје и мољаше деспота да изиђе.
Деспот се поврати натраг својима, и прохођаше земљу чинећи
добро".
Као што је већ споменуто, свети деспот се беше теже разболео
од ногу и зато поче размишљати о својој смрти и о обезбеђењу
земље после њега. Требало је обезбедити наслеђе престола сестрићу
Ђурђу, и не само престола него и свих области и градова. Нарочито
је било потребно учинити све да Ђурађ наследи многе поседе
Стефанове које имађаше у угарским странама.[27] Зато он отиде
опет у Угарску (маја месеца 1426 године) и тамо са краљем
Сигисмундом склопи уговор о томе на сабору у граду Тату. После
тога деспот се врати у Србију и одмах сазва велики сабор све српске
господе у шумадијском месту Сребреници (код Страгара под
Рудником, 1426 године). На том сабору он објави свима, у присуству
и свјатјејшег патријарха Српског и свих архијереја и великаша, да за
свога наследника оставља сестрића му Ђурђа Бранковића. О свему
томе нам овако говори животописац Константин Философ:
"Благочестивога деспота Стефана постиже болест ногу од које
поодавно страдаше. Зато, побојавши се смрти, посла по свога
сестрића господина Ђурђа да дође у место звано Сребреница. Ту
сабра са патријархом сабор чесних архијереја и благородних, својих
власти и свих избраних. На овом сабору благослови Ђурђа на
господство, говорећи: "Од сада овога познајте господином место
мене". Затим учини и молитву над њиме са полагањем руку, и све

њих закле да ће му бити верни, а прокле оне који би устали против
њега. Затим закле и њега самога да неће презрети науку његову, "но
како сам ја сам о свему мислио, тако чини и ти. И да наградиш све
који су ми послужили, којима ја не успех дати награду". И много га
ту поучи о побожности (тј. о правој вери), и о заповестима. Зато се
од тада много верније покораваху млади своме господину, него
раније. А онда благочестиви, оздравивши од оне болести, ходаше
чинећи добро".
И заиста, куда год иђаше, свети деспот само "добро чињаше",
јер имађаше милостиво срце и "јавно веледарежљиву отворену
десницу" као "неизрециви тајник милостиње". Но по недокучивим
судовима Божјим би допуштено да он по људској слабости
адамовске природе падне у један тежак грех. А то би овако. Док
борављаше као и обично у Београду, изненада му једнога дана (с
почетка 1427 године) стиже вест из рудника Сребренице у Босни да
су се тамо неки "немирни духови" побунили, и у тој буни убили
деспотом постављеног надзорника рудника, младића Владислава, и
бацили га са врха палате. Ова вест необично разгњеви деспота, и
због убиства невиног младића, и због тога што, ако је и било неке
неправде, требало је обратити се њему и његовом праведном суду.
Јер он беше свагда правдољубац и сваку ствар тачно испитиваше и
праведно свакоме расподељиваше. Чим чу дакле за ово недело,
појури брзо тамо с нешто војске, и похватавши кривце за то дело
веома строго их покажњава. Но у превеликом гњеву том, који
правде Божје не чини, он у брзини казни и неке невине људе. А
казна беше у томе што им одсецаху руке или ноге. Када пак виде
деспот шта учини, побуни се савест у њему, и он се стаде горко
кајати и многе сузе проливати. А покајање његово беше тако силно и
искрено, да је у многе дане Великог Поста, који тада беше, често
плакао и нарицао. И то не само тајно у дому своме, него и јавно у
цркви пред свима, чему би сведок сва црквена пуноћа народа. И
никако се не усуђиваше да приступи страшним Тајнама Христовим,
јер говораше да је недостојан и ридајући излажашеиз храма. "А
беше Велики Четвртак, прича о томе животописац Константин, када
се поје у служби она песма "Вечери Твојеја тајнија, днес, Сине Божиј,
причастника мја прими" (то јест: "Прими ме данас, Спаситељу, за

причесника Тајне Вечере Твоје"). А он, не могавши се уздржати, поче
ридати горко. Па изишавши из храма, плакаше много из дубине
душе. Затим умивши лице своје, уђе опет. И опет поче силно
плакати... Јер се сећаше онога што се догодило, и не могући се
уздржати пред другима гласно ридаше. И од тога момента, ко
сиромашнима пространије отвараше десницу? И ко од њега већма
себе сама осуђиваше? А због кривице своје вапијаше: "Нисам
достојан, и као недостојан нећу да се дотакнем Тела и Крви
Господње, јер ко то чини осуду сам себи једе и пије, по речи
Апостола" (1 Кор. 11, 29). Такво ето би покајање светог деспота, и
тако се смираваше за грех свој пред Богом и људима, што нимало
није лако владарима. Уз то још он се реши да за веће окајање овог
греха свог подигне још један божанствени храм, но Бог му и саму
жељу прими и намеру целива, док само остварење би спречено
скором смрћу његовом.
Утом се приближи и време блаженог пресељења Стефановог у
царство боље и непролазно. Њему тада беше тек четрдесет девет
година, те се свети и у томе уподоби Светом Василију Великом (који
у тим годинама премину), пошто му беше у многоме сличан у свом
живљењу и делању, мада сваки у своме реду и чину. Јер као и Св.
Василије, и Стефан беше љубитељ чистоте, целомудрија, подвига
милостиње и молитве, и опет љубитељ читања божанских књига,
богопознања и премудрости. Исто тако, као што Василије беше
неустрашиви борац за Цркву Православну и мудро руковођаше
лађом њеном, пловећи по бурном мору ондашњих прилика и
искушења, стално између Сциле и Харибде, тако и овај богомдани
владар христоименог народа свога и стуб и тврђава свих
правоверних и православних, са Василијевом мудрошћу и
разборитошћу вођаше брод Српске хришћанске државе у
временима мутним и тешким за људе своје и народ свој.
Блажена пак кончина христољупца овог би оваква. Док се он
враћаше из Сребренице и гледаше по својој земљи где да подигне
још једну цркву, изненада му јавише вест да је султан Мурат II
кренуо из Видина уз Дунав, победио Угаре и заузео им једно острво.
Деспот зато похита Београду преко својих градова Белог Поља и
Сребренице под Рудником. Када прође Сребреницу и би близу села

Дрвенглаве и Стојника, "на месту званом Главица", у близини
данашњег Младеновца, изненада се разболе од срца и у миру
предаде дух свој Господу, 19 јула 1427 године око 11 сати пре подне.
Чесно и свето би погребен у својој задужбини манастиру Ресави, и
од читавог народа Српског достојно оплакан и ожаљен.
Константин Философ писац Житија, овако описује деспотову
кончину и свеопшту тугу и плач Српског народа за својим милим и
светим господарем. "Блажени Стефан, вели он, обилажаше земљу да
би подигао још један божански храм. И одатле чу да је то острво
угарско заузето, и крену ка Београду. Када би на месту званом
Главица, обедова па изиђе мало да лови. И док је још ловио, узе
крагуја на руку своју. Но када га узе, не ношаше га како треба. Затим
се поче повијати час на једну час на другу страну, тако да хтеде пасти
с коња, те га пратиоци прихватише с обе стране, и поведоше до
боравишта. А када га спустише под шатор, он мирно лежаше, а то
беше свима дирљив призор, и само испусти један глас: "По Ђурђа,
по Ђурђа!"[28] И тако ништа није разговарао до ујутро, када и дух
свој предаде Господу. А престави се у години 1427, у 19 дан месеца
јула, у суботу, у пети час дана. У време када је са коња био скинут, би
у граду наједанпут такав гром, изненада и страшан какав никада
нисмо чули. Од тога часа и тама би у целом том крају да смо
мислили да је већ ноћ, и она се тек у залазак сунца мало
просветлила. А ово је међутим било у подне".
"Када се пак, прича даље Константин, ово овако зби, тј.
изненадна деспотова смрт, каква се тада жалост није чула у Српској
земљи? Јер од жалости за светим деспотом људи су падали лицем на
земљу, и крв је лила из њих, или се нешто друго слично дешавало.
Они нису ридали за њим само као за својим господарем, него и као
за оцем, са љубављу дужном. Затим су одмах послали по Ђурђа
(који беше у Зети), а сами узеше деспота и ношаху га ка гробници
коју он сам начини себи у Ресави. А о преносу његовог тела много се
бринуо његов главни војвода. О честитога војништва овога честитога
господара! Приликом овог тужног погреба, од превелике туге ни
жене нису гледале децу, нити своје домове, нити ишта друго од
својега. Исто тако, ни они који су преносили деспота нису гледали на
то што је ту негде близу била исмаилћанска војска, јер нису свој

живот рачунали ни у шта, само да би жаљенога господара
положили на место где је био заповедио. А присутни на том
погребу какве ли све тужне и жалосне гласове нису могли тада чути!
Људи су од бола своја лица гребали и власи чупали, и сви су своје
светле хаљине изменили на тамне. Јер место многосветле одежде у
вретишта се облачише, па још, узимајући неку изношену иночку
хаљину, цепали су је на делове и стављали их на себе, тако да све
необично буде и у измењеном обличју и изгледу. А и својим коњима
људи гриве резаху, и остало много шта чињаху. Деспотове пак слуге
угарски витезови, избезумљеним гласовима викали су: Коме ћеш
нас сада послати? Шта смо сагрешили држави твојој да нас овако
наједном одгониш? Где ћемо наћи твоје славе, и красоте, и
многобројних дарова? Од сада се лишисмо сладости и красоте овога
света! А и многочасна и светла господа, коју је он до тада ванредно
поштовао, сваки је од њих лично пројављивао свој бол и горчину.
Када је затим вршено опело, па када је свештеник или ђакон
узглашавао: "Још се молимо за блажен спомен незаборавног
господина Стефана Деспота", онда су сви падали као у неку
избезумљеност. А неки од ту присутних велможа, чупајући власи
браде своје, викаху: Не иноче! нипошто не треба рећи да је он умро!
На то би сви заједно из дубине срца као лавови рикнули и учинили
ваистину велики плач, нови Израиљћани новоме Израиљу. Тада
због краткоће времена брзо га спремише и положише, ту у цркви у
Ресави, с десне стране уласка у храм. И у град Београд истовремено
се вратише, а и многи други дођоше, пошто је на све стране било
јављено шта се догодило, тако да су сви бежали у градове и на
острва".
"На онима пак који су били у Београду, изненада се видела
чудна промена. Сви заменише светле хаљине на црне, а тако исто и
жене и деца, па саставивши као зборове, долажаху пред дивни двор
благочестивог деспота. Други од тих зборова у граду чекаху, а неки
опет пред градом. Затим долажаху пратиоци деспотови, слуге са
коњима и вратари, и сви остали по реду. И ко може исказати све оне
дирљиве гласове, када је сваки од тих зборова наилазио, или када је
улазио у град и долазио у унутрашњост града до оних који су
јављали тужне гласове благочестивој госпођи и свежељеној сестри

деспотовој Оливери (оној која беше странствовала за избављење
отачаства свога и била по Богу посредница као она древна Јестира).
А од жалости за деспотом овде се у граду многи и од изабраних
његових као избезумише, и запањени гледаху ка небу, крајње
изнемогли од жалосги, те их они око њих поливаху водом. А изнад
града и унутра у самом седмоврхом граду, ваздух се испуњаваше
сталним погребним песмама оних који одлазе и долазе. А тако је
слично било и у свима градовима и крајевима. Које пак од дирљивих
ридања из давнина да упоредимо са овим овде садашњим? "Јер
претвори Бог твоје празнике у плач", рече пророк Амос (Амос 8, 10).
"Слушах, вели Јеремија, Јефрема где рида; казни ме Бог и казних се"
(38, 18). Можемо навести и онај плач и вапај за Мојсијем, када се
вратише сви народи са великим плачем, вратише се и старци од
горе Навав са великим ридањем, и Елеазар са јецањем. И тада сви
заједно ридаху непрестано тридесет дана (5 Мој. 34, 8). И говораху:
Оставио си нас, угодниче Божји! Зашто си нас оставио, изабрани
вођо? Тако и ти, деспоте, оставио си и ти нас, вођо новог Израиља.
Овако и Данила и Три Младића провођаше Израиљ у ропство
неисказаним ридањем и великим јецањем. И не само да су деспота
жалили сви они којима је владао, него још и више: и Света Гора, и с
њом Царствујуђи Град (Цариград), и сваки град и крај у васељени,
где год се чуло за деспотову смрт, тако да су се Исмаиљћани чудили.
А и од њих су многи истински плакали за њим".
"А када је пристигао благочестиви господин Ђурађ из Зете, и
њега исто тако сличним ридањем дочекаше, па док су га војни
пукови сретали и очекивали, ваздух се плачем и кукањем
испуњавао. Но када он стиже у град већ се осети као неко олакшање.
Јер до његовог доласка многи већ очекиваху сваку смрт и пљачку од
Турака. А када он дође тада се тек и унутрашња кула отвори њему, а
пре тога је не хте отворити онај који је чувао. У цркви пак када уђе,
Ђурађ не узиђе на по обичају прострто владарско место, и када се
служба Божја заврши он не даде да му се произнесу владарска
славља и многољетствија, него се уместо овога чуо вапај и ридање у
ваздуху. А када је са свима био затим у царским дворима, и када су
му приступили сви који су били постављени од пређашњег владара

на службе, они му предадоше сваки свој жезал власти, а он опет,
силно плачући, свакоме поврати натраг његов чин и достојанство."
Даље казује Константин Философ како пред смрт светог деспота
Стефана беху настали чудни знаци и појаве у Београду, који
наговештаваху смрт деспотову и пропаст за Србе престолног
Београда: "И заиста, могло се са Јеремијом пророком оплакивати
опустошење Новога Сиона. Јер ваистину, где се наједанпут деде све
оно светло и красно што је било унутра и напољу? Где се дедоше
кола оних који играју? Где су црквена сабрања и скупови? Где су
саборне светковине и молитвене литије по околним местима? Све
наједанпут постаде мрзост запушћења, све се измени, све постаде
као да га и нема, све се испуни горчином. А често се догађаху и неке
нове и неуобичајене ствари, и видело се оно што се пре овога само у
сновиђењима претсказивало. Наиме: са запада дође као неки стари
и покисао орао и прелеташе у граду са куле на кулу, и освајаше их.
Друго знамење које се догоди беше ово: Када је увече дошла дубока
ноћ, а ми нисмо спавали, тада, истине ми Христове, долажаше са
запада као трубни глас с оне стране реке Саве, и постепено се
уздизаше док није изгледао да је на средини Саве. Затим се тај
трубни глас чуо пред највишом кулом, и онда по целом граду од
врата до врата. Ово пак није брзо прошло, него је потрајало два или
три часа, тако да нам је изгледало као да долази сам деспот Стефан
(мада он никада није долазио са западне стране). Или се пак чинило
да је то нека војска, тако да смо изишли да видимо шта се догађа, и
чак смо ватру запалили. А догоди се још и овај чудесни призор: из
Велике градске цркве (Митрополије) подигле су се у ваздух часне
Иконе, и то по реду који ће бити приликом Другог Доласка
Христовог, то јест: Царица Владичица и Јован Претеча са сваке
стране иконе Спаситељеве, а затим су биле иконе Дванаесторице
Апостола, по шест са сваке стране. Ми смо мислили да је то у славу
и у посету овога града. Међутим, то беше, авај мени! у часу смрти
деспотове."
"А догодило се и ово пре престављења истоименог Стефана: у
седамнаести дан тога истог месеца (јула) ваздух је с неба пустио као
неке варнице на град, које се и паљаху и опет гашаху. А пре овога
беше се подигла страшна олуја која поскида црквене кровове у граду

и сврже их на земљу; а поруши и многе друге куће, па и кућу сестре
деспотове Оливере. А у дане нешто мало после Васкрса угарски
свештеници с оне стране реке, у време када у нашим (православним)
црквама беху богослужбена сабрања, дођоше као преваром по
своме чину са народом и пронесоше своје иконе градом.
Благочестиви деспот их због овога изгрди, јер они беху његове слуге.
Исто тако, беху донели са запада неке иконе на хартији, које
престављаху као да је на крсту распет Отац са Сином и друге сличне
ствари. Ове иконе они послаше деспоту, а он, као да беше у сну, не
погледавши их заповеди да се на сваку икону стави знак па да се
разделе по градским црквама. (Овим се наговештаваше прелазак
Београда у угарске римокатоличке руке). А догодило се још и ово.
Беше дошао неко од крајева мизијских, и он се прављаше као луд,
али његова дела сведочаху да је то неки тајни слуга Божји (јуродиви).
Он хођаше даноноћно по граду и горко оплакиваше себе, говорећи
вапајно: О тешко мени! О јао мени! Утом и деспот дома дође, и
даваше му милостињу. Јуродиви пак, по своме обичају, ову
уручиваше сиромашнима. А да не би неко посумњао у овај
пророчки наговештај пропасти града потсетићу га на онога Исуса,
који је пред разорењем Јерусалима од стране римског војсковође
Тита (70те године), даноноћно ишао по Јерусалиму вапијући: Глас
од истока, глас од запада, глас од четири ветра, глас на Јерусалим и
на храм, глас на жене и на невесте, глас на сав народ! И они га
предадоше кнезу, и када за то беше тучен, вапијаше: Јерусалим,
Јерусалим! Уз све ово да споменем још и велику звезду комету која
као мач пролете тада над Београдом. И такође, двери Велике цркве
(Митрополије) које се саме отворише, а које иначе тешко да двадесет
људи могаху да затворе. Ово све овако заиста беше и овако се сврши.
И његов народ би расејан (из Београда), и дођоше на запад и исток и
на север и југ од крвавих догађаја". "Све ово пак, завршава на крају
деспотов биограф Константин, ми написасмо као Житије његово,
али и као летопис са свим осталим стварима и догађајима. А
ставили смо и следећи акростих: Ономе који је необично и
изванредно на земљи владао, страни слуга ово приноси славноме
деспоту Стефану, преводилац Константин. Акростих пак стихова је:
Странац у туђини смрт (деспотову) оплакујем.

"Стефан је точио речи слађе од меда и саћа, као из изобилног
извора, и то истовремено и миришљавог и хранљивог, ако се са
мером употребљава. А био је благочестиви деспот као неки нови
Давид, најкроткији и најдарежљивији. Показао се и као дивни
премудри Соломон пред хиљадама оних који су му долазили са свих
страна. Као начелник рода свога и он је био гостопримљив као
Аврам, јер са великом жељом и љубављу примаше странце. Увек је
желео одлазак на небо Пророка Илије, а као и Илија - сам јављаше
други долазак Христов. Стефан по лепоти беше други Јосиф из
Египта, а уместо пшенице злато даваше. Беше ратник у
победоносним борбама као онај снажни Сампсон, и међу овим
храбрим потомцима Адамовим (тј. Србима) од почетка беше
најбољи узор. Он такође беше други Јов, јер је богато давао и
раздавао свима без зависти. Био је познат роду своме по загонетци
очију својих, јер оне беху сличне сунцу: до свих допираху зраци
светлости, али не и цела суштина. Али се онда одједном лишисмо и
Стефана и сунца. Немамо више њега као главу која управља, главу
изабраницима светлости, јер та глава умре на месту званом Главица.
Плачи, оплакуј опет Бели Граде (Београде) своју потамнелост, јер
вођа народа твога као цвет прецвета и отпаде. Заједно са тобом
плаче и рида и земља, што мора да прими у себе онога кога се није
надала тако брзо примити. Јер овај дивни и моћни деспот, који
засија у наше дане, није био пуштен да се приближи ни педесетој
години живота, ни четрдесетој години владавине, него њему, који
беше велик и печат хришћана, њему кругове живота и смрти управи
Онај Који мудро свим управља, Који престављење деспотово доведе
у шест хиљада и девет стотина тридесет пету годину (то јест у 1427
г.). А то беше такво време које би слично ономе времену, за које је
речено: "Ево, овде је страх и туга велика по васељени".
"Но, ипак, дошавши до краја овог Житија Светог Деспота
Стефана као до неког тихог пристаништа, окуражимо се од
малаксалости и туге за њим и ускликнимо му овако: Радуј се, добри
извршитељу божанских заповести! Радуј се, светли владаоче
земаљским царством и наследниче небескога! Радуј се, страшна и
муњевита стрело непокорнима! Радуј се, слатко послушање
добропокорнима! Радуј се, у саветима кротки Давиде! Радуј се, у

мудрим пословима и делима нови Соломоне! Радуј се, неизрециви
тајниче милостиње! Радуј се, позната великодаровита и отворена
десницо! Радуј се, добри украситељу божанских храмова! Радуј се,
светли украсе царских домова! Радуј се, који си све најлепше људско
у себи сабрао! Радуј се, украсе владара, деспоте Стефане! Слава
Ономе Који те је дао у последња времена као похвалу хришћанима!
Слава Богу нашем, Који чини велика и дивна дела, Који из рода у
род пројављује многоизбране светилнике, да се у последњим
покољењима јаве неисказана и дивна дела Бога нашега, Коме нека је
слава кроза све векове. Амин".
Свето тело Св. Стефана деспота Српског, би положено, као што
је већ речено, у припрати храма његове задужбине манастира
Манасије. Оно тамо почиваше и 1597 године, као што се види из
писма монаха Дамњана и Павла из Србије, упућеног те године папи
Клименту, у коме, поред осталог, они наводе да је Стефаново "свето
тело у Ресави". Манастир пак Ресава много пута је пљачкан и паљен
од Турака, а припрата цркве је једном била и потпуно разрушена од
стране Аустријанаца. Зато је данас гробница Св. Стефана празна. Но
побожан народ од почетка до данас долази на његов свети гроб у
Манасију и ту полаже своје болеснике ради добијања оздрављења,
која и бивају по мери вере свакога. Не дуго после смрти Светог
деспота Стефана почео се празновати дан његовог светог спомена, а
његово име као светога унето је већ у 16 веку у српске, руске и чешке
Месецослове. Патријарх Српски Димитрије поново је озваничио
увршћење Св. Стефана Лазаревића, деспота Српског, у календар
1927 године. И тако се Св. деспот Стефан Високи прославља у
Сабору свих Српских Светитеља.
Неко време по смрти Св. деспота Стефана, његов властелин
Ђурађ Зубровић, у чијој је области Свети деспот преминуо, подигао
је на месту престављења деспотовог споменкамен, у висини од око 2
метра, од белог углачаног мрамора. Овај камен и данас постоји и
налази се у порти цркве у засеоку Црквине (раније званом
Дрвенглава), између села Марковца, Стојника и Међулужја, у
околини Младеновца. На том камену стоји овакав запис из тога
доба: "Ја Деспот Стефан, син Светога кнеза Лазара, и по
престављењу тога милошћу Божјом бих господин свим Србима и

Подунављу и Посављу и делу Угарске земље и Босанске а још и
Поморју Зетском. И у богоданој ми власти проводих живота мојега
време колико Благоме изволи се Богу, година око 38. И тако дође
мени заповест општа од Цара свих и Бога, преко посланог к мени
анђела, говорећи: Хајде! И тако душа моја од убогог ми разлучи се
тела на месту званом Глава, године тада текуће 6000 и 900 и 30 и 5,
индиката 5 сунцу круг 19 и луне 19, месеца јула 19 дан". На бочним
пак странама овог истог споменика стоји написано: "Предобри и
мили и слатки господин Деспот, о! горе тому тко га виде на овом
месту мртва". И још: "Благочестиви господин Деспот Стефан, добри
господар". Молитвама Светог и праведног Стефана, деспота
Српског, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МАТЕРЕ НАШЕ
ЕВГЕНИЈЕ - ЕФРОСИНИЈЕ,
Српске царице Милице
Пореклом беше ова света царица Српска, у монаштву названа
Евгенија и Ефросинија, од свете лозе Немањића. "Беше рода светла и
славна и нарочита, од царског неког корена, племена Светог
Симеона Немање, првога господина Србима".[29] Беше ћерка
чувеног војводе топличког и полимског Вратка, познатог у Српском
народу под именом Југ-Богдан. Он беше пореклом од Вукана,
најстаријег сина Светог Немање. Војвода Вратко беше не мали
великаш на двору Српског цара Душана Силног (1331-1355 г.), и зато
његова кћи Милица, која би рођена око 1335 године, стече у
детињству своме најбоље хришћанско и царско васпитање. По
природи сама беше благородна, честита и мудра, а у побожности
предњачаше у роду своме. Као царева рођака, она често биваше на
царском двору Душановом, и када одрасте сам је цар удаде за једног
од својих витезова, за војводу Лазара Хребељановића, који касније
постаде кнез и владалац Српски (1371-1389 г.). Са Лазаром се
Милица беше најпре срела у крајевима свога оца, тамо где касније
она подиже своју дивну задужбину манастир Љубостињу
("Љубвестан").[30] Од тада се њих двоје искрено заволеше и затим

чесни брак склопише. У свом чесном и Богом заиста благословеном
браку њих двоје једно друго потстицаху у врлинама и побожности,
јер и Лазар не беше мање од ње побожна и богољубива духа, због
чега и би удостојен од Бога светости и мученичког подвига и
венца.[31]
Живећи тако чесно и богоугодно они у браку добише од Бога
најпре пет кћери: Мару, Драгану, Јелену, Теодору и Оливеру, а
затим и три сина: Стефана, Вука и Добровоја (који по рођењу убрзо
умре). Побожна Милица веома усрдно хришћански васпита сву
своју децу, па уз образовање у побожности она их научи и корисним
светским наукама и потребним пословима, као што и приличаше
кнежевској и царској породици. У васпитању синова и кћери
Милици помагаше и једна побожна монахиња по имену Ефимија,
Миличина рођака по телу, иначе бивша српска деспотица Јелена,
супруга деспота Јована Угљеше. Кад Лазар и Милица постадоше
свесрпски господари (после смрти цара Уроша Нејаког, 1371 године)
и борављаху у својој престоници Крушевцу, монахиња Ефимија
нађе склониште и уточиште на њиховом двору, и ту беше "друга
мајка" и учитељ Миличиним кћерима и синовима. Али честита
мајка им и кнегиња Милица, "сваким врлинама украшена,
благоразумна, мужеумна, милостива, штедра, тиха и сваком добром
нарави испуњена", би за свагда најбољи живи пример својој деци,
особито кћерима, правог хришћанског васпитања и образовања и
сваког богоугодног врлиновања. Како је она одгајила и васпитала
своју децу види се из тога што су сва она, иако у временима тешким
и опасним, очувала до краја веру своју и образ, и шта више, једно од
њих - син јој Стефан, деспот Српски, би од Бога прослављен као
велики праведник и светитељ.[32]
Са свог кнежевског двора у Крушевцу Милица и Лазар
поудаваше своје четири старије кћери за суседне српске и
хришћанске владаре и великаше. Најстарију своју кћер Мару
удадоше за српског велможу на Косову Вука Бранковића;[33] другу
кћер Драгану удадоше на бугарски двор, за Александра, сина цара
Шишмана; трећу Јелену дадоше за зетског владара Ђурђа II
Страцимировића - Балшића, а четврту Теодору за мачванског и

угарског бана Николу Гаровића. Каква је пак била судбина најмлађе
Миличине кћери Оливере, видећемо мало касније.
Са својим благочестивим мужем и кнезом, Светим Лазаром,
Милица богоугодно и човекољубиво управљаше Српском земљом
све до велике и страшне Косовске погибије 1389 године. До тог
времена они у својој земљи подигоше многе свете задужбине: цркве,
манастире, школе, болнице, странопријемнице и сиротињске
домове, о чему се може више видети у Житију Св. Лазара (под 15
јуном). Јер то беше још увек доба у ком Бог не беше још предао
Српски род у Турско ропство. А онда одједном дође тужно и
страшно Косово и мученичка погибија Св. кнеза Лазара и најбољих
јунака Српског народа.
После Косовске битке, која би на Видовдан 15 јуна 1389 године,
благочестива кнегиња Милица, са синовима својим Стефаном и
Вуком и са свјатјејшим патријархом Српским Јефремом,[34] клиром
и народом, пренесе ускоро (фебруара 1391 г.) свете мошти Св.
великомученика Лазара у њихову задужбину Раваницу код Ћуприје,
из храма Св. Вазнесења из Приштине где оне беху погребене одмах
после Косовске битке (док тела осталих косовских мученика бише
погребена у цркви села Бабин Мост и по осталим српским
храмовима и светињама).
А тада, удова кнегиња Милица остаде да са безброј других
српских удовица оплакује поробљење свога хришћанског народа
под јарам иновераца Турака. После Косова она беше као нека српска
Прамати Рахиља која плакаше над оном побијеном и овом
поробљеном српском децом својом. "Јер тада, вели Константин
Философ, не беше места у целој земљи Српској где се није чуо тужни
глас ридања, и вапај који се не може ни са чим упоредити. Вапај
беше толики да се њим ваздух испуни, тако да је у свим овим
пределима Рахила плакала и није хтела да се утеши због побијене
деце своје."[35] У свету кнегињу Милицу биле су тада уперене очи
свег преосталог Српског народа, свих удовица и све нејачи, јер је иза
Косова она остала као владар поробљене земље. Њен најстарији син
Стефан беше још дете од дванаест година, те не могаше још
управљати земљом. Но богољубива и народољубива Милица се тада
прену из своје и свеопште туге и "узе на се ревност мушку", те поче

храбро и мудро владати својим народом. У стварима овога света, "у
којима се је тешко снаћи", она беше паметна и енергична, а изнад
свега беше побожна и Богу предана, тако да у време своје владавине
много олакша тешку судбину Српског народа, и то баш у време када
је тешки завојевачки мач осионих Турака све јаче и јаче угрожавао и
притискивао Српску земљу. Она је мајчински збрињавала сирочад и
удовице, тешила уцвељене, хранила гладне, одевала наге. Но прва
брига њена беше да од новог турског султана Бајазита (1389-1402 г.)
добије обећање да хришћанска вера и Црква Божја у њеном народу
неће бити од Турака гоњена и уништавана. Тиме је она хтела да
спасе макар душу народну, ако је тело народно било поражено и
поробљено. Када је то обећање од Бајазита добила, али под болним
за њу условом да му своју најмлађу кћер Оливеру да за жену, света
Милица је тада кренула и многе храмове обновила, и многе нове
цркве и манастире подигла, да би се на крају и сама замонашила и у
монашком животу Богу посветила.
О томе како се света кнегиња пренула и с помоћу Божјом
храбро држала у оном тешком покосовском времену, овако говори
њен савременик патријарх Српски Данило III: "Али не треба, о
возљубљени, да ово прођемо ћутећи, и да не споменемо оно што се
догодило после мало година (од Косова), да не бисмо прећутавши
увредили мужаствено страдање и великодушно трпљење оних који
се показаше крепки духом у подвизима искушења дошавших на нас,
искушења јаких и тешко подношљивих, која дођоше на земљу
Српску. Јер одасвуд се непријатељи подигоше и силно навалише. Не
само исмаилћани, него и Угарске земље, и многа господа са бројним
силама подигоше се да земљу нашу опустоше, потпуно заробе и
разоре. И могло се видети како једне одводе у ропство, друге
непоштедно муче, треће мачевима секу, те се тако мноштво крви
проливаше. И беше свуда туга, беда, плач и ридање неутешно. А
видевши ово благочестива кнегиња, са сином својим Стефаном, да је
и она и Српска земља у безнадежном удовиштву, и да их одасвуд
непријатељ напада и разграбљује, и да нема никога да их у беди и
тузи које су наишле помогне и утеши, она тада одбаци женску
немоћ и узе на се ревност мушку. И шта учини? Сву себе у мисао
сабравши, из дубине срца неутешним уздасима са болом душе себе

пред Богом простире, и Њега јединог на помоћ призива и Његову
Пресвету Матер. Тада Господ, Заступник сиротих и Утешитељ
ожалошћених, видевши довољно искушења и казне, не устрпи да и
даље остави христоимените људе Своје на поругу непријатељима,
него изволи дати и олакшање".[36] Слично казује о Светој кнегињи и
други савременик, Константин Философ: "А достославна и веома
мудра Милица, која превазилажаше многе изабране матере,
оставши сама, беше, као што вели Соломон, мужаствена жена и
имађаше све врлине. То о њој знају сви око ње, који су поцрпли
милостиње из њезине руке и још многа друга добра. Она,
примивши на себе тако велику власт, знала је и светске ствари, у
којима је тешко снаћи се. По лепоти и доброти својој она не беше
само жена, него и Одисеј мудри у многим саветима. Ко ће изрећи
сва њена дела? Ко ће избројати све божанствене и свете украсе и
дарове њене црквама и манастирима? Ко се неће задивити
гледајући њен побожни однос према монасима, који су окренути
јединоме Богу? Она заиста делима својим превазилажаше заповести,
и иђаше напред на све већа и већа дела".
Не дуго после Косовске битке Милици стиже у Крушевац
посланство од султана Бајазита које је од ње тражило да Српску
земљу као вазалну потчини Бајазиту, и уз то још да најмлађа кћи
њена Оливера буде дата на двор султанов њему за жену. Да би свој
народ заштитила од даљег страдања Милица је морала прећи преко
свог личног родитељског бола и пристати на ово понижење, и после
дужег већања са свјатјејшим патријархом Српским Оливера је дата
иноверном Бајазиту "за избављење свога отачаства, као по Богу
посредница, попут оне древне Јестире".[37] При томе, мајка
хришћанка постављала је само један услов: да јој кћи Оливера
нипошто не промени своју хришћанску веру, те да тако
поробљавајући тело своје не пороби и душу, и тиме је изгуби.
Васпитана добро од своје благочестиве мајке, Оливера с помоћу
Божјом пође на Бајазитов двор, и очува тамо неповређеном своју
хришћанску веру, а роду своме Српскоме би од велике помоћи и
користи. Јер много пута умољаваше свирепог Бајазита за народ свој
и браћу своју. А када затим погибе Бајазит, њен брат Стефан избави
је од ропства иноверног и доведе у земљу отачаства свога још за

живота мајке им Свете Милице. А и Миличина друга кћи Драгана,
која беше удата за бугарског царевића Александра, такође остаде
чврста и непоколебљива у својој хришћанској вери када њен
несрећни муж, у жељи да спасе од Турака свога оца цара Шишмана,
прими исламску веру (1393 године) и постаде турски паша. Такво
васпитање хришћанско беху добиле Миличине кћери од своје мајке.
Света се кнегиња Милица, као што је већ речено, старала да
хришћанску веру и Цркву свога народа заштити од турских прогона
и злостављања, и за то се посебно заузимала пред султаном
Бајазитом. Пошто је одмах после Косовске битке умро Св. патријарх
Спиридон,[38] њега је најпре замењивао једно време Св. патријарх
Јефрем, док није Света Милица ускоро сазвала сабор у Жичи на
коме је за Српског патријарха изабран Данило III (1392-98 године),
који се до тада подвизавао у манастиру Дренчи код Александровца
крушевачког. Заједно пак са њим и са својим сином Стефаном, Света
Милица обдари својом даровном повељом (1392 г.) свету лавру
Хиландар на Атону, поклонивши му једну цркву и неколико села на
реци Ибру, а нешто касније (1395 г.) даде богате дарове и руском
манастиру Светог Пантелејмона такође на Светој Гори. Исто тако,
ова благочестива кнегиња са својим сином поможе духовнику Сисоју
Синаиту да подигне манастир звани Сисојевац код Раванице. И
уопште, она многе храмове Божје обнови и нове цркве и манастире
подиже. Најзнаменитија пак задужбина њена јесте свети манастир
Љубостиња, који она подиже после Косовског боја и у који се ускоро
затим повуче и замонаши, заједно са многим Српкињама удовицама
изгинулих косовеких јунака. Љубостиња би подигнута у подкриљу
горе Прозрака, недалеко од Трстеника. Главни градитељ цркве беше
познати "Раде Неимар" (Раде Боровић), који по савету Свете
Милице искити Љубостињу као неки диван девојачки и матерински
вез. Главни храм би посвећен Успењу Пресвете Богоматере, и ускоро
(око 14025 г.) живописан вештом руком јеромонаха Макарија,
зографа српског из околине Прилепа.
Но пре но што се замонаши и повуче у манастир, света кнегиња
Српска сазва државни сабор (1393 г.), на коме пред свима предаде
власт своме сину Стефану Високом, као што вели о томе патријарх
Данило III: "Достохвалном Стефану, достигавшем у узраст мужа

савршеног, по извољењу Божјем свише родитељка уручује екиптар,
а свеосвећени патријарх све то молитвом и полагањем руку
благосиља". На свом пак монашењу, које би ускоро затим, Милица
узе монашко име Евгенија и повуче се најпре у манастир Жупањевац
близу престонице Крушевца (према Јагодини), док не би готово
зидање Љубостиње. Са њом тада беше и њена рођака по телу
монахиња Ефимија, коју споменусмо на почетку као бившу супругу
деспота Јована Угљеше.
У то време би од Турака разорено и уништено бугарско царство
у Трнову (1393 године). Отуда дође у Србију монах Григорије
Цамблак, који од кнеза Стефана и мајке му Милице - Евгеније би
постављен за игумана манастира Дечана, који тек што беху ово двоје
благочестивих обновили. Наиме, исмаилћански пљачкаши, а и неки
војници Вука Бранковића, који владаше на Косову, беху опљачкали
и опустошили манастир Високе Дечане у Метохији. Дошавши у те
крајеве (1397 г.) и видевши невоље дечанских монаха у опљачканом
манастиру, Света Евгенија, која понекад излажаше из свог
манастира да помогне своме сину, одмах са Стефаном обнови
Дечане и постаде такорећи "други ктитор" њихов. У царској
хрисовуљи (повељи), која том приликом би издана Дечанима, она
написа најпре ово: "Дошавши у овај манастир, у обитељ светог
краља Стефана Уроша III, и угледавши красно место и прикладно за
монашко пребивање, видех уистину тужан призор: толики труд и
усрдност светог ктитора од злочестивих народа исмаилћанских
беше попаљен и готово опустео!" Затим даље говори о обнови
манастира и својим прилозима истоме, па на крају додаје овакву
смерну молитву Спаситељу Христу, Коме је посвећен главни
дечански храм: "Умилостиви се на грехе моје, укрепи децу моју у
благоверности и благоденетвију, да у благочешћу послуже Теби,
Богу своме, као господин и родитељ њихов светопочивши кнез
Лазар". Ова топла молитва преподобне мајке Евгеније показује какву
је дубину смирења она имала и како се топло Богу молила. Њеним
светим молитвама она је ограђивала и штитила и децу своју и сав
Српски народ. То нам потврћује и следећи догађај из њеног живота.
Неки обесни великаши српски беху оклеветали сина јој
Стефана, владара Србије, код султана Бајазита, и Бајазит тражаше да

му Стефан лично дође на двор да се оправда. Бојећи се за живот
сина свог, чедољубива мати се реши да као монахиња пође најпре
она сама на двор султанов у град Сер, и да покуша да пред султаном
развеје клевете против сина и тиме заштити и њега и свој народ од
Бајазитове казне и насиља. Притом реши да са собом узме и умну
монахињу Ефимију, да јој буде као помоћ и подршка на путу. Сву
своју пак наду она одмах положи на Пресвету Богоматер, Која јој у
томе заиста и поможе. О томе овако казује мудри животописац
Константин Филоооф: "А пође због овога цару Бајазиту сама ова
благоверна госпођа (Евгенија) и имађаше са собом и сродницу своју,
бившу супругу деспота Угљеше а кћер ћесара (Ефимију). А ова је
била у многим знањима и стварима веома мудра, коју узе као неку
потпору и помоћ, а нарочито у оваквој ствари. Када су биле
призване к цару, и пошто се преподобна Евгенија беше уплашила
када је требало угледати Бајазита, Ефимија јој рече: Одбаци сада
сваки страх када су нас већ удостојили да га видимо. И оне ту тада
све што беше потребно разумно свршише помоћју Богоматере, на
Коју и положише наду своју". Свршивши благополучно своје
посредовање за сина пред султаном, света кнегиња-монахиња
обрати се са једном молбом Бајазиту. Не искаше од њега злата ни
сребра, ни светске славе ни имања, него га смерно замоли да јој
дозволи да узме са собом из Видина свете мошти преподобне ПеткеПараскеве, за које је, вели, спремна да да и све своје имање. На такву
њену молбу султан се само насмеја, и рече: "Зашто не иштеш нешто
драгоценије, него само те суве, непокретне кости?" Но на њену
поновљену и усрдну молбу он јој ипак дозволи да узме споменуте
свете мошти и да их понесе са собом у Српску земљу. Сва радосна и
Богу благодарна преподобна Евгенија узе мошти Свете Петке и из
Видина пренесе их у Српску земљу на велику помоћ и заштиту и
покровитељство своме народу. Мошти Свете Петке почиваху најпре
у манастиру Жупањевцу, затим у Љубостињи и, када потом би
обновљен Београд, оне бише пренете тамо и положене у Велику
цркву (Митрополију). Касније, око 1417 године, би подигнута и
посебна црква Свете Петке у Београду, где од тада почиваху њене
свете мошти док не бише однете у Цариград 1521 године.[39]

Приликом посете Бајазиту у Серу, преподобна Евгенија и
Ефимија понеше са собом на дар манастиру Хиландару велику
олтарску завесу, на којој Ефимија беше извезла ликове Христа
Спаситеља, као Великог Архијереја, и око Њега Св. Василија Великог
и Св. Јована Златоуста. На дну пак завесе она беше нзвезла ову дивну
и смирену молитву: "Од нечистих усана, од мрскога срца, од
прљавог језика, од душе оскврњене прими мољење моје, о Христе
мој! и не одгурни мене слушкињу Твоју, нити ме јарошћу Твојом
изобличи у часу исхода мојега, нити ме гневом Твојим казни у дан
доласка Твога. Јер сам пре суда Твога, Господе, осуђена савешћу
својом, и нема у мени никакве наде спасења мога, ако милосрђе
Твоје не победи мноштво безакоња мојих. Зато молим, незлобиви
Господе, не одбаци ни овај мали принос који приносим светом
храму Пречисте Твоје Матере и надежде моје, Богородице
Хиландарске. Јер узех на се веру оне удовице што Ти принесе две
лепте, Господе. Тако Ти и ја ово принесох, о Владичице! недостојна
слушкиња Твоја, монахиња Ефимија, кћи господина ми ћесара
Војихне који овде почива, некадашња деспотица. И приложи се ова
завеса храму Пречисте Богородице Хиландарске у години 1399
индиктиона 8. И ко је буде однео из храма Пресвете Богородице
Хиландарске, нека буде одлучен од Једносушне и Нераздељиве
Тројице, и нека му је супарница Пречиста Богомати Хиландарска у
дан страшнога испитанија. Амин".
После овога, преподобна Евгенија живљаше и подвизаваше се у
свом манастиру Љубостињи, где као мудра игуманија руковођаше
многе сестре монахиње ка спасењу и царству небеском. Но она не
заборављаше ни тада бригу о земљи и народу сина свога Стефана,
него у његовом отсуству из земље (приликом учешћа у Ангорској
битци 1402 године) она поново управљаше народом својим, мудро га
руководећи ка царству небеском. Када пак њен млађи син Вук беше
устао на брата свога Стефана и прибегао Турцима, брижна мајка
пошла је тада као посредница и миротворка за сином Вуком све до у
турски логор у Сер, где га је најзад стигла и успела да одврати од
издајства и да га измири са братом својим деспотом. Исто тако, она
измири и децу најстарије кћери своје Маре Бранковић, Ђурђа и
Лазара, са ујаком им деспотом Стефаном, и све док она беше жива

они живљаху у миру и љубави. Таква посредница и миротворка
беше она роду своме и пред Богом и пред људима.
А када дође време пресељења њеног из овога света у небески,
преподобна Евгенија замоли да буде замонашена у велики анђелски
образ, којом приликом доби име Ефросинија. По примању велике
схиме она се одаде најстрожијим подвизима, које и упражњавајући
мирно се пресели ка Господу 11 новембра 1405 године. Погребена би
у њеном манастиру Љубостињи, где затим многобројним чудесима
над болесницима који долазе на њен мироточиви гроб би од Бога
прослављена.
Молитвама преподобне матере наше Евгеније-Ефросиније нека
Господ помилује и нас грешне, и све српске мајке и монахиње.
Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
МАКРИНЕ
Света Макрина се роди у Кападокији за царовања Константина
Великог.[40] Родитељи јој беху Василије и Емелија; она им беше
прво дете, и најстарија сестра Василија Великог,[41] Григорија
Ниског[42] и остале браће и сестара. Ови честити родитељи имађаху
десеторо деце: четири сина и шест кћери. Овој првој кћери пре
рођења би дато име Текла, по Божјем откровењу њеној матери у сну;
јер баш пред само рођење њено мати њена заспа и виде себе како
носи у рукама још нерођено дете; и приступи јој неки светао и
честан човек, умиљато погледа на дете и трипут је назва Теклом,
дајући тиме на знање да ће та девојчица бити подражатељка
целомудреног живота свете првомученице Текле[43] и добровољна
мучевица без крви.
Пробудивши се после тог виђења, Емелија одмах роди ову
девојчицу и надену јој име Текла. Али домаћи и сродници вишс
вољаху да јој се да име Макрина, по имену њене бабе са очеве стране,
свете Макрине, која у време цара Максимијана Галерија[44] претрпе
гоњење за Христа заједно са својим мужем и седам година скиташе
се по пустињама, трпећи крајњу оскудицу, док не престаде гоњење.

И тако, новорођеној девојчици беше име: Текла по откривењу,
Макрина по назвању. И то не узалуд, јер она потом би наследница
богоугодног живота обеју ових угодница Божјих, пошто као и оне
имађаше она у срцу свом пламену љубав к Богу. Међутим код људи
преовлада навика да је зову Макрином, те неки и не знађаху њено
прво име, и сви је називаху другим именом. Верује се да је под оба
ова имена записана на небу у књизи живота ова невеста Христова.
Када детенце би одојено и порасте толико да се могло учити,
мати је стаде васпитавати и учити књизи, почињући не са
незнабожачким баснама (као што су то обично радиле друге мајке) и
песничким стиховима, у којима је било много штошта недостојно
чистог девојачког слуха, него она одабираше из књиге Премудрости
Соломонове и из Псалама Давидових и из осталих књига Светога
Писма погодне стихове, који садрже у себи или молитве или
славословља Божја или добра наравоучења. Способна, девојчица
успеваше брзо у учењу, и стално јој беху у устима речи књижне, и
молитвено појање у свако доба дана: када устаје из постеље, када се
прихвата ма ког посла, када седа за трпезу и када устаје; подне и
вечер она не пропушташе без псалмопојања, и пред спавање увек
обављаше молитве одређене за то. Поред тога мати је учаше ручним
радовима, својственим девојкама, и не дозвољаваше јој да проводи
време у нераду и дечјим играма, него се стално бавила или читањем
књига или ручним радом.
Када девојчица наврши дванаест година, она се толико
пролепша, да јој по лепоти не беше равне; чак ни уметници
живописци не беху у стању да достојно изобразе лепоту њенога
лица. Због тога многи богаташи и знатни људи узнемираваху
њенога оца, јер је сваки желео да њоме ожени свога сина. А
Макринин отац, као благоразуман човек, изабра међу свима једнога
младића који је све друге превазилазио не само пореклом него и
памећу и добром нарави. За њега он обручи прекрасну кћер своју
Макрину, али свадбу одложи док девојчица не одрасте и постане
пунолетна. Младић заручник се успешно бављаше изучавањем
наука, очекујући свадбу. Али Бог који све мудро устројава, по
промислу Свом пресече његов временски живот и пренесе га у
живот бесмртни. Тада блажена девица Макрина, која у младим

годинама својим имађаше разум старице, тврдо реши да се ни за
кога другог не удаје, него да девство своје чува у чистоти до краја
живота. А када многи просци стадоше тражити Макрину, њени
родитељи и сродници саветоваху јој да ступи у брак. Но она као нека
старица одговараше им паметно и разборито: Није лепо да девојка,
обручена једном веренику, иде за другога, јер је безаконо нарушити
једном извршено обручење; по природном закону супружанство
треба да буде једно као што је једно рођење и једна смрт. А вереник
мој кога називају умрлим, ја у нади на васкрсење верујем да је он жив
Богу, и није умро него је само отпутовао далеко у другу земљу до
времена општег васкрсења. Грех је и срамота да супруга, када јој
супруг отпутује некуда, не сачува супружанску верност.
Тако одговараше благоразумна девица Макрина свакоме који јој
говораше о браку и саветоваше да се уда, и чуваше себе у
беспрекорном девству. Она стално живљаше код своје мајке као код
будног стражара живота свог, и служаше јој усрдно са смирењем, не
стидећи се и оних послова које обављаху робиње, него све рађаше
заједно са њима као да је и сама робиња. Нарочито пак када јој отац
отиде ка Господу она постаде својој обудовелој матери неодступна
служавка, и утешитељка у свима њеним невољама и тугама, и мудра
водитељка целе куће. Као најстарија, она осталој браћи и сестрама
својим бејаше учитељица и наставница, као друга мајка, а нарочито
најмлађем брату Петру који се роди у време очева умирања; јер када
се он јави на свет из утробе материне, отац оде из света. Овог
најмлађег брата сама света Макрина научи књизи, свакој
благоразумности, доброј нарави и целомудреном животу, те он
потом постаде светитељ, не најмањи међу угодницима Божјим.
Када се брат свете Макрине Василије, рођен иза ње, врати кући
са наука које је много година изучавао по разним земљама, и стаде
се као млад гордити својом ученошћу, света Макрина га својим
кротким и богонадахнутим речима за кратко време приведе таквом
смиреноумљу, да он убрзо презре све житејско и изабра себи
монашки живот. Ова права слушкиња Христова и другога брата
свог, по имену Навкратија, још младог, душекорисним разговорима
својим обрати к љубави Божјој и к чистом животу. И Навкратије,

оставивши све, оде у пустињу, и служећи престарелим
пустиножитељима заврши свој живот још у младим годинама.
По савету ове благоразумне девице и мати њена, блажена
Емелија, пошто чесно удоми остале кћери и даде слободу робовима
и робињама, остави вреву и бриге овог сујетног света и оде у женски
манастир, те се обадве заједно, мати и кћи, уневестише Христу,
примивши монашки образ. И неке од њихових робиња добровољно
се заједно са њима одрекоше света и ступише у манастир; и све им
беше заједничко: једна келија, једна трпеза, једне хаљине, и све
потребно за живот добијаху подједнако; и служаху Господу
једнодушно, у смирености, кротости и љубави; и не беше у њих ни
гњева, ни зависти, ни мржње, ни охолости, нити ишта такво што не
би било угодно Богу; оне се потпуно ослободише таштих жеља и
сујетног хвалисања. Њихова слава беше у томе - да их нико не зна,
њихово богатство - у сиромаштву, храна - у уздржању; све земаљско
отресавши као прах од тела, оне сав ум свој устремише ка Богу, и
усрдно се мољаху и псалме појаху и књиге читаху дан и ноћ. У њих
беше један непрекидан посао, и одмор од посла: свагда се бавити
богоразмишљањем и молитвом. А брига и труд око онога што је
потребно телу, то за њих беше нузгредица.
Који језик може изразити њихово богоугодно живљење у
испосничким подвизима, којим се оне уподобљаваху анђелима? Оне
беху као нека средина између анђела и људи: превазилажаху
телесне људе, а чистотом и уздржањем досезаху до бестелесних
анђела. Само у једноме оне не беху равне анђелима: у томе што су
анђели бестелесни, а оне имађаху тело. Ако би их ко и сравнио с
анђелима, не би погрешио: јер, будући у телу, оне подражаваху
бестелесне анђеле, богољубивим срцем предстојећи с њима на небу
Богу. Такав живот оне вођаху не за кратко време, већ до саме
старости и смрти.
Када блажена Емелија зађе у дубоку старост, она изнеможе
телом и приближи се к блаженој кончини својој, к њој дође
најмлађи њен оин Петар, који добро напредоваше у богоугодном
животу, и заједно са светом Макрином служаше матери у болести
њеној. При самом пак разлучењу њеном од тела, са обадве стране
њене самртничке постеље сеђаху њена чеда, Макрина и Петар, и

спомињаху поименце осталу браћу и сестре, а она им свима
остављаше свој матерински благослов као ризницу. Затим,
положивши једну руку на Макрину а другу на Петра, она
обраћајући се Господу рече: "Теби, Господе, дајем првину и десетак
од плода утробе моје: првина - то је ова прворођена кћи, а десетак овај најмлађи син! Јер си Ти у Старом Завету наредио да се Теби
приноси првина[45] и десетак од плодова:[46] стога нека ови буду на
жртву благопријатну Теби, и нека на њих сиђе светиња Твоја!"
Рекавши то, она предаде свету душу своју у руке Божје. И деца
чесно погребоше своју матер, положивши тело њено у гроб оца
свога, крај моштију мужа њена, јер она тако нареди пред смрт своју.
После тога након извесног времена свети Василије Велики би
постављен за архиепископа Кесарије Кападокијске, и свог брата
Григорија, званог Ниски, постави за презвитера, а такође доведе к
себи и другог брата, Петра, и причисли га црквеном клиру.
Дознавши о томе, света Макрина се обрадова у души. Девет пак
година после тога она опет чу о светом Василију да се преставио ка
Господу (1 јан. 379 г.), и веома се ожалости, тугујући не због смрти
рођеног брата, него што се угаси такво светило Цркве и паде такав
стуб побожности. Затим се и самој светој Макрини приближи време
одласка к Богу. О чесном престављењу њеном свети Григорије,
епископ Ниски, брат њен, пише следеће.
Девет месеци након кончине Василијеве би сазван у Антиохији
сабор епископа, на коме бејах и ја, вели Григорије. После сабора
имао сам намеру да посетим и видим нашу сестру Макрину; давно
се нисмо били видели, чему су биле разлог многе невоље и
опасности, које су ме сналазиле, јер сам осам година био свуда гоњен
од аријанаца. Ја дакле кренух к њој, и када већ бејах превалио веома
дугачак пут и приближих се к назначеном месту на дан хода, ја ноћу
имадох у сну овакво виђење: изгледало ми је да на рукама носим
мученичке мошти, из којих излажаше светла луча, као из чистог
огледала изложеног сунцу, и ја не могох гледати очима на тако
силно блистање. Такво виђење ми се три пута понови те ноћи, и ја
нисам могао да га разумем. Али ми у души бејаше нека туга, и ја
продужих пут очекујући како ће се збити онај сан. Када се
приближих месту где блажена Макрина провођаше анђеоски и

небески живот, многи ми изићоше у сусрет поздрављајући ме с
чешћу и љубављу, ја упитах једнога познаника о мојој сестри
Макрини; он ми рече да је она тешко болесна. Ја онда тужна срца
похитах. Стигавши у обитељ, ја најпре уђох у цркву где нас све
монахиње очекиваху. После молитве и благослова ја видех да међу
монахињама не беше њихове игуманије, моје сестре Макрине, и срце
ме заболе. Ја онда пођох у њену келију и нађох је где тешко болесна
лежи не на постељи него на земљи, на дасци прекривеној врећом; и
дрвено узглавље беше прекривено другом врећом. Угледавши ме где
улазим на врата она се подиже и паде на руке, јер устати није могла,
него, уколико јој беше могуће да се подигне на постељи, она ми се
поклони; ја је брзо подигох, положих је на истом месту и са сузама је
целивах. А она, подигавши руке к Богу, рече: Благодарим Ти,
Владико Боже мој, што ми учини и ово добро и испуни ми жељу,
пославши слугу Свога да посети слушкињу Твоју.
Затим она стаде разговарати са мном, скривајући своју болест.
Јер, не желећи да ожалости душу моју, она ретко и лако уздисаше, и
употребљаваше велики напор да задржи често уздисање, а према
нама показиваше спокојно лице. Говорећи речи мудре и корисне,
она спомену Василија Великог, и мени би тешко на души због
Василија, и не могох се уздржати од суза. А она, угледавши моје
горке сузе, одмах престаде говорити о Василију, и поче говорити о
дивном промислу Божјем, о будућем веку, о томе ради чега би
саздан човек, и како он постаде смртан, и како кроз привремени
прелази у вечни живот; и збораше друге богонадахнуте речи, веома
корисне по нас, а њеној души причињаваху радост, јер она бејаше
пуна Духа Светога: из уста њених тецијаше благодат као из неког
извора, и сав ум њен беше у небеском.
Завршивши разговор, она ми рече: "Време је, оче, да се мало
одмориш од дугог пута и да тело поткрепиш храном". А ја, иако
нисам желео да се удаљим од ње и прекинем пријатни разговор
њен, ипак се не усудих да се успротивим њеној жељи, и одох од ње.
А било нам је спремљено за одмор дивно место у оближњем врту, у
хладовини дрвећа; но мене не могаше ништа развеселити, срце ми је
патило, јер видех да је моја сестра на умору, и очекивах на који ће се
начин збити моје сновиђење, које већ почех разумевати, тумачећи га

себи овако: мошти мученичке, то је сестра Макрина, која стварно у
току толиких година свакодневно мучећи себе испосничким
подвизима из љубави к Богу; умртви тело своје као мученица и
потпуно умре греху; а света луча што излажаше из моштију
означава благодат Духа Светога који обитава у њој.
Док ја тако размишљах и туговах, блажена дознаде то Духом, и
посла ми извештај да је болест њена попустила и да јој је боље. А ово
она учини, да ја не бих туговао и губио наду на њено оздрављење.
Међутим, она ме тиме тешаше, говорећи у преносном смислу не о
телесном већ о душевном здрављу свом. Обрадован тако добром
вешћу ја узех храну и мало се одморих. После тога опет одох к њој, и
она поново поче душекорисну беседу, спомињући сва доброчинства
учињена њој и целој нашој породици; и велику благодарност за све
то узношаше Господу. А ја, наслађујући се њеним речима,
помишљах у себи: Када би се овај дан продужио, да бих се што више
насладио њеним речима! - Али како дан нагињаше к вечеру, то нас
време призиваше к вечерњој служби у цркви. Стога нас болесница
отпусти, а сама се стаде усрдно молити Богу.
Када сутрадан дођох к њој, вели свети Григорије, ја одмах
познадох да ће она свршити: јер видех да су је све телесне силе
напустиле; и то ме силно ожалости. Она разумеде моју жалост и
стаде ме тешити разноврсним богонадахнутим речима и
душекорисним повестима, а сама беше пуна духовне радости: у њој
не беше ни страха од смрти, нити икакве смутње, већ велика нада у
Бога. У подне она још више изнеможе и престаде разговарати с
нама, а стаде молитвом разговарати с Богом, подигавши руке к
Њему. Она се мољаше тако тихим гласом, да смо ми једва могли
чути. У молитви њеној беху ове речи:
"Ти си, Господе, удаљио од нас страх омрти; Ти си устројио
тако, да крај овог временског живота буде за нас почетак вечног
бољег живота. Ти тела наша упокојаваш сном смрти на кратко
време, па ћеш их опет пробудити последњом трубом. Ти земљано
тело наше, саздано Твојим рукама, повераваш земљи као ризници; и
то што јој дајеш, опет ћеш тражити од ње, преобразивши наше
смртно и обезобличено тело у бесмртно и благољепно. Ти си нас
избавио од проклетства и греха; Ти си смрскао главу змије[47] и

ишчупао из чељусти њених прогутаног човека. Ти си развалио врата
ада и, срушив силу онога који има државу смрти, отворио нам пут
ка васкреењу. Ти си дао онима који се боје Тебе знамење, Крст Твој
свети, за победу над противником, и за утврђење и очување живота
нашег. Боже вечни, Теби се предадох од утробе матере своје; Тебе
свом снагом заволе душа моја; Теби и душу и тело поверих од
младости своје, - Ти ми пристави анђела светла, да ме води на место
светло и прохладно, где је вода одмора и окриље светих отаца! Ти
који си уклонио пламени мач што спречаваше улазак у рај, и
отворио рај разбојнику што беше распет с Тобом и повери себе
милосрђу Твом, помени и мене, слушкињу Твоју, у царству Твоме!
јер и ја сам се сараспела Теби, прикивајући страхом Твојим тело
моје и свагда испуњујући заповести Твоје. Нека ме она страшна
провалија не одели од изабраника Твојих и нека ми завидљивац не
препречи пут! Нека се не обрету пред очима Твојим греси моји, које
по немоћи природе наше учиних пред Тобом или речју, или делом,
или помислом! Прости ми, јер Ти имаш власт отпуштати грехе. Дај
да душа моја, свукавши са себе тело, предстане Теби непорочна без
греха и прљавштине, и нека буде као кандило пред Тобом!"
Говорећи тако, блажена прављаше десном руком својом крсни
знак на очима, на устима, на срцу, и са молитвом предаде душу своју
у руке Божије.[48] И изгледаше као да је заспала обичним сном: очи
беху затворене, уста затворена, руке на грудима прекрштене, и цело
тело тако добро одевено да му ништа није требало од руку људских.
А ја, гледајући је, плаках горко. Тако исто и монахиње, које дотле
задржаваху сузе, бојећи се да плачем не ожалосте своју духовну
матер, и скриваху у себи бол срца свога, када видеше да она више не
дише, тог часа громко заплакаше и горко заридаше. И једва сам
успео после дугог времена да их усаветујем да престану плакати и
почну уобичајено појање и молитву.
После тога ја их замолих да на кратко време изађу из собе, а ја
остадох поред покојнице са неколико њих, које јој за живота беху
ближе и служаху јој; међу њима беше једна, по имену Вестијана. Она
беше сенаторског рода, и, удавши се, поживе кратко време у браку,
јер јој муж убрзо умре. Оставши удовица она се не хте по други пут
удавати већ презре славу, богатство, лепоту и уживања овога света и

оде к блаженој Макрини, и у њој нађе нежну чуварку свога
удовиштва. И проведе поред ње много година, монахујући добро.
Тој Вестијани ја рекох: Треба сада ово мртво девичанско тело обући
у чисте хаљине. - Вестијана се обрати питањем другој монахињи,
Лампадији: Шта је наредила духовна мати наша односно свога
погреба? - Расплакавши се, Лампадија одговори: Кончина ове
преподобне матере наше украси се чистим животом, а телесне
украсе, као што у временском животу не требаше, тако не уготови
ни за свој погреб. Ево суре власенице, ево искрпљене расе, ево старе
мандије, ево подераних сандала, - то је сво њено богатство, и ништа
нигде није сакривено, ни у сандуку, ни у ризници: јер у ње беше
ризница и скривница - небеска обитељ, тамо она све своје положи, а
на земљи не остави ништа.
Тада, вели свети Григорије, рекох тим монахињама: Ја имам код
себе ново одјејање, које сам спремио себи за погреб; хоће ли јој бити
по вољи, ако је оденемо у то моје одјејање? - Монахиње ми
одговорише: Да је жива, она ни онда не би одбила твој поклон, јер те
је веома поштовала и волела: поштовала као архијереја, волела као
рођака; а и уопште, што је братовље није туђе сестри. - Ја онда
послах да донесу моје погребно одјејање и наложих Вестијани и
Лампадији да покојницу обуку у њега.
Облачећи чесно тело свете Макрине, Вестијана скину са њеног
врата гвоздени крст и гвоздени прстен, на коме бејаше изображен
крст, и рече ми: Ето какав накит ношаше о врату невеста Христова! Тада ја узех себи прстен, а Вестијани дадох крст. При томе она ми
рече: Добар си део изабрао себи, оче, јер се у том прстену налази
частица од животворног дрвета часног крста Господњег. - Затим ми
она опет рече: Погледај, оче и ову чудесну ствар! - И откривши мало
прса покојнице, она ми показа на телу њеном ожиљак од некадање
ране и исприча ми оно што беше лично чула из њених уста: Када
блажена живљаше још код мајке, на овом месту појави се у ње љута
и неизлечива рана, коју је требало да оперишу и лече искусни
лекари; иначе она се имала раширити по целом телу, коснути се
самога срца и изазвати смрт. Мати ју је саветовала да рану покаже
лекарима и да је они лече, јер је лекарска наука дата од Бога ради
исцељивања људи. Но њој беше врло неугодно да допусти да мушке

очи гледају њена обнажена прса и да је лекари додирују. И она
одлучи, да радије трпи опаку болест, па чак и умре, него да се
покаже лекарима. А једне вечери, када по обичају свом услужи
матер своју рукама својим, она се повуче у молитвену одају, затвори
се у њој и проведе сву ноћ на молитви, правећи метанија и
заливајући земљу сузама, просећи исцељење од самога Бога,
истинског Лекара душа и тела. Затим, узевши са земље прах,
оквашен сузама њеним, стави га на своју рану. Сутрадан пак, брижна
мати је стаде просто преклињати да допусти лекарима да је лече.
Она на то рече: Мајко моја, за моје исцељење довољно ће бити да ти
руку своју положиш на моју рану и начиниш крсни знак над њом. И када мати завукавши руку своју у њена недра, напипа болесно
место и прекрсти га, она не нађе рану: јер се Божјом силом исцели
болест, и рана и болови ишчезоше, само на месту ране остаде мали
ожиљак да подсећа на чудо Божије.
То Вестијана исприча, а свети Григорије записа. Он исто тако
опширно описа и погреб блажене Макрине, што ћемо ми укратко
изложити. Мртво лице свете Макрине беше толико лепо, да оно
сијаше неким чудним зрацима. На погреб њен слеже се силан свет,
ни од кога позван, већ самим Богом сабран. Дође и епископ тога
краја Араксије са целим свештеним сабором. Сви наглас плакаху;
народ се силно тискао, старајући се да се дотакне ковчега са
моштима светитељкиним; и услед тог тискања једва донеше ковчег
до гроба. Блажену положише у гроб њених родитеља, поред
моштију њене матере: јер она беше тако наредила, да заједно
почивају тела оних које заједно проведоше живот.
Од чудеса свете Макрине спомиње само једно свети Григорије,
њен брат и писац њеног житија. И то ово чудо: за живота свог
преподобна даде иецељење једној девојчици, слепој на једно око, и
то пољубивши јој болесно око. Јер од пољупца светих уста њених
нестаде болест, и око стаде видети јасно. А о осталим чудесима
њеним исти свети Григорије каже ово:
"Многе друге ствари које чух од монахиња што су живеле са
њом и добро знале сва дела њена, ја нисам записао у овој повести,
јер многи људи верују само оним делима која сами могу чинити, а
делима која превазилазе њихове силе не верују него их сматрају за

лажна. Стога нећу причати о томе како се у време глади не
смањиваху пшеница коју она својим рукама даваше потребитима, и
хлеб гладнима; и о другим не малим чудесима њеним: брзом
исцељивању од болести, изгнању ђавола, пророчкој прозорљивости,
предсказивању будућности. Иако је све то тачно и истинито, ипак ћу
преко тога прећи ћутке, да не бих био крив за грех неверја слабих
људи, који будући телесни, не знају како Бог по мери вере раздељује
своје даре: онима који имају малу веру даје и мање дарове, а онима
који имају већу веру даје веће дарове".
Ми пак, верујући у свемогућу силу Божју, славимо Оца и Сина
и Светога Духа, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ДИЈА
Отачаство преподобног Дија беше Антиохија Сиријска. Рођен
од хришћанских родитеља, он би васпитан у побожности, и од
младости ступи на испоснички подвиг, упућен на врлински живот
од богонадахнутих људи. Много се борио са невидљивим
противником - ђаволом, и са домаћим непријатељем - телом својим,
које војеваше на душу. Ђавола он побеђиваше непрестаном
молитвом, а тело своје савлађиваше постом и неспавањем, и многим
другим трудовима умртвљиваше на све могуће начине уде своје на
земљи, потчињавајући тело духу. Јео је врло мало, и то не сваки дан,
већ другог или трећег дана, а често пута и читаве недеље проводио
је без хране и без сна. Таквим уздржањем умртвивши себе и
победивши духовног противника, он узиђе на висину бестрасног
живота и постаде чисто обиталиште Светога Духа: у њега се усели
благодат Божја, и он постаде човек силан у делу и речи, твораше
чудеса, упућиваше многе на пут спасења, и слављаше се због њега
Отац небески.
Доста дуго проживе преподобни у Антиохији, и онда му би у
виђењу од Бога наређено да иде у Цариград на корист врло многим
људима. Испрва он не поверова виђењу, бојећи се да то није нека
ђаволова замка, јер је знао да се и ђаво може претворити у анђела

светла (2 Кор. 11, 14). Но када му и по други пут би то исто Господње
јављење и наређење, па му још и сам тај град, у коме он никада био
није, би показан какав је, јер он у виђењу виде цео Цариград, - тада
се он покори вољи све уређујућег на корист Бога, остави Антиохију
и дође у Цариград. Улазећи у град и угледавши свете Божије цркве,
дворце и прекрасне грађевине градске, он се дивљаше у себи: јер све
то он беше видео у откривењу показаном му од Бога, и увери се
потпуно да је виђење које виде у Антиохији истинито. Ходећи не
само по граду него и по предграђима, он нађе ван града једно пусто
место на коме се налажаше древно незнабожачко гробље, и многи
беси живљаху тамо; тог места се бојаху пролазници због бесовских
привиђења и страшила. Међутим, преподобноме се допаде то
место, и наоружавши се крстом и молитвом као оружјем и оклопом
против бесова, он се настани тамо начинивши себи малу колибицу.
Немогуће је препричати све муке које му беси причињаваху и
дању и ноћу. Они непрестано нападаху на њега разним страшним
привиђењима, хотећи да га заплаше и отерају са тог места. Али он
као храбар војник Небескога Цара, призивајући страшно за бесове
име Христово, неустрашиво им се јуначки супроћаше, и
побеђиваше их. Желећи пак да сазна, да ли је Господу по вољи да он
живи на том месту, он се помоли о томе трипут Једноме у Тројици
Богу, и узев свој суви штап поби га у земљу са речима: У име Оца и
Сина и Светога Духа! ако овај штап озелени и пусти корен, онда ћу
и ја остати овде.
Бог који испуњује жеље оних који Га се боје и прима њихове
молитве, услиши молитву угодника Свог и испуни молбу његову: Он
влагом оживе сухи штап, те се штап прими, пусти корен, израстоше
му гране, и он стаде постепено расти, док у току неколико година не
израсте у велики храст, који и касније, по престављењу
преподобнога стајаше не једну стотину година, него много, све док
хришћанско правоверје цветаше.
Преподобни Диј, видећи да се његов суви штап примио,
познаде по томе да је Господу по вољи да он живи на том месту. Он
се онда још јаче наоружа против бесова, очишћујући то место од
њихових поганих привиђења и страшила. Беси који дуго вођаху са
њим борбу, али га не могоше савладати и отерати са тог места, сами

као побеђени и прогнани побегоше одатле. Тако молитвама својим
очистивши од бесова то место свети Диј живљаше на њему
анђеоски, славословећи Бога дан и ноћ, а храну добијаше од
промисла Божјег. Затим стадоше дознавати људи за њега. Јер
околни житељи, видевши старца да се настани на страшном месту,
поред кога је било опасно и проћи, испрва се чуђаху, па потом
почеше долазити к њему. А када видеше да он у келији ништа нема,
стадоше му доносити потребно. Он пак долазнике поучаваше путу
спасења, и користи им причињаваше својим богонадахнутим
речима, а оним што му доношаху он угошћаваше доносиоце, и
ниште, и пролазеће странце. Но нарочито се он прочу када
благодаћу Божјом, која живљаше у њему, поче исцељивати болести
људске. И стадоше се стицати к њему многи болесници, и он брзо
даваше не само телесно него и душевно здравље: јер телесним
болестима он као целебни фластер стављаше молитву, а душевне
ране превијаше корисним учењем, приводећи у умилење и
побуђујући на покајање.
У то време владаше благочестиви и христољубиви цар
Теодосије Млађи,[49] унук Теодосија Великог. Чувши за
преподобног Дија, он сам дође к њему у посету; и удиви се његовом
начину живота и сиротовању, и би тронут благодаћу душекорисног
учења које излажаше из уста његових. Поред тога цар се силно
удиви и сувоме штапу који се примио и у дрво израстао; и нареди да
се тамо о царском трошку подигне црква, и сагради манастир, да би
преподобни старешиновао над многима и руководио их ка спасењу.
А свјатјејши партијарх наговори преподобног да прими
свештенички чин. И тако угодник Божји Диј постаде игуман
сабраној око њега братији, и славни учитељ свима који долажаху к
њему, и изврсни лекар душа и тела, и веома користан целој
престоници. А обитељ његова постаде тихо пристаниште онима
који немају где главе склонити. Но обитељ оскудеваше у води,
пошто место беше безводно, и воду доношаху издалека. Стога
братија молише преподобнога да допусти да ископају бунар у
манастиру, не само ради манастирских потреба него и ради
посетилаца. Свети пристаде на њихову молбу. Бунар би дуго копан,
и већ дубоко ископан, али се вода не појављиваше, јер место беше

брдовито и каменито. Када због тога братија већ беху очајни, и
радници намерни да престану са радом пошто се више не надаху
води, наиђе преподобни код копаног бунара, узе мотику и нареди да
га спусте у бунар. Када га спустише до половине бунара, он нареди
да зауставе котарицу у којој га спуштаху, и удари трипут мотиком у
земљани зид изговарајући име Пресвете Тројице, и одмах потече
обилна вода, те једва извукоше напоље раднике који рађаху на дну
бунара, пошто вода силно куљаше и пуњаше бунар. Задивљени
овим чудом, сви слављаху Бога.
Један од радника, стојећи горе и видећи где вода тече из
земљаног зида, кришом рече другоме да старац неким магијама
учини да потече вода, јер како је могуће да се вода не нађе на дну већ
изненада потече тако обилно из земљаног зида на средини бунара? Када он ово говораше, одмах га постиже суд Божји: оклизну се, паде
у воду и удави се. Дознавши о томе, жена његова брзо дотрча
кукајући на сав глас, и стаде викати на преподобног и ружити га
увредљивим речима: "О, боље да никада ниси долазио овамо, стари
мађионичару, варалицо, човекоубицо! Ти си погубио мога мужа;
ево, и ја ћу се сама убити, да на твојој души буду греси нас обојих!"
И још много увреда изговори она кукајући и вичући. А
преподобни, тешећи је кротким гласом говораше: Стрпи се, жено!
имај наду, и узећеш одавде свога мужа! - А жена, још разјаренија,
повика: О, лажљиви монаше! откуда ћеш ми дати мужа? Еда ли
ћеш оживети мртвога? - И полетевши на преподобног, она га шчепа
за одело, желећи да му га подере. Братија онда узнегодоваше,
дохватише је и избацише из манастира. А светац рече братији:
Оставите је, јер нас вређа не она него ђаво који је наговара, а који ће
ускоро бити посрамљен благодаћу Божјом која нам помаже.
Рекавши то, он нареди да потраже у води утопљеног човека;
пронађоше га и извукоше напоље мртва. Чудесни угодник Божји
приступи мртвацу који лежаше на земљи, усрдно се помоли Богу,
па узе мртваца за руку и подиже га са земље жива; и дозвавши
жену, предаде јој мужа. Жена се препаде угледавши мужа живог, и
све обузе страх од овога чуда. Узевши мужа, жена са њим оде кући.
Но на путу ка кући, у васкрслог мужа њеног изненада се подсекоше
колена и он се мртав сруши на земљу. Угледавши то, жена задрхта

од ужаса, јер се бојаше да и њу не казни гнев Божји и она падне
мртва. Стога се она врати у манастир плачући и кукајући, и баци се
пред ноге преподобноме молећи опроштај. "Оче, рече она, мога
мужа кога Бог васкрсе ради молитава твојих, Бог понова умори ради
грехова мојих".
Од овога све спопаде још већи страх због чудесних и
неиспитаних путева Божјих. Преподобни онда усаветова жену да
остало време живота свога проведе у покајању, оплакујући грехе
своје, а братију посла с налогом да мужа њеног погребу по обичају.
И многа друга чудеса сатвори преподобни садејством
свемоћнога Бога. И чудотворац поживе дуго. А кад би у дубокој
старости он се разболе на смрт; и сазвавши братију поучи их; и
причестивши се Божанским Тајнама он постаде као мртав,
непомичан и без дисања. И сви, мислећи да је он умро, стадоше
плакати за њим и припремати му погреб. А дође и свјатјејши
патријарх цариградски Атик, и патријарх антиохијски Александар
који се тада деси у Цариграду; сабра се и много друтих угледних
лица духовног и световног реда, желећи да с чешћу погребу светога.
А он, као пробудивши се из сна, устаде са одра и рече: Бог ми дарова
још петнаест година у овом животу.
И устаде он здрав, и сви се радоваху његовом повратку од врата
смрти, јер свима беше од користи: архијерејима својом духовном и
богомудром беседом, царевима својим молитвеним посредовањем
за њих пред Богом, искатељима спасења примером свога врлинског
живота, грешницима приводећи их покајању, болесницима
исцељујући их, странцима збрињавајући их, ништима хранећи их, и
свакоме помажући у свакој невољи. Свима беше све преподобни
Диј, свакоме помажући и речју и делом, и свакоме будући прави
отац.
Пошто проведе дарованих му од Бога петнаест година у
уобичајеним испосничким подвизима, пружајући духовне користи
многима душама и служећи као светлост, он се приближи свом
коначном одласку са земље. Једном уђе у цркву у свети олтар да се
помоли Богу и виде: њему се јави неки пресветли муж, обучен у
свештеничке ризе, и рече му: "Навршише се године твога живота и
наступи време твога преласка у живот бесконачни; стога се

припреми да се разрешиш од тела и пређеш ка Господу".
Преподобни се поклони јавившем му се мужу, и усрдно заблагодари
Богу за такво обавештење о смртном часу. Затим сазва братију и
обрати им се са последњом поуком, а односно свог погреба остави
им завештање: да не допусте никоме да тело његово носе у град, него
да га погребу у његовом манастиру. Потом, припремивши себи све
што је потребно доброј кончини хришћанској и опростивши се са
свима, он угледа пред собом ангела Божја и с радошћу му предаде
чесну душу своју.[50]
Тако се преподобни отац наш Диј престави ка Господу. Цар и
патријарх хтедоше пренети чесно тело његово у град, ради заштите
граду, али их монаси обавестише о његовом завештању: да тело
његово не буде нигде на другом месту погребено већ једино у
манастирској гробници. Не смејући нарушити старчев завет, они
поступише по његовом наређењу и чесно га погребоше у његовој
обитељи, славећи дивног у светима Бога, Једног у Тројици, Оца и
Сина и Светога Духа, коме и од нас нека је част и слава, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ДИОКЛЕЈА
Преподобни отац наш Диоклеј изучи најпре светскс науке,
граматику и философију, па затим у својој двадесет осмој години
напусти свет и све у њему и постаде отшелник. Затворивши себе у
једну пештеру живљаше у њој више од тридесет и пет година. Тада
га посети писац Лавсаика, и видевши га, поразговара с њим.
Преподобни Диоклеј учаше: Ум људски, ако само одступи од добре
помисли, да ли ће се спасти или ће пропасти? - хотећи тиме да
каже да, ако ум не мисли шта ће бити после смрти, одмах лако пада
у рђаве жеље и помисли. Још говораше да рђава жеља чини човека
неразумном животињом, а гнев га чини демоном. А када га писац
Лавсаика запита: Како је, оче, могуће да људски ум стално борави у
божанским мислима? - старац одговори: Како човек навикне, било
са добрим било са рђавим помислима, онако и живи.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ГРИГОРИЈА, новог исповедника
У време борби са душегубном иконоборачком јересју
прославио се добрим исповедништвом у правој вери. Био епископ у
Паниду, или Панију у Тракији.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МИХАИЛА
Синовац Св. Теодора, епископа Едеског (који се спомиње 9 јула).
Као монах у лаври Св. Саве Освећеног, због чега се и зове Саваит,
Богу угодио и мирно се преставио.[51]

СПОМЕН СВЕТИХ
ЧЕТИРИ САПОДВИЖНИКА
Преставили се у миру Божјем.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
РОМАНА,
кнеза Рјазанског
Син Олега Краснога; одрастао усред страшних патњи своје
родне груде; сачувао у себи љубав према светој вери и паћеничком
отачаству. Свим силама радио за добро својих поданика, штитио их
од насиља и пљачки ханских хорди. Зато га оклеветаше код
татарског хана Мингу - Тимура како он, тобож, хули ханску веру.

Свети кнез би позван у орду, где он храбро исповеди да је
хришћанин и неустрашиво брањаше своју хришћанску веру. Због
тога кнез би подвргнут ужасним мучењима: одрезаше му језик,
ископаше му очи, одсекоше му уши и усне, и напослетку му
одрубише главу, 19 јула 1270 године. Тело светог Романа његови
саотачаственици однесоше у град Рјазан, и тамо чесно погребоше.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Патријарх Српски Никон патријарховао од 1420-1435 године.
Запис монаха у манастиру Даљши из 1428. године.
Запис његов из 1407/8. године.
Запис истога.
Ово пише Константин Философ у своме спису "Сказаније о
правопису".
6. Овај "Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића" издао
је у оригиналу Никола Радојчић, САНУ, Београд 1962 (в. закон
XX, стр. 55-56).
7. Једини владар у деспотово време, сличан њему по учености,
беше мудри византијски цар Манојло II Палеолог (1391-1425).
Када су се он и деспот Стефан једном приликом срели,
Константин Философ је забележио: "Сличан беше упознао
сличнога".
8. Види Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Београд,
1902, I, 192.
9. Записано четири године после Косовске битке на једном
Триоду. Тамо I, 182.
10.Султан Мурат I владао од 1362-1389, а његов син Бајазит I од
1389-1402. године.
11.У Старом Завету је јудејка Јестира била дата за супругу
вавилонском цару Артаксерксу, незнабошцу, и угодивши му

спасла свој Јудејски народ од беде и гоњења. О томе опширно
говори књига о Јестири.
12.Слично је било у то време и са православном Византијом. Због
турске опасности цар Манојло II Палеолог (1391-1425) слао је
посланства и сам ишао на Запад молећи помоћ од римског
папе и западних хришћанских владара против Турака, но
римокатолици нису показали никакво интересовање за то,
говорећи да "Бог кажњава шизматике"!
13.То беху Никола Зоић и Новак Белоцрквић, од којих Новак би
због побуне праведно кажњен, а Никола покајавши се прими
монашки постриг и би помилован.
14.О томе видети опширније у житију Св. Евгеније - Милице (под
данашњим датумом) и Св. Петке - Параскеве (под 14.
октобром).
15.Сигисмунд (или Жигмунд) Луксембуршки владао као
мађарски краљ од 1387-1437. године, а од 1410 г. био и цар
римски.
16.Цар Јован VII био је у ово време заменик цара Манојла II, јер је
овај тада био на Западу тражећи помоћ против Турака.
Нажалост, Запад га је само понижавао и уцењивао, тражећи да
потчини Православље римском папи, а при томе му никакву
војну помоћ није давао.
17.Гргур је у Ангорској битци био заробљен од Татара.
Ослободивши се касније, он дође у Србију, замонаши се и
умре као монах.
18.Реч је о Липљанима (старој Улпијани) код Грачанице на
Косову, где је још у време цара Јустинијана (527-565) била
архиепископија "Јустинијана прима". Касније је Српски краљ
Св. Милутин (1282-1321) подигао манастир Грачаницу на месту
старе порушене митрополије.
19.У част и спомен тога Св. деспот Стефан је ускоро затим (1403
или 4 године) поставио на бојном Косову пољу велики камени
стуб (споменик) од мрамора, на коме је својом руком исписао
речи о Косовском боју и мученичкој погибији свога оца (о томе
видети у житију Св. Лазара под 15. јуном).
20.Пред овом чудотворном иконом Пресвете Богородице молила
се и поклонила се краљица Симонида, супруга Св. краља

Милутина, када је 1315 г. дошла у Београд у госте своме деверу
краљу Драгутину.
21.Мошти Св. Петке почивале су у Београду све до пада Београда
под Турке, 1521 године, када је султан Сулејман насилно
преселио повећи број Срба у Цариград. Српски исељеници су
тада понели са собом у Цариград и мошти Св. Петке и
чудотворну икону Пресвете Богородице. Мошти Св. Петке из
Цариграда откупи 1641 г. молдавски војвода Василије Лупул и
пренесе их у свој град Јаш, где оне и данас почивају.
22.Запис хиландарског монаха Јакова из 1462 године на њиме
преведеном "Шестодневу" Св. Јована Златоуста.
23.Оригинал овога деспотовог закона издао је Никола Радојчић у
Београду 1962 (САНУ).
24.Запис из 1416. године на Књигама о Царевима.
25.Као на пример: манастир Војловица код Панчева, који је добио
деспотову повелуу 1405. године; манастир Никоље, деспотовог
војводе Радича, у планини Руднику; манастир Павловац у
дубини Космаја, и други.
26.Питање присуствовања деспота Стефана при отварању
западног сабора у Констанци, 1414 г., није сигурно. Ако је пак и
био тамо, то је било у пратњи краља Сигисмунда као сизерена,
и то само при свечаности отварања сабора. У истом смислу је
деспот помагао у војсци Сигисмунда када су Хусити напали
Будим.
27.То беху ови деспотови поседи: Сатмар, Токај, Немет, Бечеј,
Бечкерек, Тител, Чуруг, Госпођинци, Бачко Петрово Село,
Сланкамен, Сремска Митровица, Купиново, Земун и др.
28.Јер сестрић му и наследник Ђурађ Бранковић беше у то време
у Зети, па се свети деспот бринуо за Српску земљу због
опасности од Турака. Ђурађ је стигао тек пошто је свети деспот
сахрањен.
29.Тако за њу стоји у најстаријем животопису Св. цара Лазара,
познатом под називом "Помен св. блаженог кнеза Лазара" (из
1392 г.).
30.Неки пак мисле да је реч Љубостиња изведена од речи
"љубопустињски" (грчки: φιλερημος).

31.Спомен Св. Лазара слави се 15 јуна; тамо видети о њему
опширније.
32.Његов свети спомен слави се такође данас (види напред).
33.Мара и Вук Бранковић имађаху три сина: Гргура, Ђурђа и
Лазара. Ђурађ касније беше последњи деспот Српски.
34.Слави се 15. јуна.
35.Константин Философ ово износи у "Житију Св. Стефана
деспота Српског", које он написа.
36.Ово пише патријарх Данило III (1392-98 г.) у свом "Похвалном
слову кнезу Лазару".
37.Јеврејка Јестира била је у Старом Завету дата за жену
незнабожном цару Артаксерксу и тако је много помагала свој
народ (в. књигу о Јестири).
38.Његов свети спомен 15 јуна, када је и спомен Св. Јефрема
патријарха.
39.Опширније о Св. Петки видети под 14. октобром. Опис
преноса моштију Св. Петке из Бутарске у Србију дао је
споменути Григорије Цамблак (око 1404 г.).
40.Царовао од 306 до 337 године.
41.Спомен његов празнује се 1 и 30 јануара.
42.Спомен његов 10 јануара.
43.Спомен њен 24 септембра.
44.Галерије управљао источном половином римске империје од
305 до 311 године.
45.2 Мојс. 23, 19; 4 Мојс. 15, 19-21.
46.2 Мојс. 14, 20; 4 Мојс. 18, 21-32.
47.Тојест ђавола (ср. 1 Мојс. 3, 15).
48.Преподобна Макрина упокојила се 379 године.
49.Теодосије II (Млађи) управљао источном половином римске
царевине од 408 до 450 године.
50.Преподобни Диј упокојио се 430 године.
51.Спомен му према Јерусалимском кодексу бр. 1096, ф. 115.

20. ЈУЛИ

ЖИТИЈЕ И ЧУДЕСА СВЕТОГ ПРОРОКА
ИЛИЈЕ ТЕСВИЋАНИНА
Приступајући излагању житија светог Илије, боговидца и
славног ревнитеља за Бога, изобличитеља безаконих царева,
каратеља одступивших од Бога људи, казнитеља лажних пророка,
дивног чудотворца коме се стихије потчињаваху, кога небо слушаше,
великог угодника Божјег који досад борави у телу и који ће доћи на
земљу пред други долазак Христов, - ради јаснијег доказа његове
ревности којом он поревнова за Господа Бога, ми ћемо укратко
изложити оне догађаје који се збише пре њега.
Изабрани људи Божји, који се од дванаест синова Израиљевих
размножише у дванаест племена, спочетка сви сачињаваху једно
недељиво, заједничко, једномислено царство, којим је управљао
један вођ, почињући од Мојсија и Исуса Навина па преко судија
Израиљских све до цара Давида и Соломона. А када по смрти
Соломона ступи на престо његов син Ровоам, и као млад не држећи
се доброг савета искусних стараца већ слушајући рђав савет себи
сличних младића, постаде тежак поданицима својим, јер их
оптерећиваше прекомерним дажбинама и радовима, и кажњаваше
их батинама и прогонством, тада се десет племена Израиљевих
одвојише од њега, и изабраше себи другога цара, по имену
Јеровоама. Јеровоам раније беше слуга Соломонов. Једном када
Соломон хтеде да убије Јеровоама због неке кривице његове, овај
побеже у Египат, где и остаде до смрти Соломонове. Међутим,
после смрти Соломонове он се врати у земљу Израиљску, и би
изабран за цара од стране десет племена која се одвојише од
Ровоама. И син Соломонов Ровоам цароваше у Јерусалиму само над
два племена - Јудиним и Венијаминовим; а слуга Соломонов
Јеровоам цароваше над десет племена Израиљских, живећи у граду
Сикиму који он из рушевина обнови.[1] Два племена која остадоше
верна Соломоновом сину, бише названа царство Јудејско; а десет
племена која пређоше к слузи Соломоновом, назваше се царство
Израиљско.
Но пошто сва племена Израиљева, иако се разделише на два
царства, ипак сва заједно служаху једноме Богу, сатворившем небо и

земљу, и не могаху имати другог храма сем јерусалимског,
подигнутог Соломоном, и друге свештенике сем постављених Богом,
због тога у свако време мноштво људи из царства Израиљског
одлажаху у Јерусалим ради поклоњења и приношења жртава
Господу Богу своме. Видећи то, цар Израиљски Јеровоам се
узнемири и помишљаше у себи: Ако ови људи свагда буду тако
одлазили у Јерусалим ради поклоњења Богу, онда ће они зажелети
да понова пређу своме првоме цару, сину Соломоновом, а мене ће
убити.
Размишљајући о томе, он стаде тражити начина на који би
Израиљце одвратио од Јерусалима, да не иду у Јерусалим. И смисли
да их најпре одврати од Бога. И рече: "Они не могу оставити
Јерусалим, ако најпре не оставе Бога". Знајући пак да је тај народ,
Израиљци, склон идолопоклонству и сваком прљавом безакоњу,
Јеровоам измисли за њихово богоодступништво овакву замку: сали
од злата две младе јунице, као што стари Израиљци по изласку свом
из Египта салише себи у пустињи златно теле, коме се и поклањаху
уместо истинитом Богу (2 Мој. 32, 1-35). Сазвавши к себи сав народ
Израиљски и показујући им те две јунице, Јеровоам рече: "Ево твојих
богова, Израиљу, који су те извели из земље Египатске; не идите
више у Јерусалим, него се овим боговима клањајте".
И намести Јеровоам те две јунице у разним местима: једну у
Ветиљу а другу у Дану, подигавши им дивне храмове, установивши у
њихову част празнике и многа жртвоприношења, и одредивши им
жречеве; па чак и сам вршаше дужност жреца. Ради што веће
саблазни грехољубивих људи Јеровоам нареди, да се крај тих од
злата саливених јуницоликих идола врше разноврсна безакоња о
њиховим празницима. И тако овај безбожни цар ради привременог
царовања сам отпаде од Бога, и свих десет племена Израиљевих
одврати од Њега. После овога цара и други цареви Израиљски са
свима поданицима својим држаху се тог истог безбожног
идолопоклонства, како се томе научише и навикоше при Јеровоаму.
Међутим, свемилостиви Господ, не остављајући људе који су Га
оставили него иштући њихово обраћење, слаше Израиљцима Своје
свете пророке, да изобличавају њихове заблуде и да им саветују, да
се извуку из ђаволске мреже и поново врате на побожно поштовање

Бога истинога. Између других пророка, у разна времена шиљаних
Богом к Израиљу, би послан и велики међу пророцима свети Илија,
о чијем ћемо животу и говорити.
Отачаство пророка Божјег беше Галадска покрајина, с оне
стране Јордана, која граничи с Арабијом; а град у коме се родио, звао
се Тесвит,[2] због чега је и прозват Тесвићанин. Он се роди од
племена Аронова, од оца Саваха. Кад се Илија роди, отац његов
Савах виде ангеле Божје око детета, како огњем дете повијају и
пламен му дају да једе. Уплашен таквим виђењем, Савах оде у
Јерусалим и исприча свештеницима о виђењу. Тада један од њих,
муж прозорљив, рече Саваху: "Не бој се, човече, тог виђења о детету
твом, већ знај да ће то дете бити обиталиште светлости благодати
Божје; реч његова бића као огањ силна и дејствена; ревност његова за
Господа биће велика; живот његов биће благоугодан Богу, и он ће
судити Израиљу мачем и огњем". - Такво би при рођењу светог
Илије знамење и предсказање, које указиваше на то какав ће он бити
када постане зрео човек.
Пошто беше из свештеничког племена, Илија доби васпитање и
обучење међу свештеницима. Од самог детињства предавши себе
Богу он заволе девственичку чистоту, и пребиваше у њој као анђео
Божји беспрекоран пред Богом, чист душом и телом. Волећи да се
бави богоразмишљањем он се често повлачио у пустињу, и тамо у
тишини дуго беседио насамо с Богом топлом молитвом, као
серафим горећи пламеном љубављу к Богу. А и сам беше љубљен
Богом, јер Бог љуби оне који Њега љубе. И удостојаваше се Илија
милостиве беседе с Богом, и због равноангелног живота свог он стече
велику слободу пред Богом: и све што искаше од Бога, он добијаше,
као онај који је нашао велику милост пред Њим. Слушајући и
гледајући безакоња која се чине у поквареном Израиљу, цареве који
бораве у богомрском безбожју, судије и старешине који творе
неправду, људе који служе гадостима идолским и ваљају се у
разноврсним прљавштинама без страха и бојазни од Бога и приносе
своје синове и кћери на жртву демонима; а с друге стране гледајући
где ревносни поштоваоци истинитога Бога трпе разна насиља и
гоњења, злостављања и предавања на смрт, - због свега тога пророк
Божји силно паћаше у срцу и плакаше: плакаше и оплакиваше

погибао безбројних душа људских, туговаше због љутог гоњења
праведних, а нарочито страдаше душом и паћаше и сетоваше због
ружења истинитога Бога од стране безбожника, и све се више и
више испуњаваше ревношћу за истину и славу Божју. И пре свега
Илија мољаше Бога, да грешнике обрати покајању. Али пошто Бог
захтева од грешних људи добровољно обраћење, а код окорелих
срцем Израиљаца не беше ни најмање таквог стремљења ка добру,
то пророк Илија у силној ревности за славу Божију и за спасење
људи моли Бога да привременом казном казни Израиљце, да би се
макар на тај начин опаметили. Но знајући да човекољубиви и
дуготрпељиви Господ није брз на казну, Илија из своје велике
ревности за Бога усуди се молити Бога да му допусти да он казни
законопреступнике, можда ће се људи обратити покајању када их
кажњава човек. И не престаде са таквом молитвом Богу док не доби
од свемилосрдног Господа оно што је тражио. Јер свемилостиви
Господ, као чедољубив отац, не хте ожалостити љубљеног слугу Свог
који Му синовски служи и није ни најмању заповест Његову
нарушио; него као што Илија беше у свему послушан Њему и
никада Га ни најмање не ожалости, тако и Он услишаваше молитве
верног слуге Свог, да га не би ожалостио.
У то време цароваше у Израиљу безакони цар Ахав, имајући
престо у граду Самарији.[3] Ахав се ожени Језавељом, ћерком цара
Силонског Етвала. Као незнабошкиња, Језавеља донесе са собом у
своју нову постојбину сидонског идола бога Вала.[4] Ахав сагради за
њега у Самарији идолиште, постави у њему жртвеник, и сам се
клањаше Валу као богу, а и сав Израиљ привођаше на поклоњење
Валу. Тиме цар Ахав разгњеви Господа Бога вишњега више од свих
царева који беху пре њега у Израиљу, јер силно разви
идолопоклонство у своме царству. Стога и дође к овоме цару пророк
Божји Илија, пун ревности за Бога, и изобличи га за заблуду, што се
он, оставивши Бога Израиљева, сам клања ђаволима и са собом вуче
у погибао сав народ. Но видећи да цар не слуша његове прекоре,
свети пророк речима додаде дело, предавши казни цара
богопротивника и његове поданике. Он рече: Тако да је жив Господ
Бог Израиљев,[5] пред којим стојим, ових година неће бити росе ни
дажда докле ја не речем (3 Цар. 17, 1).

Рекавши то, Илија оде од Ахава, и одмах се на пророкову реч
закључа небо и настаде суша: ни једна кап кише или росе не паде на
земљу. Суша изазва неродицу плодова земаљских, те наступи глад.
Јер када сагреши сам цар, гнев Божји долази на све људе, као што и
раније због греха једнога Давида пострада цело царство.[6] Пророк
Божји Илија очекиваше да цар Израиљски Ахав, будући кажњен,
увиди своју заблуду и обрати се к Богу с покајањем, и са собом
изведе на прави пут и развраћени народ. Но када свети Илија виде
да Ахав, слично Фараону, остаје тврдоврат и не помишља да остави
незнабожје, већ напротив све више и више срља у понор зла, и гони
и убија људе који побожно служе Богу, онда он продужи казну на
другу и на трећу годину. Тада се испуни реч првога боговидца,
светог пророка Мојсија, речена Израиљу: Небо над главом твојом
биће од бакра, а земља под тобом биће од гвожћа (5 Мојс. 28, 23); јер
због закључаног неба, земља не имађаше влаге и не даваше свога
плода. Пошто ваздух беше врео и сваки дан силна сунчана жега, то
увену цвеће и посуши се сва трава и дрвеће, пропадоше сви плодови
земаљски, опустеше баште, њиве и поља, те на њима не беше ни
орача ни сејача. Поред тога и извори водени пресахнуше, мале реке
и потоци сасвим престадоше, а у великим рекама вода се смањи, и
сва земља постаде безводна и сува, те од глади умираху људи, стока
и птице. Ова казна захвати не само Израиљско царство него и
околне земље. Јер када се у граду запали једна кућа, пожар се
прошири и на суседне куће. Тако се догоди и у поднебесју: један
народ Израиљски навуче на себе гњев Божји, а страдаше васељена.
Но све ово би не толико од гнева Божја колико од пророкове
ревности. Јер свемилосрдни и човекољубиви Господ, видећи невољу
људи и помор свих животиња, беше готов, по доброти Својој, да
пошаље дажд земљи, али се уздржа од тога, да би испунио
пророкову вољу и да се не би показале лажне пророкове речи: Тако
да је жив Господ, ових година неће пасти на земљу дажд ни роса
докле ја не речем!
Пророк који изговори ове речи беше толико обузет ревношћу
за Бога, да ни себе сама није штедео, јер је знао да ће и он сам, кад
нестане хране на земљи, трпети глад као и остали људи. Али он није
марио за то, јер је радије волео умрети од глади него помиловати

нераскајане грешнике који непријатељују против Бога. А шта ради
свемилосрдни Господ? Он шаље пророка Илију у неко усамљено
место, далеко од људи, говорећи му: Иди на исток, и сакриј се код
потока Хората[7] према Јордану. И из онога потока пиј воду, а
гавранима сам заповедио да те хране тамо (3 Цар. 17, 3-4).
Ово уради Господ зато, да би сачувао пророка од убилачких
руку Језавељиних, и да пророк не би умро од глади, и да би помоћу
гаврана изазвао у пророку сажаљење према људима који пропадају
и умиру од глади и жеђи. Гаврани су по природи прождрљивији од
других птица; они немају сажаљења чак ни према својим тићима,
јер врана чим излегне своје тиће, одмах их напушта и одлеће,
остављајући их да поцркају од глади. Само промисао Божји, који се
брине о сваком створењу, храни напуштене тиће: јер им шаље из
ваздуха муве, те им улећу у уста. И када по наређењу Божјем
гаврани долетаху сваки дан к пророку, доносећи му храну, изјутра
хлеб, предвече месо, Бог кроз то сваки пут на тајанствен начин
говораше пророковом срцу: Погледај како се гаврани, по природи
дивљи, лакоми, прождрљиви, мрзитељи својих тића, брину о твојој
исхрани: сами су гладни, а теби доносе храну! Међутим ти, човек,
немаш сажаљења према људима, и хоћеш да помориш глађу не
само људе него и стоку и птице.
Исто тако, када пророк виде да кроз извесно време пресахну
поток, Бог му рече: Већ је време да се смилујеш на мучену твар и да
јој пошаљеш дажд, да и ти сам не би умро од жеђи. - Међухим,
ревнитељ Божји се крепљаше, молећи Бога о супротном: да не буде
дажда док не буду кажњени они који су још некажњени, и док се не
истребе са земље непријатељи Божји. Тада Господ опет, премудро
приволевајући слугу Свога на сажаљење, посла га у Сарепту
Сидонску,[8] која не беше под влашћу цара Израиљског, к
сиромашној жени удовици, да би он размислио у себи, какву
несрећу нанесе он не само људима богатим и брачним него и
бедним удовицама, које не само у време глади него и у време
изобиља и плодности често немају свакодневну храну.
Када пророк дође к вратима града Сарепте, он угледа удовицу
са две обрамнице дрваца; јер она не имађаше брашна више сем
једне прегршти у здели и нешто уља у крчагу. Гладан, пророк

затражи од ње парче хлеба. Удовица му исприча о својој крајној
беди у којој се налази у последње време, и каза му да она жели да
последњи пут зготови обед сину и себи од брашна што га има, па да
онда умру од глади. И ово је могло да потресе Божјег човека, те да се
сажали на све бедне удовице; али велика ревност његова за Бога
надвлађиваше све, и он не обраћаше пажњу на пропадање твари,
желећи да прослави Творца и покаже свој васељени Његову
свемоћну силу. Имајући пак по мери своје вере благодат
чудотворства од Бога, пророк учини те брашна и уља не нестаде у
удовичиној кући; и њега храњаше удовица док не престаде глад.
Пророк и умрлог сина удовичина васкрсе молитвом и трократним
дувањем на њега, о чему говори Свето Писмо. Постоји предање о
овом васкрснутом сину удовичином, да му је име било Јона, и да се
он у зрелим годинама својим удостојио пророчкога дара, и био
послан Богом у Ниневију да проповеда покајање; но прогутан у
мору китом, и после три дана изишав из кита, он је постао праобраз
тродневног васкрсења Христовог, као што се о томе подробно казује
у пророчкој књизи његовој и у житију његовом.[9]
По истеку трију бездаждних и гладних година, свеблаги Бог,
видећи где се Његово саздање потпуно уништава глађу на земљи,
сажали се и рече слузи Своме Илији: Иди, јави се Ахаву, јер хоћу да
се смилујем на дело руку мојих, и речју уста твојих пошаљем дажд
сасушеној земљи, напојим је и учиним плодородном. А ето, и Ахав
већ нагиње к покајању, тражи тебе и готов је да те послуша у свему
што му наредиш.
Пророк одмах крену из Сарепте Сидонске у Самарију,
престоницу Израиљског царства. У цара пак Ахава бејаше
управитељ двора неки Авдија, човек који се веома бојаше Бога и
верно Му служаше. Јер кад Језавеља убијаше пророке Господње,
Авдија сакри сто пророка, по педест у једну пећину, и храни их
хлебом и водом. Овог свог царедворца призва к себи цар Ахав (још
пре доласка пророка Илије к њему) и посла га да потражи крај
пресахлих потока траве, да би прехранили то нешто мало
преосталих у животу коња и друге стоке. А кад Авдија изађе из
града, срете светог пророка Илију, поклони му се до земље и каза му
да га је Ахав брижљиво тражио по целом царству свом. Свети Илија

рече Авдији: Иди, кажи господару своме: ево ја, Илија, идем к њему.
- Авдија одбијаше говорећи: Бојим се, кад ја отидем од тебе, Дух ће
те Господњи пренети у другу земљу, па ћу ја испасти лажов пред
господарем мојим, и он ће се разгневити и убити ме. - Илија
одговори: Тако да је жив Господ, пред којим ја стојим, данас ћу се
показати Ахаву. Тада се Авдија врати и каза цару. Ахав похита у
сусрет човеку Божјем. А кад угледа Илију, он се због прикривене у
себи злобе према пророку дрзну рећи пророку тешку реч: Јеси ли
ти онај што квариш Израиљ? - На то пророк Божји неустрашиво
одговори Ахаву: Не кварим ја Израиљ, него ти и дом оца твога
оставивши Господа Бога свог и приставши за поганим Валом.
После тога пророк Божји, као онај који има у себи силу помоћи
Божанске, стаде са влашћу наређивати цару, говорећи: Сада пошљи
и сабери к мени свих десет племена Израиљевих на гору
Кармилску,[10] и доведи четири стотине и педесет бестидних
пророка Валових и четири стотине и педесет одвратних пророка
који служе другим поганим идолима на високим горама, и сви једу
за столом Језавељиним; нека они ступе у спор са мном о Богу, па
ћемо видети који је Бог истинит.
Цар одмах посла гласоноше по свој земљи Израиљској, сабра
безбројно мноштво народа, и све погане пророке и жреце сазва на
гору Кармил, па и сам тамо дође. Тада ревнитељ Божји Илија,
ставши пред свима, рече цару и свему народу Израиљском: Докле
ћете храмати на обе ноге своје? Ако Господ Бог, који вас крепком
руком изведе из Египта, јесте Бог, зашто онда не идете за Њим? Ако
ли пак Вал јесте бог ваш, онда идите за њим.
На ове пророкове речи народ ћуташе, а и не могаше ништа
одговорити, јер сваког Израиљца изобличаваше сопствена савест
због заблуде његове. Тада пророк Илија продужи: А сада, да бисте
познали истинитога Бога, урадите што вам будем наредио. Ви
видите да сам само ја остао пророк Господњи у свему Израиљу, а све
остале пророке ви побисте. Ви исто тако видите како је овде много
пророка Валових. Дајте нам дакле два јунца за жртву, једног мени а
другог жрецима Валовим; но огња нам не треба. На чију жртву
спадне огањ с неба и спали је, бог тога и јесте истинити Бог, и сви се
имају поклонити Њему, а противници да се предаду на смрт.

Саслушавши ове речи, сав народ похвали предлог пророка
Божјег и рече: Нека тако буде! добар је твој предлог!
Када два јунца бише доведена усред скупа, свети Илија рече
бестидним пророцима Валовим: Изберите себи једнога јунца, и ви
први приготовите жртву, јер вас је много, а ја ћу приготовити после,
пошто сам један. А када положите јунца на дрва, огањ не
потпаљујте, него се молите вашем богу Валу, да он с неба пошље
огањ и сажеже вашу жртву.
Бестидни пророци тако и поступише. Бацивши коцку они
узеше јунца, начинише жртвеник, наређаше на њему много дрва,
заклаше јунца, исекоше га на делове, положише их на жртвеник
преко дрва, па се стадоше молити своме Валу, да пошље огањ на
њихову жртву. И призиваху име Валово од јутра до подне вичући:
Услиши нас, Вале! услиши нас! - Но не би ни гласа, ни одговора. И
скакаху они око свог жртвеника, али све узалуд. А кад би у подне,
стаде им се пророк Божји Илија ругати, и рече: Вичите јаче, да би
вас чуо бог ваш! ваљда се нешто замислио, или је у послу, или с
неким разговара, или пирује, или спава; вичите дакле што јаче, да
бисте га пробудили! - И викаху лажни пророци иза гласа, и по
обичају свом параху себе ножевима, а други бичеваху себе до крви.
Пошто прође подне и дан нагињаше к вечеру, а бесрамни
жреци ништа не успеше, рече им свети Илија Тесвићанин:
Умукните једном и престаните! већ је време да ја принесем жртву. И умукоше поштоваоци Вала. Тада пророк Илија, обраћајући се
народу, рече: Приступите к мени! - И приступише к њему сви. И узе
Илија дванаест камена према броју племена Израиљевих, начини од
њих жртвеник Господњи, нареди дрва на жртвеник, исече јунца на
комаде, метну их на дрва, ископа ров око жртвеника, и нареди
људима да четири ведра воде излију на жртву и на дрва. И они тако
урадише. Илија им рече: Учините још једном! - И они учинише још
једном. Илија им опет рече: Учините и трећом! - И они учинише
трећом, те вода потече око жртвеника, и ров се напуни воде. И
завапи Илија к Богу, гледајући у небо, и рече: Господе Боже
Аврамов, Исаков и Јаковљев! услиши сада мене, слугу Твога, и
пошљи с неба огањ на жртву, да би сви ови људи данас познали да
си Ти једини Господ Бог у Израиљу, а ја - слуга Твој, и Теби принесох

ову жртву! Услиши ме, Господе, услиши ме, да би се срца ових људи
опет обратила к Теби!
И паде с неба огањ од Господа, и спали жртву и дрва и камен и
прах, и воду у рову попи; - све уништи огањ. А народ кад то виде сав
попада ничице, кличући: Ваистину Господ је једини Бог, и нема
другога Бога осим Њега. - Тада Илија рече народу: Похватајте
пророке Валове да ни један не утече. - Народ их похвата, и свети
Илија их одведе на поток Кисон, који се улива у Велико Море,[11] и
тамо их покла својом руком, и нечисте лешине њихове побаца у
воду, да не би поганили земљу и смрад њихов кужио ваздух.
После тога свети Илија рече цару Ахаву да што брже једе и пије,
па упрегне коње у кола и пожури на пут, јер ће пасти силан дажд и
поквасити све. Када Ахав седе да једе и пије, Илија се попе наврх
Кармила. Сагнувши се к земљи, он метну лице своје међу колена
своја и мољаше се Богу да пошље дажд на земљу. И одмах се
молитвом његовом као кључем отвори небо, и паде силна киша, која
покваси све и богато напоји жедну земљу. Тада Ахав, увидевши своју
заблуду, оплакиваше грехе своје на путу за Самарију. А свети Илија,
опасавши бедра своја, пешке иђаше испред Ахава, радујући се о
Господу Богу свом.
Када за све ово дознаде гадна царица Језавеља, жена Ахавова,
она се страховито разбесне због погубљења њених бестидних
пророка и посла поруку светоме Илији, кунући се боговима својим,
да ће га она сутрадан убити у онај час у који он поби пророке
Валове. И уплаши се свети Илија смрти, јер и он беше човек са
слабостима својственим природи људској, као што је и речено о
њему: Илија беше човек као и ми (Јак. 5, 17). И побеже из страха од
Језавеље у Вирсавеју,[12] у царство Јудејско, и отиде у пустињу сам.
Путовавши кроз пустињу дан хода, он седе под смреку да се одмори.
Опхрван тугом, он стаде молити од Бога смрт себи, говорећи:
"Господе! доста сам већ живео на земљи; узми сад душу моју; еда ли
сам бољи од отаца својих?"
Ово пророк рече не због муке од гоњења него као ревнитељ
Божји, не трпећи злоћу људску и бешчешћење Бога и хуљење
пресветог имена Господњег: њему смрт беше лакша него слушати и
гледати људе безаконике који презиру и одбацују Бога, Творца свога.

Молећи се тако, свети Илија леже и заспа под дрветом. И гле, анђео
Господњи такну га и рече му: "Устани, једи и пиј". Пробудивши се,
Илија угледа крај свог узглавља врућ хлеб и крчаг воде; и уставши
једе и пи, па опет заспа. Но анђео Господњи дође по други пут, и
такну га говорећи: "Устани, једи и пиј, јер ти је пут далек".
И уставши Илија једе и напи се воде; па поткрепљен тиме он
путова четрдесет дана и четрдесет ноћи докле дође на гору Божију
Хорив.[13] Тамо се настани у пећини. Ту му саговорник би сам
Господ, који му се јави у благом лахору који тихо дуваше у чистом
ваздуху. Када се Господ приближаваше к њему, испред Господа
иђаху страшна знамења: најпре настаде силна олуја која брда
разваљиваше и стене разламаше; затим иђаше огањ, али Господ не
беше у огњу; а иза огња глас танане светлости, и ту Господ. А кад
Илија чу пролажење Господа, он заклони лице своје плаштом и
изишав стаде пред пећином; и чу глас Господа који му говораше:
Шта ти ту радиш, Илија? - Он одговори: Ревнујући поревновах
веома за Тебе, Господа Сведржитеља, јер синови Израиљеви
оставише завет Твој, жртвенике Твоје развалише, и пророке Твоје
побише мачем; и ја остах сам, па траже душу моју да ми је узму. - А
Господ, тешећи Илију у његовој тузи, откри му да није сав Израиљ
одступио од њега, него Он има седам хиљада тајних слугу Својих
који не преклонише колена своја пред Валом. Уједно с тим Господ
обавести Илију да ће убрзо погинути Ахав и Језавеља и сав дом
њихов; и нареди да унапред одреди за цара над Израиљем једног
достојног човека, по имену Јуја, који ће истребити сав род Ахавов;
поред тога нареди да и Јелисеја помаже за пророка.
Утешивши тако слугу Свога Господ отиде од њега. А угодник
Божји по наређењу Господњем отпутова оданде, и нађе Јелисеја сина
Сафатова где оре са дванаест пари волова, баци на њега плашт свој,
каза му вољу Господњу, назва га пророком и нареди му да иде за
њим. А Јелисеј рече светом Илији: Молим те, пусти ме на кратко
време да се опростим са оцем мојим и мајком мојом, па ћу поћи за
тобом. - Свети Илија му не спречи то. Јелисеј онда оде дома, закла
пар волова са којима је орао, приреди угошћење суседима и
рођацима, па се опрости са родитељима, и оде за светим Илијом
пратећи га свуда и служећи му као слуга и ученик.

У то време цар Ахав, под утицајем своје неваљале жене Језавеље,
својим ранијим безакоњима додаде ново безакоње; и то ово: Један
Израиљац по имену Навутеј имађаше виноград до имања цара
Ахава у Самарији. Ахав предложи Навутеју: Уступи ми свој
виноград да начиним од њега градину, јер је близу до двора мога; а ја
ћу ти дати за њега бољи виноград, или ако волиш, даћу ти у новцу
шта вреди. - Навутеј одговори: Сачувај Боже да бих ти дао наслеђе
предака својих.
Тада се Ахав врати кући својој зловољан и љутит због Навутејева
одговора, и од муке не могаде јести хлеба. Дознавши разлог
Ахавовог нерасположења, Језавеља му се насмеја, и рече му: Зар је
таква власт твоја, царе Израиљев, да чак и према једном човеку ниси
у стању показати вољу своју? Него престани са тугом, једи хлеба и
причекај мало, па ћу ти ја сама дати у руке Навутејев виноград.
Рекавши то, она написа наредбу у царево име најстаријим
грађанима Израиљским и удари на њу царски печат. У наредби
беше написано, да они оклеветају Навутеја како је тобож хулио Бога
и цара, да приведу лажне сведоке, па да због тога заспу Навутеја
камењем изван града. И би извршено ово неправедно убиство према
безаконом наређењу. А после погубљења невиног Навутеја, Језавеља
рече Ахаву: Сада узми без новца виноград Навутејев, јер Навутеја
већ нема међу живима.
Чувши да је Навутеј убијен, Ахав се мало ожалости, па затим
пође у Навутејев виноград да га присвоји. На путу га, по наређењу
Божјем, срете свети пророк Илија и рече му: Пошто си неправедно
убио невиног Навутеја и отео његов виноград, због тога овако вели
Господ: На месту на коме пси полизаше крв Навутејеву, на том
истом месту пси ће полизати твоју крв; такође и жену твоју Језавељу
појешће пси, и сав дом твој биће истребљен.
Чувши ове речи Ахав заплака, збаци са себе царску одећу своју,
обуче се у врећу и наложи на себе пост. И то тако мало покајање
Ахавово пред Господом учини, те извршење казне изречене дому
Ахавовом би одложено за време после његове смрти. Јер Господ
рече пророку Свом Илији: Пошто се Ахав тако понизи преда мном,
нећу навести оно зло на дом његов за живота његова, него у дане
сина његова.

После тога поживе Ахав три године, па би убијен у рату. Са
бојишта га на колима повезоше у Самарију, и његову крв која је
текла с кола полизаше пси, као што предсказа пророк Божји. Исто
тако и све оно што беше проречено о Језавељи и о целом Ахавовом
дому зби се потом у своје време, по узећу светог Илије на небо (ср. 4
Цар. 9, 22-37).
По смрти Ахава на његово место зацари се Охозија син његов. И
он се показа како наследник очева престола тако и наследник очева
многобожја, јер слушајући бедну матер своју Језавељу он служаше и
приношаше жртве поганом Валу, те тиме веома разгневи Господа
Бога Израиљева. Једном услед несмотрености Охозија паде са
прозора свога дома и тешко се разболе. И он упути посланике
лажном богу Валу, или тачније - демону који живљаше у идолу
Валовом и даваше лажне одговоре онима који му се обраћаху
питањима. Томе демону он и посла да пита за своје здравље, да ли
ће оздравити од болести. Када посланици Охозијини иђаху путем
ка Валу, срете их, по наређењу Божјем, пророк Божји Илија и рече
им: Еда ли нема Бога у Израиљу, те идете да питате поганог Вала?
Вратите се и реците цару који вас је послао: Овако вели Господ:
нећеш се дигнути с постеље на коју си легао, него ћеш умрети на
њој.
Вративши се, посланици саопштише болноме цару ове речи.
Цар их упита: Какав беше на очи тај човек који вам то рече? - Они
одговорише: Беше космат и опасан кожним појасом. - Цар на то
рече: То је Илија Тесвићанин. - И посла педесетника са његовом
педесеторицом, да ухвате Илију и доведу к њему. Они одоше и
нађоше Илију на гори Кармилу, јер беше навикао да највише
борави тамо. Угледавши Илију где седи на врх горе, педесетник му
рече: Човече Божји! сићи овамо, цар наређује да идеш к њему. Свети Илија одговори педесетнику: Ако сам човек Божји, нека сиђе
огањ с неба и прождре тебе и твоју педесеторицу. - И тог часа сиђе
огањ с неба и сагоре их у пепео. Цар онда посла другог педесетника
с његовом педесеторицом, но и њих снађе то исто: паде с неба огањ
и прождре их. Тада цар посла и трећега педесетника с његовом
педесеторицом. А овај педесетник, дознавши шта се догоди са
његовим претходницима, дође к светом Илији са страхом и

смирењем, клече на колена своја пред њим, мољаше га говорећи:
Човече Божји! Ево душа моја готова је пред тобом, и душе ових слугу
твојих што су са мном; смилуј се на нас; дошли смо не по својој вољи,
него смо послани к теби; не погуби нас огњем, као наше
претходнике.
И поштеде пророк дошавше са смирењем; а оне пре њих не
поштеде зато што беху дошли с гордошћу и влашћу, и имађаху
намеру да га ухвате као заробљеника и воде са бешчешћем. И
нареди Господ светом Илији да без бојазни иде к цару са овим
трећим педесетником да му каже исто што и раније. Тада човек
Божји пође с горе са педесетником и његовим људима. Дошавши к
цару он му рече: Овако вели Господ: зато што си слао посланике да
питају Вала о животу твом као да нема Бога у Израиљу да би га
питао, нећеш се дигнути с постеље на коју си легао, него ћеш
умрети.
И умре Охозија по речи Господњој, изреченој устима пророка.
После Охозија зацари се брат његов Јорам, пошто Охозија не
имађаше сина. На овоме Јораму заврши се дом Ахавов, јер би
истребљен гневом Божјим у дане светог пророка Јелисеја, као што о
томе пише у његовом житију.[14]
Када се приближи време у које је Господ хтео да узмс к себи
Илију жива у телу, иђаху Илија и Јелисеј из града Галгала у град
Ветиљ. Но знајући по откривењу Божјем да му се приближи узеће
на небо, Илија хтеде да остави Јелисеја у Галгалу, смиреноумно
скривајући од њега своје прослављење које му је предстојало од Бога;
и он рече Јелисеју: Остани ти овде, јер мене Господ шаље до Ветиља.
- А свети Јелисеј, који је такође по откривењу Божјем знао шта се
има догодити, одговори: Жив ми Господ и жива ми душа твоја, нећу
те оставити.
- И обојица одоше у Ветиљ. А синови пророчки[15] који
живљаху у Ветиљу приступише насамо к Јелисеју и рекоше му:
Знаш ли да ће Господ узети господара твог од тебе? - Јелисеј
одговори: Знам и ја, но ћутите. - Потом свети Илија рече Јелисеју:
Остани ти ту, јер мене Господ шаље у Јерихон. - Јелисеј му одговори:
Жив ми Господ и жива ми душа твоја, нећу те оставити. - И они
обојица одоше у Јерихон. А синови пророчки који бејаху у Јерихону

приступише к Јелисеју, и рекоше му: Знаш ли да ће данас узети
Господ од тебе господара твога? - Јелисеј одговори: знам, ћутите. Свети Илија опет рече Јелисеју: Остани ти ту, јер ме Господ шаље на
Јордан. - Јелисеј одговори: Жив ми Господ и жива ми душа твоја,
нећу те оставити. - Тако отидоше обојица. За њима пођоше и
педесет људи између синова пророчких, пратећи их издалека. А кад
оба света пророка стигоше на Јордан, Илија узе свој плашт, сави га и
удари њиме по води; вода се раступи тамо и амо, те пређоше
обојица сувим. А кад пређоше Јордан, рече Илија Јелисеју: Ишти од
мене шта хоћеш да ти учиним, докле се нисам узео од тебе. - Јелисеј
одговори: Молим да дух што је у теби, буде двоструко више у мени. Илија рече: Заискао си тешку ствар; али ако ме видиш кад се узмем
од тебе, биће ти тако; ако ли не видиш, неће бити.
И кад иђаху даље разговарајући се, гле, изненада се појавише
огњена кола и огњени коњи и раставише их, при чему Илија би у
вихору узет на небо. А Јелисеј гледајући то викаше: Оче, оче! кола
Израиљева и коњица његова! (Овим речима он као да говораше: Ти
си, оче, био сва сила Израиљева; својом молитвом и ревношћу ти си
више помагао Израиљском царству него велико мноштво ратних
кола и наоружаних коњаника). - И Јелисеј више не виде Илију; онда
дохвати своје хаљине и раздра их од туге. Утом паде крај њега плашт
бачен одозго Илијом; он га узе, стаде на брегу Јордана, удари
плаштом по води и, разделивши њиме воду као Илија, пређе по
суву, и постаде наследник благодати која деловаше у његовом
учитељу.
Свети пророк Божји Илија, огњеним колима узет на небо са
телом, жив је све до сада у телу, чуван Богом у рајским насељима.
Њега видеше три света апостола у време преображења Господња на
Тавору; и опет ће га видети обични смртни људи пред други
долазак Господњи на земљу. И он који је избегао смрт од мача
Језавељина, пострадаће тада од мача Антихристова (Откр. 11, 3-12).
И после тога он ће се не само као пророк него и као мученик
удостојити у лику светих веће части и славе, него сада, од праведног
наградодавца Бога, Једнога у Три Лица, Оца и Сина и Светога Духа,
коме част и слава сада и увек и кроза све векове. Амин.[16]
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Велики ревнитељи вере и бранитељи Православља. Умрли
обојица у изгнанству, куда их прогна јеретички цар Анастасије.
Тачно провидели смрт цара Анастасија и своју. Истовремено писали
су они један другом, из удаљених места: "Анастасије цар данас умре,
пођимо и ми на Суд Божји с њим". И после два дана оба светитеља
скончају, 518 године.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
АВРАМИЈА ЧУХЛОМСКОГ
Овај преподобни отац наш, измалена заволевши Бога, дође к
великом Сергију чудотворцу[17] и прими од њега монашки постриг.
Због врлинског живота свог он би удостојен свештеничког чина,
после чега се са још веђим трудољубљем подвизаваше. Одликујући
се крајњим смирењем, он остави обитељ преподобног Сергија и,
удаљивши се у пуста места Галичког краја,[18] он тамо основа многе
обитељи.[19] И дође на једно место близу горе, и сатвори молитву
лијући силне сузе. Утом он чу са горе глас који му говораше:
"Аврамије! попни се на гору; овде стоји икона Матере моје".
Преподобни се попе на гору, и угледа где на једном дрвету стоји
икона Пречисте Богоматере са Предвечним Младенцем. Павши
ничице, он се стаде молити са сузама, и понова чу глас који му
говораше: "Аврамије, устани!"
Он устаде, и гле, икона сама сиђе на његове руке, никим не
ношена. Светитељ онда на том месту начини себи најпре келију и
дуго време проведе у тој пустињи; а после много година он на том
месту подиже манастир, сабра мноштво ученика и много се

подвизаваше у посту и уздржању. Сазнавши зараније време свога
одласка к Богу, он сазва братију своје обитељи, изговори им поуке
корисне по душу, причести се Телом и Крвљу Господа Христа, и
престави се у вечне обитељи двадесетог јула 1375 године.[20] Богу
нашему слава, сада и увек и кроза све векове.

НАПОМЕНЕ:
1. Сиким или Сихем - град у средини западног дела Палестине,
који је касније образовао Самарију.
2. Град Тесвит или Тесва налазио се у источном делу Галадске
покрајине, која се простирала од горе Ермона до реке Арнона,
- на истоку од Јордана, близу Галадских гора.
3. Овај град беше већ трећа престоница царства Израиљског:
прва престоница беше Сихем, у племену Јефремовом: друга Терс, у племену Манасијином; трећа - Самарија, опет у
племену Јефремовом.
4. Вал - главно божанство код хананејских народа; бог сунца и
плодородних сила природе.
5. Ове речи означавају заклетву, као наше: "Тако ми Бога!" или:
"Жив ми Господ!" или: "Жив ми Бог!"
6. Подстакнут гордошћу, Давид хтеде да преброји свој народ. За
такав грех Господ посла на његово царство кугу, од које за три
дана умре 70.000 људи.
7. У Сирији, близу Дамаска.
8. Град Сарепта налазио се на западу Финикије, на обали
Средоземног Мора, близу Сидона.

9. Спомен његов празнује се 22 септембра; под тим даном је и
његово житије.
10.Гора Кармил налази се на северозападу Самарије, близу
Средоземног Мора. Илија изабра ту гору зато што је она била
главно место служења Валу у Израиљском царству.
11.Великим Морем називало се Средоземно Море.
12.Град Вирсавеја налазио се на југу Јудеје.
13.Гора Хорив налази се у југозападном делу Арабијског
Полуострва, на северу од Црвеног Мора, близу горе Синаја.
14.Спомен светог пророка Јелисеја празнује се 14 јуна.
15.Код Израиљаца синовима пророчким називали су се ученици
пророка. Они су сачињавали заједнице које су се васпитавале
под непосредним утицајем пророка. Ученици пророчки
бавили су се молитвом, поучним разговорима, побожним
песмопојањем и музиком, и долазили понекад до божанског
надахнућа. "Пророковати", по Св. Писму, не значи увек
"предсказивати будућност" према откривењу Божјем; то
понекад значи: под утицајем Духа Божјег држати надахнуте
беседе, говорити поучне проповеди, тумачити реч Божју (ср. 1
Кор. 14, 3-6), састављати молитве и песме Богу, произносити их
и певати уз звуке музике. - Све је то био циљ и задаћа
пророчких заједница, пророчких школа. Таквих је школа било
у Рами, Ветиљу, Јерихону, Галгалу и по другим местима.
16.Живот светог пророка Илије изложен је према подацима из
Светога Писма: 3 Цар. главе: 17, 18, 19, 21; 4 Цар. главе: 1, 2. 3.
17.Реч је о светом Сергију Радонежком, оснивачу ТројицеСергијевске лавре, близу Москве. Спомен његов празнује се 25
децембра.
18.Овде се подразумевају насељене Чудским племенима околине
градова Галича и Чухломе, који се налазе у садашњој
Костромској губернији, у Русији. По граду Чухлому
преподобни Аврамије прозван Чухломски.
19.Преподобни Аврамије основао следеће обитељи: Успенску,
близу Галича, на обали Чухломског Језера, Велику Пустињу на
30 врста од Успенске, Вочску на обали реке Воче, и Покровску
на 13 врста од Вочске.

20.Преподобни Аврамије упокојио се у свом Покровском
манастиру. Свете мошти његове почивају тамо у притвору
храма, посвећеног његовом имену.

21. ЈУЛИ

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ ПРОРОКА
ЈЕЗЕКИЉА
Свештеник Бога вишњега, свети пророк Језекиљ бејаше из
јеврејског града Сарира, син Вузија, из племена Левијева. У време
другог освајања Јерусалима он би Навуходоносором[1] одведен у
ропство у Вавилон[2] заједно са царем јудејским Јоакимом, названим
Јехонија други.[3] Јерусалим је био трипут освајан царем
Навуходоносором.
Први пут у дане цара јудејског Јоакима,[4] сина Јосијина, брата
Јоахазова и Седекијина, а оца Јехоније Другог; њега првог окованог у
ланце одведе Навуходоносор у Вавилон; тада би одведен у ропство и
свети пророк Данило са три младића: Ананијом, Азаријем и
Мисаилом. Но после кратког времена Навуходоносор отпусти
Јоакима у Јерусалим да понова царује, али као његов вазал. Пошто
царова три године у Јерусалиму под влашћу Навуходоносора,
Јоаким се одметну од њега и не хте му давати данак. Због тога
понова дође на Јерусалим вавилонска војска, свети град би заузет,
цар Јоаким убијен и бачен псима изван града да га поједу. На његово
место по наређењу Навуходоносора би постављен за цара његов син,
такође по имеиу Јоаким, који би прозван и другим очевим именом Јехонија, те тако он постаде Јехонија Други. И он би учињен вазалом
вавилонског цара, као што и отац његов раније беше. Но пошто и
овај Јехонија чињаше што је зло пред Господом, то, по попуштењу
Божјем, након не много времена Навуходоносор опет дође на
Јерусалим и одведе у ропство Јехонију са целим домом његовим, а
одведе и мноштво знатних људи, храбрих мужева, свих који беху
способни да носе оружје, разних уметника, и узе златне сасуде
црквене. То би друго освајање Јерусалима. При овом освојењу бише
одведени у ропство: свети пророк Језекиљ, Мардохеј и Јоседек, отац
Исуса који потом са Зоровавељем обнови разорени Јерусалимски
храм. А треће и последње разорење и опустошење Јерусалима од
стране Навуходоносора било је у дане цара Седекије,[5] кога
Навуходоносор постави за цара наместо Јехоније, наложивши на
њега данак. Али када и Седекија збаци са себе Навуходоносоров

јарам тада исти Навуходоносор дође са свом халдејском војском,
разори Јерусалим потпуно уништивши га огњем и мачем, а
преостали народ одведе у ропство. И од тога времена престаде
постојати како царство Јудејско тако и цело царство Израиљско. Ово
треће разорење Јерусалима од Навуходоносора опширно је описано
у житију светог пророка Јеремије.[6]
Налазећи се у Вавилонском ропству, јереј Божји Језекиљ
живљаше на реци Ховару. Њему се јави чудесно виђење у тридесетој
години његова живота, а у петој години по одвођењу Јехоније у
ропство, у четврти месец,[7] у пети дан тога месеца. Он виде где се
отворише небеса; са севера дуваше силан ветар, и отуда долажаше
велик и пресјајан облак; усред облака дизаше се огањ. и око њега
блисташе светлост; усред тог облака показаше се као четири
животиње, које изгледаху као чист бакар растопљен у огњу; свака
животиња имађаше по четири лица: лице човека, лице лава, лице
телета и лице орла; осим тога у сваке беше по четири крила, а под
крилима човечије руке; два крила беху раширена за летење, а са
друга два покриваху тела своја; огањ се вијаше између животиња, и
муње излажаху из огња. Видна беху такође и четири велика точка,
по један уза сваку животињу; ти точкови беху на изглед као камен
хрисолит, боје плаве као море, са златним одблеском, изазваним
зрацима сунца. У тим точковима виђаху се као неки други точкови;
сви ти точкови, као живи, имађаху у себи животну силу, и одасвуд
беху пуни очију. Четири пак животиње, изгледало је, беху упрегнуте
у те точкове, као у кола; и када иђаху животиње, кретаху се заједно с
њима и точкови; а кад стајаху животиње, стајаху и точкови. Када
иђаху, хука крила њихових беше као хука велике воде, као граја
многољудне војске. А када стајаху, ћутаху и крила њихова. Стајаху
пак и ћутаху онда, када глас Божји долажаше озго из неба. Јер над
тим животињама и точковима виђаше се кристалолики небески
свод, и на своду престо као од сафира, и на престолу пресветло
обличје човечије, и око њега сијање слично дугином, када дуга сија у
облацима у кишовити дан.
Такво виђење славе Божје имаде свети пророк Језекиљ. У њему,
по тумачењу богомудрих и богонадахнутих људи, пресветло обличје
човечије праобразоваше оваплоћење Сина Божјег у утроби

Пречисте Дјеве, која би живи престо учовечившем се од Ње Богу, и
онај сафиролики престо беше праслика њена.
Јер драгоцени камен сафир који је пресветлом бојом својом
сличан небу и садржи у себи златасте делиће као небо звезде, јесте
праслика Пресвете Дјеве Марије, у којој, као у небеској природи,
нема ни једне мрље, и утроба која се показа пространија од неба,
сместивши у себи Несместивог, и која је као звездама украшена
многам даровима благодати Божје. Четири животиње са четири
лица прасликоваху четири света евангелиста, од којих сваки,
описујући Христов живот са људима на земљи, изобрази Његово
човечанство, прасликовано код оних животиња лицем човечијим;
Божанство Христово прасликовано је лицем лавовим; страдање
Христово показано је лицем телета; васкрсење и вазнесење Христово
изображено је лицем орла. Четири точка са мноштвом очију, у
којима беху видни и други точкови, праобразоваху четири дела
васељене, која има у себи разне народе; зашавши међу њих,
проповед апостолска отвори многим народима духовне очи за
познање и виђење Бога. Огањ пак који се вио усред виђеног
откривења и велико блистање око њега, показиваше величанство
неприступне славе Божје. И друга тајанства беху прасликована у том
дивном и страшном виђењу, које свети Језекиљ видевши паде од
ужаса ничице на земљу, и чу одозго глас Онога што у обличју
човечијем сеђаше на престолу, глас који говораше: "Сине човечји,
устани на ноге да говорим с тобом". И уђе у њега нека невидљива
сила, која га подиже са земље и постави на ноге.
Када пророк са трепетом стаде пред славом јавившег му се
Господа, рече му Господ: Сине човечји! ја те шаљем к дому
Израиљеву, к људима који ме огорчише и ожалостише; они и оци
њихови одметнуше се од мене до данашњег дана, људи тврда образа
и упорна срца; к њима те шаљем, и ти им кажи речи моје; немој се
уплашити лица њихова, макар се разбеснели на тебе и опколили те
као скорпије (Језек. 2, 3.4.6).
Када Господ говораше то, Језекиљ угледа руку пружену к њему
и у њој књижни свитак; и та рука разви пред њим тај свитак, и беше
у њему написано изнутра и споља: "Плач и нарицање и јаох". И рече

му Господ: Сине човечји! поједи овај свитак, па иди и реци синовима
Израиљевим што ти будем наредио (Језек. 2, 9.10;3, 1).
Језекиљ отвори уста своја, поједе свитак, и беше му у устима
сладак као мед. И од тога времена Језекиљ се испуни пророчкога
духа и благодати, и све што му потом говораше Бог он примаше у
срце своје. А када се то чудно виђење стаде удаљавати од очију
његових, он чу глас као глас многобројног народа који говораше:
"Благословена слава Господња с места његова!" - Притом и лупа
крила животиња и хука точкова беху слични тутњави великог
земљотреса. И тако она страшна кола славе Божије отидоше увис из
видика његових очију; и виђење се заврши.
После овог виђења пророк проведе седам дана у ђутању,
размишљајуђи о ономе што виде и чу. И понова му дође реч
Господња говоређи: Сине човечји, поставих те стражарем дому
Израиљеву, да слушаш речи из мојих уста и опомињеш људе од
мене. Када речем безаконику: "смрћу ђеш умрети" а ти га не
опоменеш и не проговориш му да би одвратио безаконика од
безаконог пута његова, да би он остао жив, тај ђе безаконик умрети у
безакоњу свом, али ћу ја крв његову искати из твојих руку. Но кад ти
опоменеш безаконика, и он се не врати од безакоња свога и са злога
пута свога, онда ће он умрети у безакоњу свом, а ти ћеш сачувати
душу своју (Језек. 3, 18-19).
Затим, изведен Духом у поље, Језекиљ понова виде славу
Господњу, као и раније, и би му наређено да се затвори у кућу своју
и проведе у ћутању док му Господ не нареди да отвори уста на
казивање и проповедање речи Божјих. У време тог ћутања њему би
откривена последња опсада и разорење Јерусалима од Халдејаца,
која се има догодити после неколико година, и погибија народа, да
би он обавестио људе о томе не само речју него да би то представио
и делом: њему би наређено од Господа до обрија главу своју и браду,
и да власи своје измеривши раздели на три дела: онда, једну
трећину да сажеже огњем пред људима који бејаху с њим у ропству,
другу трећину да исецка мачем, а трећу - да развеје у ветар,
показујући тиме да гнев Божји, хотећи да казни људе Израиљске у
Јерусалиму и у целој Палестини зато што не желе да се обрате
истинском покајању и оставе гадости идолопоклоничке, раздели их

праведним судом својим на три дела, да би сваки део понео своју
казну: тако, трећина људи у време опсаде Јерусалима помреће од
глади и помора, друга трећина пашће од мача халдејског, а трећа биће расејана по свету.
Све се ово потом и зби, пошто народ јеврејски беше силно
разгневио Бога. Јер иако Јевреји у та времена служаху Богу
небескоме који праоце њихове изведе из Египта руком крепком и
мишицом уздигнутом, ипак они беху навикли од времена Соломона
да се клањају идолима; и они их не остављаху, прелашћавани
њиховим богомрским празницима, у време којих није им
забрањивано приређивати погане гозбе и чинити срамна и безакона
дела, јер им у том безбожју сами цареви, и кнезови, и судије, и
старци беху коловође. И тако се Јевреји клањаху и Богу небесноме, и
држаху се идолопоклоничког безбожја, и постављаху идоле у храму
Божјем. И где се раније приносила жртва само Једином Богу
Вишњем, тамо се потом истовремено стадоше приносити погане
жртве ђаволима. То беше веома не по вољи Господу, јер то
уподобљаваше тај народ прељубочинки, која не чува верност своме
правом мужу, него чини прељубу са другима. Због тога касније и у
Еванђељу Господ рече о овом народу: род зли и прељуботворни (Мт.
12, 39). Но и раније у пророчанству Јеремије Бог упореди овај род са
женом прељубочинком (Јерем. 3, 1), и дуго време опомињаше га на
покајање преко светих пророка. А пошто се они не покајаше, Он их
предаде Халдејцима на коначно разорење и земљу њихову обрати у
пустош на седамдесет година (ср. Јерем. 25, 12). Но иако по истеку
седамдесет година Јерусалим и храм бише обновљени Зоровавељем,
ипак не имађаху пређашњу лепоту, богатство и славу. И премда се
Јевреји, ослобоћени од вавилонског ропства, преселише понова у
своју земљу, ипак над њима владаху не њихови цареви, него се они
налажаху под туђим и тешким јармом, служећи иностраним
царевима, најпре вавилонским, затим египатским, најзад римским,
од којих и пропадоше потпуно. О овом коначном разорењу
Јерусалима сам Господ прорече, говорећи: Неће остати овде ни
камен на камену који се неће разметнути (Мт. 24, 2). А о ранијем
опустошењу од Халдејаца пророковао је свети пророк Језекиљ, као и
остали свети пророци.

Када се свети пророк Језекиљ налажаше у ропству у
Вавилонији, у земљи Халдејској, у то време живљаше у Јерусалиму
свети Јеремија. Мада ова два пророка беху удаљени један од другога
великим растојањем, ипак они једнодушно пророковаху о
опустошењу Јерусалима и о многим другим стварима, што се види у
њиховим књигама: јер у обојици пророка деловаше Дух Божји. И
неки Јерусалимљани шиљаху пророчке речи Јеремијине у Вавилон к
заробљеној браћи, а из Вавилона слаху се Језекиљеве речи у
Јерусалим. И сведочаше Језекиљ у Вавилону пред народом својим,
да је пророштво Јеремијино истинито, а у Јерусалиму Јеремија
даваше сведочанство о истинитости Језекиљевог пророштва. Али
покварени и маловерни Јевреји не поклањаху вере ни једном ни
другом, јер заведени идолопоклоничком заблудом, они сву веру
своју положише у лажне пророке, а оне свете пророке који уистини
пророковаху Духом Божјим, они сматраху за лажне. Стога Јеремију
злостављаху Јерусалимљани, а Језекиља мучаху оковима они што се
налажаху у Вавилонском ропству, као што му и Господ беше
предсказао, говорећи: Метнуће на тебе окове, и свезаће те њима
(Језек. 3, 25).
Свети Језекиљ беше тако прозорљив, да је оно што се дешавало
на великој даљини видео као да се дешава пред његовим очима:
налазећи се у Вавилону, он је видео оно што се догађало у
Јерусалиму, и то казивао народу који беше с њим у ропству. Једном
он би пренесен ангелом из Вавилона у Јерусалим и постављен у
храму Соломоновом; тамо он виде идоле где стоје и напољу и
унутра, као гадост опустошења на месту светом, и мрска
богослужења која се врше у њихову част; виде он како старешине
израиљске врше кађења пред киповима, како су свештеници
окренули лица своја од престола Божија и клањају се сунцу, и како
жене седе и плачу за Тамузом, измишљеном од Јелина Адонису,[8]
љубавнику скаредне Венере,[9] убијеном дивљим вепром, кога
незнабошци уврстише међу богове, а покварени га Јевреји примише
као бога. Виде он и славу Божју, сличну оној коју раније виде на реци
Ховару: разгневљена, она се спремаше да изађе из храма,
остављајући га пуст. И чу он Господа који му говораше: Сине
човечји, зар је мало ово безакоње које, као што видиш, чине ови

људи? они напунише земљу безбожјем, и договорише се да ме
разгневе и раздраже; зато ћу им и ја одмаздити у гњеву свом, и неће
их жалити око моје, нити ће се смиловати на њих; и када стану
викати иза гласа у уши моје, нећу их услишити. - Потом се чу још
јачи глас Божји, који грозно и страхотно викаше и овако говораше
пророку: Приближи се освета и погибао граду, и нека сваки има у
рукама својим смртно оружје.
Када то Господ рече, изиђоше шест страшних наоружаних
људи са исуканим мачевима; међу њима бејаше један човек обучен у
беле свештеничке одежде са опремом писарском уз бедрицу. И
њему рече Господ: Прођи посред града Јерусалима, и напиши знак
на челима оних људи, слугу мојих, који пате у срцима својим,
уздишу и плачу због безакоња што се чине у овоме граду; те
избранике моје сачуваћу од казне.
И пође тај благолики човек свештенички одевен и стави знак на
чела оних људи који верно служаху истинитоме Богу. Знак тај беше
грчко слово Т, које личи на часни крст. А кад тај
свештеноблагољепни муж прохођаше по граду и обележаваше
знаком слуге Божје, за њим бише послани оних страшних шест
људи, који собом прасликоваху шест војвода халдејске војске, који су
имали доћи са Навуходоносором ради разорења Јерусалима. Овој
шесторици људи рече разгневљени Господ: Идите, сеците, не
штедите! немојте се смиловати ни на старца, ни на младића, ни на
девојку, ни на дете, него све побијте и истребите, почевши од
освештаних јереја и старешина; а на којима је мој знак, њих не
дирајте.
И виде свети пророк у том виђењу како убијају сваки сталеж и
свих узраста житеље Јерусалима оба пола, као што се потом у самој
ствари имало збити. И паде пророк ничице пред Господом,
вапијући: Јаох! јаох! о, тешко мени, Господе силни, јер Ти
истребљујеш остатак Израиља изливајући гњев Свој на Јерусалим!
После тога свети пророк понова угледа оног благоликог мужа у
свештеничкој одежди који, вративши се Господу, рече: Учинио сам
како си ми заповедио, Господе. - И опет му би наређено од Господа,
да уђе међу точкове под херувимима и узме пуне прегршти
жеравице, па да је разаспе на сав Јерусалим, да би тиме показао да

ће Халдејци не само мачем истребити Јерусалим него га и огњем
спалити. - После тог усхићења и виђења пророк се понова обрете у
Халдеју на свом месту, а оно што он виде ускоро се зби.
Свети Језекиљ је такође пророковао и о суседним
незнабожачким народима који су се подсмевали кажњеном од Бога
Јерусалиму: о Амонићанима, Моавићанима, Едомљанима,
Филистимцима, о Идумеји, Тиру и Египту, објављујући им такву
исту казну Божију, која их је имала постићи преко Халдејаца, зато
што су се обрадовали разорењу и опустошењу Јерусалима. А када се
све то зби, он онда пророкова о престанку гнева Божјег на Јевреје, о
њиховом повратку из Вавилона у своју отаџбину и о изграђењу и
обновљењу града и храма. Јер он по други пут би руком Господњом
пренесен у земљу Јудејску,[10] пошто Јерусалим већ беше разорен и
опустошен, и виде у откривењу да се место на коме беше Јерусалим,
по Божјем наређењу, размерава, град и храм Господњи се зидају, и
слава Божја испуњује храм свој, као што о томе опширно пише у
његовој пророчкој књизи.
Све ово виђење бејаше тајанствени праобраз нашег ослобођења
од ропства ђаволу и устројења Цркве Христове, што се имало
извршити јављењем у телу Бога, рођеног од Пречисте Дјеве, коју овај
пророк назва "вратима затвореним", кроз која нико не може проћи
сем самога Бога (Језек. 44, 2). Светом пророку Језекиљу би дато од
Бога откривење и односно васкрсења мртвих (Језек. 37, 1...): он виде
где га рука Господња подиже и постави усред поља, које беше пуно
костију људских врло сувих; све оне на реч Божју обукоше се у тело,
и када уђе у њих дух оживеше и стадоше на ноге своје, и беше их
врло много. И рече Господ: Отворићу гробове ваше, и извешћу вас
из гробова ваших (Језек. 37, 12).
Поред тога и о многим другим тајнама Божјим, које су се имале
јасно испунити у последња времена, беху дата откривења пророку
Божјем, која он сва унапред објави и записа у својој књизи. Ко жели,
нека их тамо прочита. А ми, скраћујући своју повест, споменућемо
само то, ослоњени на сведочанство веродостојних казивача, да је
свети пророк Језекиљ био и велики чудотворац; слично Мојсију он је
био раздвојитељ вода. Наиме, једном када се код њега на реци
Ховару беху сабрали многи Јевреји, разбојнички их нападоше

Халдејци. Али он молитвом својом учини те се вода у реци раздвоји
и пружи сув пут гоњеним људима, да пребегну на другу страну. И
прођоше људи Јевреји по суву, а дрски Халдејци који појурише за
њима истим путем, бише покривени водом и изгибоше. - Будући у
Вавилонији судијом над племеном Дановим и Гадовим и видећи да
они не поштују Господа и гоне оне који држе закон Господњи, он
посла на њих змије и гадове, који уједаху њихову децу и стоку.
Затим, сажаливши се на њих он молитвом одагна од њих те змије и
гадове. - У време пак глади он молитвама својим к Богу обилно
умножи храну људима и поврати од врата смрти к животу смртно
изнемогле од глади.
Потом свети пророк Језекиљ сконча мученичком смрћу.
Видећи где његов јеврејски народ, који с њим беше у ропству,
суделује са Халдејцима у идолослужењу и навикава се на сва њихова
незнабожачка дела, он их изобличаваше и саветоваше да оставе та
безакоња, и прећаше им гневом Божјим. Услед тога јеврејски
старешина, одан халдејском незнабожју, испуни се гнева и уби га
растргнувши га коњима. Народ покупи његово искидано тело и
погребе га на пољу Маур, у породичној гробници Сима и
Арфаксада, прародитеља Аврамових. И скупљаше се на његовом
гробу мноштво Јевреја и узношаху они тамо своје молитве Богу
Саваоту, коме слава кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНИХ ОТАЦА НАШИХ:
СИМЕОНА, Христа ради лудог,
и ЈОВАНА, сапосника његовог
Под побожним царем Јустинијаном[11], када се Христољубиви
људи са свих страна стицаху у Јерусалим на празник Крстовдан[12],
по промислу Божјем дођоше из Сирије у Јерусалим на поклоњење
чесном дрвету животворног Крста Господњег два младића. Једноме
беше име Јован. а другоме Симеон; обојица високог порекла и
богати. У то време Јовану беше двадесет четири године; он имађаше
младу жену и живљаше поред старог оца, а мајка му већ беше
умрла; Симеон пак беше још нежењен[13] и имађаше само мајку

удовицу, старицу од осамдесет година. Ова два младића, као
земљаци, спријатељише се љубављу Христовом и проведоше у
Јерусалиму доста времена, заједно обилазећи света места и
поклањајући им се. А када се при повратку у своју постојбину они
спустише у долину Јерихунтинску и идући подгорјем проминуше
град, они угледаше манастире на обалама свештене реке Јордана.
Тада Јован упита Симеона: Знаш ли ко живи у тим обитељима? Жељан да сазна, Симеон упита: А ко обитава у њима? - Јован
одговори: Анђели Божји живе у њима. - Зачудивши се, Симеон
уздахну и запита: Можемо ли да их видимо? - Јован одговори: Ако
зажелимо водити живот који они воде, онда ћемо се несумњиво
насладити гледањем лица њихова и разговорима њиховим.
Обојица они беху на коњима; сада сиђоше с коња и предадоше
их слугама својим, рекавши: Идите пред нама не журећи. - Слуге
онда пођоше напред са коњима, а они идући издалека за њима
разговараху како да спасу душе своје. Идући полако, они дођоше на
раскрсницу: један пут, народни, водио је у Сирију, куда је и њима
ваљало ићи, а други пут водио је ка Јордану, где су се видели
манастири. Указујући Симеону прстом на пут који је водио ка
Јордану Јован рече: "Ево пута који води у живот". А показујући на
пут који је водио у Сирију он додаде: "Овај пут води у смрт. Стога
станимо, брате, на овом раскршћу и помолимо се Богу да нас научи
којим путем да кренемо". - И клекнувши, они се стадоше ватрено
молити Богу говорећи: "Боже! Боже! Боже! Ти желиш спасење
целоме свету! Јави вољу Своју слугама Твојим и покажи нам пут
којим да кренемо!" - И пошто се дуго време молише, они бацише
коцку, и коцка паде да иду путем који води к светоме Јордану. Тада
се они испунише велике духовне радости и смирено заблагодарише
Богу. И одмах заборавише на родбину своју: један на оца и жену, а
други на мајку, презреше богатства своја, и све красоте и сласти
овога света стадоше сматрати као сан. И загрливши се они целиваше
један другог светим целивом, и пођоше путем ка Јордану, којим
стварно стигоше у живот вечни. И хитаху с радошћу, као Петар и
Јован ка живоносном гробу Христовом (Јн. 20, 1-10), бодрећи и
саветујући један другог. Јер Јован се бојаше да сажаљење према
остарелој мајци не одврати Симеона од добре намере, а Симеон се

исто тако бојаше за Јована, да га љубав према младој жени, као
магнет гвожђе, не одвуче од предузетог пута. Стога се они обраћаху
један другоме са речима духовне поуке и утехе. Јован говораше
Симеону: Не тугуј и не падај духом, мили брате! јер се уздам у
Господа који нас препороди у данашњи дан. А и каква нам је корист
од светске таштине? И какву ћемо помоћ наћи у богатствима на дан
Страшнога Суда? Неће ли нам она пре нашкодити? Исто тако и
младост наша и лепота телесна, зар ће свагда остати? Неће ли се оне
изменити старошћу и уништити смрћу? Та ми и сами не знамо да
ли ћемо доживети старост, јер и младићи, који не очекују смрт,
умиру. - А Симеон са своје стране говораше Јовану: Ја, брате, немам
ни оца, ни браће, ни сестара, већ само родитељку, и то већ
престарелу, те и не тугујем толико због ње, колико се у души бојим
због тебе, да те са овог доброг пута не одвуче жеља за дивном и
љубљеном женом твојом, са којом си недавно ступио у брак.
Тако разговарајући међу собом они путоваху. Осим тога они
мољаху Бога да им покаже вољу Своју, у ком би се манастиру
постригли у монаштво. И изабраше за себе овакво указање: на ком
манастиру нађу отворену капију, значи, Бог им наређује да у њега
уђу. И догоди се да они дођоше к манастиру преподобног Герасима,
у коме игуманом беше богонадахнут човек, по имену Никон; њему
би унапред јављено Богом о доласку ове двојице младића,
запаљених божанском љубављу. Јер тога дана Никон виде у сну
Господа који говораше: "Устани, отвори капију на тору, да овце моје
уђу овамо". Тргнувши се из сна, игуман оде и отвори манастирску
капију, и седе поред ње очекујући долазак оваца Христових. А Јован
и Симеон, приближавајући се манастиру, када угледаше отворену
капију и старца где седи крај капије, обрадоваше се великом
радошћу. И Јован рече Симеону: Ово је добро указање, брате, јер ево
манастир је отворен и вратар седи као да нарочито очекује наш
долазак.
Када дођоше до капије, игуман устаде и рече: "Добро дошли,
јагањци Христови!" И примивши их с љубављу, уведе их у манастир
и угости их телесном и духовном храном; и као путнике одмори их
ту ноћ. Сутрадан изјутра игуман им се обрати оваквим речима:
Дивна је и Богу пријатна љубав ваша, коју ви једнодушно имате к

Њему, о децо! Али ви морате будно пазити, да је враг спасења нашег
на неки начин не угаси у вама. Пут ваш је добар, но не треба
ослабети на њему док не добијете венце. Намера је ваша похвална,
али се немојте разленити, да се не би расхладила садашња духовна
топлота у срцима вашим. Мудро је што вечно претпостависте
временском. Добро је служити и родитељима по телу, али је
неупоредљиво боље служити Оцу небесноме. Добра су браћа по
телу, али су далеко кориснија духовна браћа. Корисни су пријатељи
које имате у свету, али је боље стицати пријатеље међу светим
угодницима Божјим. Добри су ваши заступници и посредници које
имате пред кнезовима, али нису онакви као што су анђели који
посредују за нас пред Богом. Добро је чинити милостињу ништима
Бога ради, али никакав принос није тако благопријатан Богу као
душу и вољу своју предати Њему потпуно. Слатко је наслађивање
овим животом, али је ништавно према насладама рајским. Красно је
богатство, и сви га људи воле, али се не може упоредити са оним
ризницама које око не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не дођоше
(1 Кор. 2, 9). Красна је и лепота младости, али је ништа у порећењу
са лепотом Најлешнега међу свима синовима човечјим.[14] Добро је
војниковати цару земаљском, али је то војниковање кратковремено и
мучно; међутим, бити војник Цара Небеског, значи триумфовати
над свом вражијом силом.
То и слично томе говораше им преподобни игуман, па видећи
где им силне сузе теку из очију, рече Симеону: Не жали, не плачи
због седих власи твоје госпође мајке, јер ради трудова твојих Бог је
може боље утешити, него ли ти сам налазећи се поред ње. Када би
ти чак и неодступно био покрај ње, ипак не би насигурно знао да ли
ћеш ти њу сахранити раније или она тебе. И ти би умро не
угодивши Богу, немајући оно што би те могло после смрти
избавити од будућих мука: јер ни материнске сузе, ни очева љубав,
ни богатство, ни слава, ни супруга, ни љубав к деци, не могу
умолити страшнога Судију, већ само врлински живот, подвизи и
трудови, узети ради Бога.
Затим обративши се Јовану рече: И теби, о чедо! нека не убацује
враг такве помисли, да би стао расуђивати у уму свом: ко ће без
мене подржати и прехранити престарелог оца мог? ко ће утешити

ридање супруге моје? Јер да сте ви њих препустили једноме богу, а
сами пошли служити другоме, онда бисте се с правом жалостили
због њих. Но пошто је један исти Бог, коме ви поверисте своје
родитеље и из љубави према коме их ви остависте, то насигурно
знајте да ће се Он сам побринути за њих. Поред тога помислите и
то, да када бесте у свету и рађасте за временски живот, доброта
Господња стараше се о вама и пуњаше домове ваше сваким благом;
утолико више Господ ће се постарати о домовима вашим сада, када
сте ви дошли да Му служите свим срцем, желећи да Му савршеније
угодите. Опомените се, о децо! одговора Господњег ономе који је
желео да иде за Њим и рекао Му: Господе, допусти ми најпре да
идем да укопам оца свога. - Господ му је одговорио: Остави нека
мртви укопавају своје мртваце, а ти хајде за мном (Мт. 8, 21-22). Тако
и ви несавитљивом вољом и одлучним срцем идите за Христом. Јер
када би вас земаљски и смртни цар позвао к себи, желећи да вас
постави за своје постељнике и саветнике, зар ви небисте оставили
ваше домове и ваше домашње и похитали к цару да му служите у
слави и части и да се наслађујете његовом милошћу? И то бисте ви
учинили за кратко време, док би он хтео да вас држи у части пред
велможама својим.
Јован и Симеон одговорише: Да, тако је, оче! - И игуман настави:
Утолико пре, о децо! дужни смо ми да са највећом ревношћу и
усрђем похитамо на позив Небескога Цара који нас позива к части,
са којом се никаква част овога света не може упоредити или
сличити. Ми смо дужни послушати Бога који нас призива к себи,
сећајући се љубави Његове према нама, због које Он не поштеде
Јединородног Сина Свог, него Га нас ради предаде на крсну смрт, да
би нас учинио синовима Својим. И када би за то ми пролили сву крв
своју, ни тада не бисмо учинили ништа достојно у поређењу са
добротом и љубављу које Он показа према нама, јер се крв царска не
може поредити са крвљу слугу.
Рекавши им све то, и досећајући се да су Симеон и Јован, богато
одевени, одрасли у световној раскоши, богонадахнути игуман,
премда му беше очигледно њихово пламено усрђе к Богу, ипак им
саветоваше да одмах не примају на себе монашки образ, већ да
причекају неко време: нека сами испитају себе, да ли ће моћи

поднети тегобу подвижничког живота монашког. А они, павши му
пред ноге, са сузама га молише да их без одлагања постриже и обуче
у свети чин.
После тога старац, желећи да их проба, узе насамо Јована и
рече му: Ја сам већ убедио твога пријатеља да остане још годину
дана у световном лику. - Јован му на то одговори: Ако он хоће, нека
остане, а ја нисам у стању чекати тако дуго на постриг, него те
молим оче, да одмах извршиш на мени оно за чим жуди душа моја.
- Симеон пак, видећи их где насамо разговарају, рече старцу: Не
оклевај, оче, слушајући Јованове речи, јер у мени трепти срце моје
због њега, да не устугује за супругом својом, богатом и врло лепом,
са којом је ове године ступио у брак, и да ради ње не отпадне од
љубави Божје. - И Јован такође обрати се старцу са сузама (јер он
беше врло склон сузама): Молим те, оче, пострижи нас одмах, да не
погубимо милог ми брата, јер он има мајку која га силно воли и не
може живети не видећи га, па се бојим за њега, да не би, сећајући се
мајчине љубави, одступио од љубави Божје. Стога нећу престати
бринути се, док га не видим пострижена.
Видећи њихову велику узајамну бригу и знајући из искуства да
Бог не посрамљује нити одбацује оне који Му прибегавају свом
душом и тврдом вером, старац их без даљег одлагања уведе у цркву
и постриже их у почетни монашки образ. Када се вршаше њихово
пострижење, Јован силно плакаше, а Симеои га кришом гуркаше
дајући му на знање да умукне, јер је мислио да он плаче за оцем и
женом својом. Но овај проливаше сузе из пламене љубави срдачне
према Богу.
После пострижења и по завршеној светој литургији игуман им
опет изговори дугу поуку, знајући својим прозорљивим духом да
они неће дуго остати у његовом манастиру, пошто ће их Бог позвати
на још савршеније живљење. Тај дан беше субота, и хтео је игуман да
сутрадан, у недељу, стави на њих савршени монашки чин ангелског
образа. И стадоше неки од братије говорити Јовану и Симеону:
Блажени сте ви, јер ћете се сутра препородити и чисти бити, као од
утробе матере рођени; и очистићете се од грехова ваших, као да сте
тог дана примили крштење!

Они пак, не разумевајући то што им говораху, зачудише се и
препадоше се, па похиташе к светом игуману у суботу вече и
мољаху га говорећи: Не крштавај нас, оче, јер смо хришћани и деца
хришћанских родитеља, препорођени бањом светога крштења. Игуман, не схватајући речи њихове, упита их: Ко хоће да вас крсти,
децо? - Они одговорише: Чусмо од братије да ћемо сутра бити
крштени.
Тада игуман, схвативши да су им братија говорили о светом
ангелском образу, рече: Добро су вам рекли оци, јер сутра хоћемо да
вас обучемо у савршени свети чин ангелског образа, који ће вас, као
друго крштење, очистити од сагрешења ваших учињених у свету. - А
Јован и Симеон не знађаху шта је то савршени чин ангелског образа.
И нареди игуман да позову брата, кога прошле недеље обуче у тај
савршени чин, и још се не беху навршили седам дана, те тај брат још
ношаше сву одећу светога чина, по манастирском уставу. А кад тај
брат дође, Јован и Симеон угледавши га, припадоше к ногама
игуману молећи га да их одмах, још те вечери, обуче у такав чин. И
говораху: Људи смо, и не знамо да ли ћемо преживети ову ноћ и
дочекати сутрашњи дан, па ћемо отићи из овог живота без таквог
венца, радости и славе, какве видимо на овоме брату.
Схвативши да они виде неко виђење, игуман отпусти позванога
брата да иде у своју келију. Када он оде, опет Јован и Симеон
стадоше са сузама молити игумана: Оче, Бога ради обуци нас одмах
у хаљине какве видесмо на овоме брату, јер у твоме манастиру
заиста не видесмо ни једнога у такој слави у каквој је овај брат. Игуман их упита: Шта видесте, децо, на томе брату? - Они
одговорише: Видесмо на његовој глави блистави венац и сијање
унаоколо, и неке светле личности са свећама у рукама, које га
окружавају и дивно певају.
И удиви се игуман толикој душевној чистоти њиховој и рече им:
Сутра ћете и ви, благодаћу Светога Духа, добити такав венац и славу
заједно са светим ангелским чином. - И када свану недеља, игуман
изврши над њима тај свети чин; и они обојица гледаху један на
другоме венце који сијају над њиховим главама; и ноћу виђаху јасно
лице један другоме; и таком се радошћу испуњаваше душа њихова,
да они не жељаху окусити ни хране ни пића.

Два дана након примања светог савршеног чина деси се да они
сретоше оног гореспоменутог брата, кога видеше у слави, а сада га
угледаше обученог у врећу и где врши манастирско послушање, али
не видеше над њим пређашњу славу и венац, и чуђаху се. Тада
Симеон рече Јовану: Веруј ми, брате, по истеку дана и ми нећемо
видети један над другим диван венац и сијање, као што сада видимо.
- Јован га упита: А шта ти још хоћеш за себе, брате? - Симеон му
одговори: Хоћу да ме послушаш, те као што побегосмо из света,
тако и одавде да отидемо у најусамљенији пустињски живот, јер
откако нас чесни игуман обуче у овај свети образ, разгоре се срце
моје неком чудесном жељом, и душа моја не жели никога да гледа,
нити да говори, нити да што слуша од кога, него жуди да борави у
дубоком ћутању и у потпуној удаљености од свију. - А шта ћемо
јести, живећи у пустињи? упита Јован. - Симеон одговори: А шта
једу остали пустињежитељи, о којима слушасмо из уста
поучавајућег нас игумана? Онај који храни њих, прехрањиваће и нас;
и ја држим да нам је игуман говорио тако много о
пустињежитељима, да бисмо и ми изабрали пустињачки живот. Јован му на то рече: Али, ми се још нисмо научили појати псалме по
манастирском уставу. - Симеон одговори: Онај који је спасао оне
што Му угодише пре Давида, спашће и нас; и као што је Он научио
Давида, који је пасао овце у пустињи, да пева псалме, тако ће и нас
научити. Стога, немој ме не послушати, брате, него као што заједно
посветисмо себе Богу, тако да Му заједно и послужимо. - Јован
пристаде, говорећи: Учинићемо као што хоћеш; али како ћемо
изаћи из манастира, када се капија ноћу затвара? - Симеон
одговори: Онај који нам је отвори дању, отвориће је и ноћу.
Тако се они договорише и одлуку донесоше. А кад наступи ноћ,
игуман виде у сну неког чесног мужа, светог по изгледу, како отвара
манастирску капију и говори: "Изађите, овце Христове, на пашу
своју". - Пренувши се из сна, игуман од мах похита ка капији, и нађе
је отворену; па мислећи да су Јован и Симеон већ изашли, седе
ожалошћен, и уздишући говораше: Ја грешни не бејах достојан да
примим молитве отаца мојих, јер не ја њима него они мени беху оци
и учитељи. О, какво се скупоцено камење (као што каже Свето
Писмо) нераспознавано ваља по земљи; многи га виде, али га мало

њих распознају! - Док игуман тако размишљаше у себи и туговаше,
гле, појавише се слуге Христове идући из своје келије ка капији, да
би напустили манастир. И виде игуман где испред њих иду
прекрасни младићи са упаљеним свећама. Јован пак и Симеон не
виђаху те младиће, него, угледавши отворену капију, веома се
обрадоваше што их њихова нада не изневери. Али када код капије
угледаше старца, уплашише се, и хтедоше да се врате, јер се не
досећаху да је то игуман. Но игуман их призва говорећи: Не бојте се,
чеда, идите у име Господње! - А они, познавши да је то игуман,
силно се обрадоваше, и разумеше да Бог, који му раније беше
открио њихов долазак, откри му и њихов одлазак. И поклонивши се
старцу, рекоше: Благодаримо ти, оче! али не знамо како да достојно
заблагодаримо Богу и чесној глави твојој. Ко се од нас могао надати
да се таких дарова удостоји? Какав би нас цар могао почаствовати
оваквим чином? Какве би нас ризнице обогатиле тако брзо? Каквих
бања воде очистиле би тако душе наше? Какви би нас родитељи
могли тако љубити и спасти као ти, чесни оче?! Ти си нам по Христу
отац и мати, владар и пастир, наставник и руководилац! Преко тебе
добисмо неукрадљиву ризницу и наћосмо свескупоцени бисер
спасења, познасмо истински силу другога крштења, као што нам
казиваху оци. Молимо твоје блаженство, оче, помоливши се за нас,
отпусти нас слуге твоје да идемо куда нас упути Бог, јер пожелеемо
да Му свом душом послужимо. И спомињи, оче, овце своје које си
Христу принео на жртву.
Све ово они говораху са много суза. Плакаше и игуман од
духовне радости, видећи њихову тако велику жудњу за Богом.
Затим, поставивши Симеона с десна а Јована с лева, он подиже руке
к небу, па се стаде молити овако: Боже праведни и славни! Боже
велики и силни! Боже предвечни и вечни! чуј ме грешнога у овај час!
услиши ме, Господе, јер си обећао услишити све који Ти истински
служе! управи стопе ових слугу Твојих, и ноге њихове постави на пут
мира! Буди помоћник овим безазленим младићима и сачувај их
читаве, као голубове! Запрети свим нечистим дусима да им се не
приближују, него да беже далеко од лица њихова. Узми оружје и
штит, и устани им у помоћ! исучи мач и пресеци пут онима који их
гоне! реци души свакога од њих: ја сам твоје спасење (ср. Пс. 34, 2.3).

Учини да од мисли њихове побегне свака малодушност и страх, и да
од ума њиховог погине гордост, уображеност и свако неваљалство.
Нека се угаси свака распаљеност тела, која бива од природе и од
демонског искушења! нека се освети њихово тело и душа; и дух
њихов нека се просвети светлошћу благодати Твоје, да би они,
растући духовно, достигли у човека савршена, удостојили се удела
угодника Твојих, славили Те са светим анђелима и свагда се клањали
Теби, Оцу и Сину и Светоме Ауху, Једноме у Тројици Богу, вавек,
амин.
После тога, обраћајући се слугама Христовим, он кроз сузе
рече: Бог, кога ви, добра децо, избрасте и коме прибегосте, нека Он
пошље анђела пред лицем вашим, који ће уклонити сваки страх са
пута вашег и ићи пред вама, избављајући вас од свих вражјих сила,
као Јакова од Лавана и од Исава, и Данила од чељусти лављих! - И
загрливши их, он се опет молитвом обрати к Богу: Спаси, Боже,
спаси оне што Те свим срцем заволеше, јер си Ти праведан, Господе,
не остави оне који Тебе ради оставише све таштине! - Затим се опет
обрати њима и рече: Чувајте се, чеда; јер одлазите у страшан и
невидљиви рат, али се не бојте! Моћан је Бог и неће пустити на вас
искушења изнад ваших сила. Подвизавајте се, чеда, да не будете
побеђени од врага; стојте јуначки, имајући као оклоп свети иночки
чин ангелског образа. Сећајте се Рекавшег: Ни један није приправан
за царство Божје који метне руку своју на плуг па се обзире натраг
(Лк. 9, 62). Не будите лењи и мрзовољни почињући овај пут
Господњи, да се и на вама не испуни прича о ономе што поче зидати
кулу: поче зидати, и не може да доврши (Лк. 14, 30). Будите храбри,
децо, знајући како је ништавна борба а како велики венац, како
краткотрајан труд а вечит покој.
Док они вођаху овакве разговоре, наступи време да клепа за
јутрење и да они изађу из манастирске капије. Симеон одведе
игумана насамо и рече му: Молим те, оче, Господа ради помоли се
усрдно Богу за мога брата Јована, да се из ума његовог избрише
сећање на жену, да ме услед вражјег искушења не би оставио и ја
пресвиснем од туге због растанка с њим; помоли се и за оца његовог
да га Господ утеши, да не би туговао што га је син оставио.

Тако и Јован, одвевши старца устрану, мољаше га: Бога ради,
оче, не заборави у светим молитвама својим мога брата Симеона, да
не побегне од мене к мајци својој, вучен љубављу к њој, те ћемо се
тако у пристаништу удавити. - Удиви се старац таквој њиховој
међусобној љубави, обећа им да ће се молити за њих, па их
благослови ограђујући их крсним знаком и отпусти с миром.
Отишавши од преподобног игумана слуге Христове, Јован и
Симеон, мољаху се: Боже, молитвама слуге Твога а оца нашега
Никона, сам нас води куда хоће воља Твоја; јер ми смо странци и не
знамо ни место ни земљу куда бисмо ишли, него к Теби гредемо,
иако нас, можда, у дубокој пустињи очекује смрт. - Затим Јован
упита Симеона: Шта ћемо сада радити, брате? Куда ћемо кренути? Симеон одговори: Кренимо на десно, јер све што је десно, добро је. И они кренуше на десну страну. А то би по промислу Божјем, јер
Господ не оставља слуге Своје. После дужег путовања они се
приближише к Мртвоме Мору[15], и нађоше близу увора Јордана,
који се улива у то Море, дивно место и келију, где је живео неки
стари пустињежитељ, који се на неколико дана пре тога престави ка
Господу. Беху ту и сасуди мали, и градина са зељем којим се
преминули старац хранио. Видевши то, слуге се Христове тако
силно обрадоваше, као што се радује човек који нађе богату
ризницу, и благодарећи Бога они се ту настанише и почеше живети.
Након не много времена, непријатељ душа наших ђаво, не
подносећи богоугодно живљење слугу Христових, отпоче рат
противу њих: убацујући Јовану у душу сећање на жену и оца, а
Симеону - љубав према матери. Они пак, када видеше један другог
жалосна, одмах рекоше један другоме: Хајде, брате, да се заједно
помолимо Господу нашем Исусу Христу, да нас молитвама светог
старца нашег Никона сачува од ђавољих замки.
И када се они мољаху, убрзо им долажаше помоћ Божја која
одбијаше од њих нападе вражије. Понекад им кушач убациваше
жељу за месом и вином; понекад им показиваше у сну родитеље и
сроднике, или како тугују за њима или како пирују; понекад их
бацаше у мрзовољу и леност; понекад навођаше на њих страшилна
привиђења, да их уплаши; понекад им убациваше помисао да се
врате у манастир, тобож им је неподношљиво живљење у пустињи.

И та шарена змија паштила се на разне начине да омете праведно
живљење ових изврсних подвижника. А они, сећајући се својих
обета и светлих венаца, које у почетку видеше један над другим, и
памтећи поуке и сузе свога старца, јачаху у Господу; и тешаху се
осећајући често неку духовну сласт у срцима својим.
После јуначког противљења вражјим искушењима, њима се
јављаше у сну преподобни Никон, час саветујући их, час молитву
творећи за њих Богу, час учећи их псалмима и молитвама. И
пробудивши се, они су памтили на јави оно што су од њега научили
у сну, и то им причињаваше велику радост. Исто тако и тугу коју је
изазивало сећање на домашње, Господ им олакша после две године
оваквим откривењима: у ноћном саном виђењу Симеону се чинило
како он посећује своју мајку у њеном дому и говори јој на сирском
језику: Ладохрелихем, тојест, не брини, мајко, јер нам је добро; ја и
господин Јован здрави смо, и настањени смо у царском дворцу, и ево
носимо венце којима нас овенча цар, и украси нас светлим
хаљинама; кажи такође и Јовановом родитељу да не тугује за својим
сином; и уопште не брините за нас.
Овакво виђење имађаше Симеон много пута, и из тога он
разумеде да његова мајка, утешена Богом, не тугује више за њим.
Исто тако и Јовану се у саном виђењу јављаше неко пресветло лице и
говораше му: Ето, ја учиних да отац твој не тугује више, испунивши
му душу спокојством и радошђу; и жену твоју узећу ових дана у
своје царство.
Причајући један другоме оваква виђења, Јован и Симеон се
радоваху у душама својим и весељаху се о Богу Спасу своме. И од
тада они не имађаху никакву тугу: Јован због оца и жене, Симеон
због мајке; но у њих беше једна брига: дан и ноћ славословити Бога.
Њима беше труд безтрудни и туга безтужна: непрестано вршити
молитве. И за не дуго време они постадоше достојни сасуди Светога
Духа, и удостојаваху се виђења божанствених откривења. Понекад
они живљаху одвојено један од другога, али не даље него колико се
може добацити каменом. И када би једнога напао помисао вражји,
он је одмах прибегавао другоме: јер они откриваху један другоме
помисли своје и, молећи се заједно, одбијаху нападе вражије.

Пошто прође неко време, блажени Симеон, седећи на
одвојеном месту, дође у усхићење и виде себе у своме отачаству, у
граду Едеси[16], крај своје болесне мајке, и пита је: "Како живиш,
мајко?" А она одговора: "Добро ми је, чедо". Он јој на то говори: "Иди
к Цару ништа се не бојећи, јер Га ја умолих за тебе и Он ти
припреми дивно место; и када Он узажели, онда ћу и ја доћи код
тебе".
Дошавши к себи после овог виђења, Симеон разумеде да му је
тог часа умрла мајка, па похита к брату Јовану и моли га да се
помоли за душу његове мајке, а сам, клекнувши на колена, са сузама
се мољаше говорећи: Боже, Ти си благоволео примити жртву
Аврамову, и ниси одбацио жртве Јевтајеве, нити си презрео даре
Авељеве, а ради слуге Свога Самуила његову си матер показао
пророчицом, - Ти, Господе мој, Господе! ради мене слуге Твога
прими душу моје добре мајке; сети се њених патњи и трудова које је
поднела око мене; опомени се њеног јецања и суза које је пролила
када је оставих и прибегох к Теби; сети се груди њених којима ме је
одојила надајући се да ће имати од мене утеху и помоћ, и не доби
чему се надала. Не заборави, Владару, ридања срца њеног због мене
када је оставих Тебе ради. Сети се, колико ноћи није могла ока
склопити од непрекидне мисли на моју младост и на њено
сиротство. О, колико се кидало срце њено гледајући на моје хаљине,
у које се више није облачио скупоцени бисер њен! Опомени се
коликих сам је радости и весеља лишио отишавши од ње, да бих
служио Теби, моме и њеном Богу и Господу! Дај јој ангела Твог,
хранитеља силног, који ће душу њену избавити од злих и
немилостивих духова ваздушних који желе да погубе све. Нареди,
Боже мој, да се душа њена без бола и без страха одвоји од тела, и као
Благ прости јој све грехе које је учинила у овом животу. О, Боже
правосудни, не преведи је из туге у тугу, и из муке у муку, и из
јецања у јецање, него јој место туге којом је туговала због мене,
јединца сина свог, подај радост, и место суза весеље, припремљено
светима Твојим, Боже мој!
Заједно с њим мољаше се и Јован за душу преминуле. И
уставши са молитве, Јован тешаше Симеона говорећи: Ето, брате
мој, Бог услиши твоје молитве и узе к себи твоју мајку. Хајде,

потруди се са мном и замолимо обојица Господа, да и мојој бившој
жени покаже Своју милост, те да је или приведе монаштву или узме
к себи из овога света. - И обојица се молише о томе.
Пошто прође мало времена, и блажени Јован би у усхићењу, и
виде своју жену где седи у своме дому; к њој дође Симеонова мајка,
узе је за руку и рече јој: "Устани, сестро моја, и хајдемо код мене, јер
диван дом даде ми Цар који сина мог заједно са мужем твојим
начини војницима Својим; промени своје хаљине и обуци се у
чисте". И она одмах устаде, промени хаљине и пође за њом.
Из овог виђења сазнаде Јован да је жена његова умрла и да је
заједно са Симеоновом мајком настањена у месту праведних, и
обрадова се великом радошћу. Од тога времена они обојица
престадоше туговати и проведоше у пустињи двадесет девет година,
живећи заједно у сваком злопаћењу, јуначки се борећи са
невидљивим непријатељима и благодаћу Божјом побеђујући их и
прогонећи их. А нарочито Симеон достиже толико бестрашће, да
тело његово беше као безосећајно дрво, и не осећаше у себи никакве
пожуде, пошто сви удови његови беху веома умртвљени.
Једнога дана Симеон рече Јовану: Више нам није потребно,
брате, да остајемо у пустињи, него ме послушај: хајдемо да
послужимо спасењу других, јер овде само себи користимо, а награде
за приношење користи другима немамо. Не каже ли апостол: Нико
да не гледа што је његово, него сваки да гледа што је ближњега.
Свима угађам, не тражећи своје користи него многих, да се спасу.
Свима сам био све, да како год спасем кога (1 Кор. 10, 24.33; 2 Кор. 9,
22). - На то му Јован одговори: Држим, брате, да Сатана омрзну
наше побожно тиховање и убаци ти такву миеао, него успротиви му
се и седи овде, да бисмо наш подвиг, који овде почесмо и на који смо
призвани од Бога, окончали у овој пустињи. - Симеон му на то
узврати: Веруј ми, брате, ја овде више остати нећу, него по сили
Христовој идем и наругаћу се свету.
Јован му онда стаде говорити: Ја још нисам достигао такво
савршенство, да бих се могао ругати свету; бојим се да свет на неки
начин не посрами мене и лиши ме благодати Божје. Преклињем те,
добри мој брате, Господа ради који нас је сјединио, не остављај мене
ништавног, нити се одвајај од свога брата. Ти знаш да после Бога ја

никога немам сем тебе једнога, брате мој; свију се одрекох, и теби се
привезах, а ти сада хоћеш да ме оставиш самог у овој пустињи као у
мору. Сети се дана у који бацисмо коцку и пођосмо заједно да
служимо Господу, и обећасмо да се не растајемо. Сети се онога часа
у који нас преподобни отац наш Никон обуче у свети велики
ангелски образ, и бејасмо оба као једна душа, и сви се дивљаху
љубави нашој. Не заборави речи великога старца којима нас тешаше
и саветоваше при нашем одласку из манастира. Не остављај ме,
брате, молим те, да не бих на неки начин пропао сам без тебе, па ће
Бог искати душу моју од тебе. - Симеон му на то рече: Сматрај да
сам умро. Јер када бих сада умро, зар ти не би остао сам? Веруј ми,
ако пођеш са мном, добро ћеш урадити; не пођеш ли, нека буде
воља твоја. Но ја овде остати нећу, него ћу ићи куда ми наређује Бог.
Јован онда разумеде да је ова намера брата његовог од Бога, да
иде из пустиње у свет, и престаде да му противречи. Жалећи због
растанка са братом, он му рече: Пази, мили Симеоне, да ти свет не
развеје оно што си сабрао у пустињи, и да оно што си стекао
ћутањем не буде оштећено светском вревом. Нека сан не погуби
твоја свуноћна неспавања, и варке света нека не разаспу монашку
философију. Чувај се да гледање жена, од којих те Бог сачува до
данашњег дана, не упропасти твоју целомудреност, и да те
имањељубље не лиши пустињачког сиромаштва. Пошћења твоја
нека се не разоре разноврсним јестивом; и плач твој нека се не затре
осмехом и молитва леношћу. Ако си ти, мили мој, и добио од Бога
силу да можеш без штете по своје спасење боравити у свету међу
људима, ипак брижљиво чувај срце своје од онога што будеш видео
у свету. И оно што будеш радио пред људима телом, нека у томе не
учествује воља; нека се душа твоја не дотакне онога чега се дотакне
рука твоја; нека се срце не наслађује када уста буду јела; када ноге
буду ходиле, нека се не ремети унутрашњи мир; све што се чини
споља, нека се не осећа унутра; и ум твој нека остане спокојан. Ја се
радујем спасењу твоме, само се ти моли Богу за мене, да нас у
будућем веку не раздвоји.
Не бој се, мили мој брате Јоване, - одговори му на то Симеон, јер што хоћу да радим, хоћу не по својој вољи него по Божјем
наређењу, и да је дело моје угодно Богу познађеш по томе, што ћу

пред своју смрт доћи к теби поздравити се с тобом и позвати те за
собом, и ти ћеш после не много дана доћи код мене.
После оваквог разговора они обојица стадоше на молитву, и
дуго се молише са многим сузама. Затим се загрлише и целиваше
један другог у уста и груди, и отпусти Јован Симеона, испраћајући
га далеко, јер му се није хтело да се одвоји од њега. И сваки пут када
му Симеон говораше: "Брате Јоване, врати се већ!" ове речи беху за
њега као оштар мач који одваја душу од тела. На крају крајева,
целивавши један другог они се растадоше: Симеон оде у свет, а Јован
се врати у пустињу, лијући сузе из очију.
Изишав из пустиње, блажени Симеон крену у свети град
Јерусалим, јер је силно желео да види света места која толико година
видео није. Када стиже до свете Голготе, проведе тамо три дана,
улазећи и поклањајући се чесном и животворном Крсту и светом
гробу Господњем. И усрдно се мољаше Богу, да дела његова сакрије
од људи док се не престави из овога света, да би на тај начин избегао
ташту славу и гордост, која и анђеле упропасти и збаци с неба, него
да га сви сматрају за безумног и лудог. И доби што је молио, јер
Господ слуша молитве истинских слугу Својих и пази на молбе
њихове.
И после тога колика чудеса овај угодник Божји чињаше: ђаволе
изгоњаше, будућност предсказиваше, све болести исцељиваше, од
напрасне смрти избављаше, неверне к вери привођаше, грешне на
покајање упућиваше, па ипак људи не могаху сазнати светост
његову, пошто је Бог скриваше од њих, те га сви до саме смрти
његове сматраху за лудог и бесомучног. А и он сам умео је да
чудесна дела своја, благодаћу Божјом чињена, скрива привидним
лудилом, као што ће се видети из даљег излагања.
Нека се нико не саблазни читајући о неким необичним и
смешним поступцима, које свети Симеон чињаше у свом
претворном лудилу, ругајући се сујетном и гордељивом свету, него
нека сваки размисли о апостолским речима: Ко хоће да је мудар на
овоме свету, нека буде луд. Ми смо луди Христа ради. Лудост Божија
је мудрија од људи (1 Кор. 3, 18; 4, 10; 1, 25). Из Јерусалима
преподобни Симеон крену у град Емесу, и тамо отпоче своје лудило
Христа ради: јер приближавајући се граду он угледа на ђубришту

липсалог пса, па скиде свој појас, веза пса за ногу, одвуче га у град
брзо прошавши кроз капију, и вуцијаше га по улицама. На то се
сабра много деце, која трчаху за њим и викаху: "Монах јуродиви,
монах сулуди!" И бацаху се камењем на њега, и бијаху га штаповима.
Сутрадан у недељу преподобни Симеон уђе у цркву у почетку
литургије, са орасима у недрима. Најпре он стаде гасити свеће; а
када покушаше да га истерају, он устрча на амвон, па се стаде
орасима бацати на жене, и једва га са великом муком истераше из
цркве. А он бежећи пообара хлебове продавцима хлеба, те га они
тако силно избише да он једва остаде жив. - После тога један човек,
пиљар по занимању, присталица Севирове јереси,[17] угледавши
овог блаженог старца, а не знајући за његово јуродство, рече му:
Зашто се скиташ, старче? Хајде код мене, па продавај сочиво, пасуљ,
хељду и остало поврће. - Он одмах пристаде, и севши у дућанчићу
тога човека стаде бесплатно раздавати робу ништима који долажаху,
а и сам једе, јер већ читаву недељу не беше јео. И када све раздаде, а
ништа не наплати, онај га човек силно изби, почупа му браду, па
најури из своје куће. Али старац не оде већ седе крај његових врата.
После једног часа старац чу пиљареву жену где тражи жара да окади
кућу, па отрча к пећи, и не нашавши ватраљ узе жар у шаке и
однесе газдарици да метне тамњан и окади. Угледавши то, жена се
препаде и викну на њега: Шта то радиш? Зашто руке своје гориш? А он метнувши жар на своју хаљину рече: Ако ти није по вољи да
рукама покадим, онда ћу то учинити хаљином. - И ставивши
тамњан на хаљину кађаше док се жар не угаси. Видећи да му руке и
хаљина не бише повређени од огња, жена и муж се веома удивише,
па се потом присајединише светој васељенској Цркви, а старца
стадоше поштовати као свеца. Но он побеже из њихове куће и не
врати се док то чудо не пређе у заборав.
Када преподобни изиграваше луду по граду, један крчмар га
узе код себе и држаше га као слугу. Беше крчмар сурове нарави и
немилосрдан и ретко кад даваше старцу хране, ма да много
зарађиваше због њега, јер су грађани подсмевајући се говорили:
"Хајдемо да пијемо у крчми, где је јуродиви!" јер старац својом
сулудошћу весељаше пијаче. Једном допузи змија, пи вино из суда,
па испустивши отров у вино оде. У то време никога не беше у крчми,

и јуродиви беше напољу, кревељећи се усред народа и играјући уз
бубањ. А кад мало касније уђе у крчму, он угледа над судом
исписану једну реч, коју нико други не виђаше, и то реч: "смрт".
Старац разумеде шта се догодило, узе дрво и разби суд пун вина, и
вино се проли. У том тренутку наиђе крчмар, па видевши старца где
разби суд, дохвати исто дрво и би старца без милости док се сам не
умори, и истера га из куће.
Сутрадан старац опет дође у крчму и као да се кријаше од свога
газде. И змија се понова довуче и стаде пити вино из другог суда.
Угледавши то, крчмар дограби дрво, и желећи да убије змију он
удари у суд, али змија побеже, а суд се разби и вино се просу; па не
само суд, него се поразбијаше и чаше што стајаху близу њега.
Старац пак, стојећи позади, викну: Видиш, не само ја луд разбијам
судове него и ти исто радиш.
Тада крчмар, схвативши да је Симеон разбио јуче суд са вином
због змијиног отрова, раскаја се што је немилосрдно избио невиног
Симеона, и стаде га уважавати као свеца. А старац, не желећи себи
уважавање већ бешчешће и поругу, и изгледом лудака мудро
скривајући своје свето ангелско у телу живљење, учини овакву ствар:
једнога дана када се крчмарева жена одмараше сама у својој соби, а
муж њен продаваше вино, старац дође код ње и стаде се свлачити
као да хоће да легне поред ње. Видећи то, жена се развика, те муж
њен дотрча и она му рече: Отерај ову проклету луду, јер хоће да ме
напастује.
Крчмар ишамара старца, па га истера напоље на мраз, јер беше
велика хладноћа и киша. И сеђаше старац напољу, трпећи
хладноћу у једној ветој подераној одећи. Од тога времена не само
сам крчмар га не сматраше за свеца него и другима који говораху да
Симеон јуродствује Христа ради, он са заклетвом тврђаше: Он је
заиста бесомучан и луд, а усто и блудник, јер је жену моју хтео да
напаствује; он и месо једе и друге ружне ствари чини, као да нема
Бога.
Преподобни је заиста, да би сакрио своје пошћење, много пута
после седмодневног неједења јео месо пред свима нарочито ради
тога, да би га сви сматрали не само за лудака него и за грешника. Да
би што више показао своје тобожње лудило, он одбациваше људски

стид и много пута хођаше по тргу го као бестелесан, он - истински
подражатељ Бестелесних. Ђакон који је служио при цркви у том
граду, по имену Јован, човек врлински и богоугодан, потпуно је знао
Симеоново претворно јуродство Христа ради. Видевши једном да је
старац веома изнемогао телом нешто од дугог неједења, нешто од
тешког подвига јуродствовања, и желећи да га као у шали окупа,
ђакон га упита: Лудо, хоћеш ли у купатило да се окупаш? - А он се
насмеја и рече: Хоћу, хоћу, - И одмах скиде са себе своју пртену
рубину, сави је и метну себи на главу. И рече му ђакон: Обуци се,
брате, јер ако наг идеш, онда ја нећу ићи с тобом. - Старац му
одговори: Ја похитах с овом ствари; ако нећеш да идеш са мном,
онда ћу ја пожурити испред тебе. - Рекавши то он потрча напред. А
беху два купатила: једно мушко, друго женско. Он промину мушко
и пође ка женском. Достигавши га, ђакон викну: Стани, лудо, не иди
тамо, јер је то женско купатило. - Обрнувши се к њему Симеон рече:
То је свеједно, и тамо је топла и хладна вода, и овамо је топла и
хладна вода, више од тога нема ништа ни тамо ни овамо. - Рекавши
то, он отрча напред и уђе наг у купатило међу жене. Оне одмах све
полетеше на њега, бише га и избацише напоље.
После тога ђакон насамо упита светог Симеона: Оче, како се
осећало тело твоје, када си наг ушао међу жене? - Старац одговори:
Веруј ми, брате, као дрво међу дрвећем, тако и ја тада бејах међу
њима, нити осећах да имам тело, нити помишљах да к телима уђох,
него сав ум мој беше у делу Божјем.
Такво бестрашће свог умртвљеног тела откри блажени томе
ђакону, од кога не скриваше васцело житије своје, видећи у њему
истинитог слугу Божјег. И беше међу њима пријатељска љубав у
Христу и знађаху они један другоме богоугодна дела.
Преподобни Симеон упражњаваше јуродство спасавајући не
себе једнога него и друге, јер многе грешнике привођаше к покајању,
поучавајући их речима и делима. Један младић паде у грех
прељубочинства, и одмах по казни Божјој би предат Сатани на
мучење тела (1 Кор. 5, 5), и мучаше га нечисти дух. Угледавши то,
старац удари младића по образу и рече му на уво: "Не чини
прељубу". И тог тренутка изиђе бес, и младић постаде здрав. А када
питаху младића како се исцели, он казиваше: "Видех старца са

дрвеним крстом у руци, он одагна од мене страшног црног пса
бијући га крстом, и ја постадох здрав". Младић не могаше открити
да га Симеон јуродиви исцели, јер му Бог задржаваше језик све до
престављења Симеонова.
Бејаше један глумац по имену Псифас, који на трговима
извођаше смешне игре. Када једном он обављаше свој уобичајени
посао пред народом, наиђе тамо преподобни Симеон, и угледавши
глумца прозре да он има неку врлину у животу свом, па желећи да
га одврати од тог непријатног посла, узе врло мали каменчић и,
начинивши над њим крсни знак, баци га на глумца и удари га у
десну руку, и тог часа се рука глумчева осуши, и никако не могоше
дознати ко је бацио камен на глумца. И оде глумац болестан и
тужан. У сну пак јави му се преподобни и рече: "Ја сам те ударио
каменом, и ако се не покајеш, и не закунеш ми се да се више нећеш
бавити смехотворном вештином, нећеш се исцелити". Глумац му се
закле Пречистом Дјевом Богородицом да се више неће бавити тим
играма. И пробудивши се, он се осети здрав, и рука му беше
исцељена, али не могаше именовати свога исцелитеља, већ само
тврђаше да га исцели неки монах који на глави имађаше венац од
палмових гранчица.
Преподобни провиђаше и будућност, и унапред објављиваше
оно што другима беше непознато. У време цара Маврикија[18]
велики земљотрес разори Антиохију и поруши многе зграде у
Бмеси. Но на неколико дана пре тог земљотреса старац Симеон,
јуродствујући дохвати из училишта бич исплетен од ремена, па
трчећи по граду удараше камене стубове којима се подржаваху
зграде, и понеком стубу говораше: "Господ ти наређује, стој чврсто!"
А дошавши к једноме стубу рече му: "Ти нити стој, нити падај!" И
када би земљотрес, сви стубови којима светац ударајући их нареди
да стоје, остадоше читави и неповређени, а други попадаше са
кућама које држаху и у прах се расуше. Онај пак стуб коме старац
рече: "Ти нити стој, нити падај", раздвоји се напола одозго до доле и
стајаше нешто мало искривљен. Када светац удараше стубове
наређујући им да стоје, људи мишљаху да он то чини у лудилу; а
када угледаше те стубове где после земљотреса стоје читави и

нетакнути, многи схватише да је то било пророчко предсказање
јуродивога о земљотресу.
Исто тако, када је имао настати помор, светац долажаше у
училиште, целиваше децу као омејући се, и свакоме говораше:
"Иди, о добри мој! иди, о прекрасни мој!" Али он не целиваше сву
децу већ само ону коју му благодат Божја указиваше. А учитељу
говораше: "Тако ти Бога, брате, не биј ову децу коју ја целивам, јер
им ваља на далек пут ићи". А учитељ исмеваше старца, и бијаше га
некад сам а некад наређиваше деци да га бију; и привезиваху старца
за стуб и бијаху га. Када пак, по допуштењу Божјем, наиђе помор на
град, не остаде у животу ни једно од оне деце које светац целиваше
него сва помреше. И тада схватише његово пророштво.
Старац имађаше обичај да залази у домове богаташа и игра
јуродствујући, при чему много пута целиваше пред свима робиње
њихове. Но догоди се једној робињи знаменитог грађанина да паде с
неким младићем и затрудни од њега. А када се дознаде да је трудна,
и њена је госпођа распитиваше с ким је сагрешила, она не хте одати
свога љубавника него рече да ју је јуродиви црноризац напаствовао.
Када старац по обичају дође у ту кућу, госпођа га упита: Јеси ли
добро поступио Симеоне што си напаствовао моју робињу, и она је
сада трудна од тебе? - Насмејавши се старац рече: Не брини сада, не
брини док она не роди, па ћеш имати малог Симеона. - Од тога дана
поче старац ту робињу називати својом женом, и сваки дан
долажаше к њој доносећи јој чист хлеб, месо и рибе, и говораше јој:
"Једи, жено моја, једи". А када робињи дође време да роди она се
разболе и три дана не могаше да роди, и већ беше на самрги. Тада
госпођа рече преподобноме: Помоли се, старче, Богу, јер твоја жена
не може да роди. - А он, играјући и пљескајући рукама, говораше:
Тако ми Исуса, тако ми Исуса, она се неће породити док не призна
ко је детету отац. - Чувши то робиња, мучена порођајним мукама,
признаде да је оклеветала невиног монаха и каза свога љубавника с
којим је пала у грех. Тада се она породи. И стадоше старца сматрати
светим, а други говораху да он по дејству Сатане чини враџбине, и
стварно је луд и бесомучан.
Свети Симеон такође и тајне помисли срца људских
провиђаше, што се види из следећег. Близу града беше манастир, у

коме нека два оца вођаху разговор о Оригену и истраживаху због
чега је такав мудрац залутао у јерес. Један тврђаше да Оригенова
мудрост није од Бога него од учења и читања многих књига, а други
говораше да је човеку немогуће без благодати Божије говорити и
писати ствари, од којих се неке и до данас примају од православних.
После дугих расправљања и неслагања, они рекоше један другоме:
Чује се да Јорданска пустиња има велике свете, богомудре оце;
хајдмо дакле к њима, еда бисмо тамо пронашли неког који ће
решити наш спор. - После такве одлуке они одоше најпре у свети
град Јерусалим, поклонише се светим местима, па кренуше у
пустињу Мртвог Мора, и по промислу Божјем који не презре
њихове труде обретоше преподобног Јована, пријатеља и сапосника
Симеонова. У то време и Јован већ беше дошао у савршену меру
светости и имађаше дар прозорљивости. Он чим угледа дошавше к
њему оце рече им: Добро сте урадили, оставили сте море, да бисте
захватили воде из сувог језера! - После дуге духовне беседе међу
њима, када би споменут и спор о Оригену, преподобни Јован рече
дошавшим оцима: Ја, оци, нисам добио од Бога дар, да бих могао
расуђивати о недокучивим стварима, него идите к Симеону
јуродивом који се налази у вашем граду, он ће вам одговорити на све
што га будете питали. - Вративши се у свој крај, они дођоше у град
Емесу и распитиваху: Где је јуродиви старац Симеон? - Неки,
смејући се, рекоше им: Шта желите да чујете од безумнога, који све
саблажњава и свима се руга, а нарочито срамоти монахе? - А они, не
обраћајући пажњу на овакве речи, тражаху старца, и нађоше га у
кући једног пиљара где се наднео над пасуљем и као медвед једе
пасуљ. И одмах се један од њих саблазни и рече у себи смејући се:
Заиста смо на великог мудраца дошли да погледамо! овај ће нас
многоме научити! - Када му се приближише, рекоше му:
Благослови, оче! - А он с гневом погледавши на њих рече: Узалуд сте
дошли, и безуман је онај који вас посла к мени. - Затим уставши,
силно удари по образу саблазнившег се, и раздера се: Зашто
исмеваш пасуљ? Четрдесет дана је квашен; Ориген такав није јео, и
зашавши у море не могаде изићи из њега и утопи се у дубини.
Одлазите одавде, одлазите! јер ћете иначе бити бијени! - Они одоше
дивећи се старчевој прозорљивости, јер пре њиховог питања каза им
о Оригену, и спомену онога који их посла к њему, и изобличи

помисао срца; но не могаху никоме причати о њему. А што рече о
пасуљу да је четрдесет дана квашен, тиме означи да је толико дана
он провео без хране, као што о томе касније он сам исприча своме
пријатељу ђакону Јовану.
Једнога дана преподобни Симеон узе из пиљарнице свиралу и
изиђе на улицу близу места, на коме се у пустој кући беше настанио
нечисти дух и плашио многе који су касно пролазили туда, а понеке
и повређивао. Севши тамо, светитељ извођаше на свирали молитву
преподобног оца свог Никона, којој се од њега беше научио, и
прогна оданде беса. Међутим бес, преобразивши се у малог
страшног црнца, побеже у пиљарницу и тамо све поплаши, и све
посуђе поразбија. Када се Симеон врати, угледа пиљареву жену
преплашену и уцвељену, и она му исприча ово: Некакав црнац
страшан и јаростан, нискога раста, ушавши брзо све нас препаде, и
све посуђе поломи. - На то јој светитељ рече: Ја га послах к вама зато
што се не присаједињујете Светој Цркви (а они се држаху Севирове
јереси). - Жена хтеде да дохвати јуродивог и бије, али се он саже,
дохвати прегршт земље и баци јој у лице, те јој очи засу земљом,
довикнувши јој: Зацело ме нећеш ухватити док се не присајединиш
мојој Цркви; ако се пак не хтеднеш присајединити, онда ће вам
поново доћи црнац.
Рекавши то он побеже из те куће. Сутрадан опет у исто време
као и јуче, бес у облику црнца уђе у исту пиљарницу и учени што и
први пут. Тада се сви житељи те куће присајединише Православној
Цркви.
Тако исто и један Јеврејин, хулитељ имена Христова, би обраћен
ка Христу преподобним Симеоном. Јер тај Јеврејин (пошто му Бог
указиваше пут ка спасењу) виде једном старца где се мије и два
анђела који разговараху с њим, и разумевши да је старац угодник
Божји, хтеде да објави народу оно што виде о њему, али светац му се
јави у сну и запрети му да никоме не прича то што је видео.
Међутим Јеврејин, изишавши сутрадан на трг и, не будући у стању
да сачува тајну, хтеде да отвори уста и говори народу о Симеону, но
тог тренутка стаде пред њега светитељ, додирну му уста чинећи на
њима крст и учини га немим, па побеже од њега скачући и играјући
усред народа, а Јеврејин остаде нем. Затим Јеврејин оде к светитељу

и клањаше му се, и махањем главе показиваше му да треба да се
крсти. После тога старац му се јави у сну и рече му: "Или се крсти,
или остани нем". Јеврејин се онда крсти, и кад изиђе из свете
крстионице језик му се тог часа одреши, и он стаде говорити
славећи Бога. Тада он приведе к светом крштењу и све своје укућане.
Свети Симеон достиже толику чистоту и бестрашће да и усред
жена играјући бејаше као чисто злато усред огња; и много пута
бестидне жене га голицаху завлачећи руке у недра, али он остајаше
као мртав телом, сличан безосећајном дрвету, пошто благодаћу
Божјом беше узета од њега свака природна пожуда. Казивао је он о
себи раније споменутом ђакону Јовану, говорећи: Када бејах у
пустињи, и спочетка имађах велику муку од телесних страсти, и
мољах се Богу са сузама да ми олакша ту борбу, јави ми се свети
Никон и упита ме: Како живиш, брате? - Ја му одговорих: Жестоко
страдам, оче, и ако ми ти не помогнеш, не знам шта да радим, јер
тело ратује силно против мене. Осмехнувши се, старац захвати воду
из свог Јордана, и изливајући ми је на стомак начини крсни знак и
рече: "Ето, здрав си!" И од тога времена ја престадох осећати у себи
телесну пожуду и у сну и на јави.
Ето шта о себи исприча блажени ономе ђакону. Будући
бестрастан, он је без бојазни приступао женама, и као што некада на
Синају купина усред огња остајаше неопаљива, тако и он међу
женама. Он је долазио међу њих желећи им спасења. Понекад је
говорио каквој било блудници: "Хоћеш, ли да те имам за
пријатељицу? Ево даћу ти сто дуката, само не чини грех ни с ким".
Говорећи то, он је блудници показивао злато које му је Бог
невидљиво давао колико је он хтео. Блуднице су му, исмевајући га,
обећавале да неће грешити ни с ким. Али је он захтевао од њих
заклетву. И ако би се која заклела да ће остало време провести у
чистоти, он јој је давао злато. Но потом, ако она не би одржала
заклетву и згрешила с ким, светац је одмах то дознавао, изобличавао
је, и слао на њу или неку љуту болест или беса, да је мучи док не да
истинске доказе да се стварно покајала. И на тај начин светитељ
спасе многе блуднице.
А када су људи почињали да преподобног Симеона сматрају за
свеца, он би одмах учинио тако нешто, што је било очигледан доказ

не светости него безумља. Тако, понекад је ишао храмљући, а
понекад скачући; понекад је лазио по земљи и саплетао пролазнике,
а понекад лежао на земљи бијући земљу ногама. О мени месеца
правио се бесомучан, и падао као мучен од беса. И многе друге
ствари, непријатне и ружне за очи људске, он је чинио, приказујући
себе свима као лудог, да га нико не би сматрао за светог. Једном он
Свету Четрдесетницу проведе без хране, а на свети Велики Четвртак
изјутра он седећи на тргу јеђаше. Видећи то, пролазници говораху:
"Погледајте овог безумника; он ни Велики Четвртак не поштује него
рано једе". Угледавши га, ђакон Јован га упита: "За колико си купио
то што једеш?" - Он одговори: "За четрдесет бакаруша", - указујући
прикривено да четрдесет дана није јео.
Слушајући о таквом живљењу Симеоновом један велможа, који
живљаше близу Емесе, рече у себи: "Идем да га видим, па ћу
познати да ли Христа ради јуродствује, или је стварно безуман". А
кад уђе у град и бејаше близу јавне куће он угледа где једна
блудница носи старца на својим леђима а друга га бије кајишем,
саблазни се у души и помисли: "Ко неће поверовати да овај лажни
монах блудничи са тим поквареним женама?" Када велможа
помисли то у себи, он беше на каменомет далеко од јуродивога;
утом старац остави оне жене, дотрча к велможи, удари му шамар у
лице, па разгрну одећу, показа му не стидећи се своје умртвљено
тело, и скачући пред њим питаше га: Мислиш ли, несрећниче, да се
ту може појавити похота? - Велможа се удиви што старац издалека
сазнаде његову помисао, и увери се да је он заиста слуга Божји који
добровољно јуродствује Христа ради. Али он не могаше никоме
причати о томе, иако је хтео, јер му нека сила задржаваше језик све
до престављења светитељева.
Бес се опет настани у једној пустој кући у граду. Приближивши
се тој кући преподобни Симеон виде беса где се спремио да нападне
онога који туда буде прошао улицом. Старац онда набра у недра
своја ситно камење, стаде на супротну страну и бацаше се камењем
на све који су туда пролазили, не дајући никоме да прође; само један
пас јурну тамо, и одмах би поражен бесом, и стаде бацати пену.
Тада светитељ рече људима: Сада пролазите, јер уместо човека
поражен је пас.

После тога догодило се старцу да пролажаше поред једног
места где врло многе девојке играху. Угледавши га, девојке му се
стадоше ругати вичући: "Монах! монах! и позивајући га у своју игру.
А он, желећи да казни њихову непристојност и да их оцеломудри,
помоли се тајно у срцу свом Богу, те им свима искриви очи и свака
гледаше разрока, а он продужи својим путем. Када девојке
приметише да су постале врљаве, сетише се да је то учинио
јуродиви, па потрчаше за њим плачући и запомажући: "Исправи
нам, јуродиви, исправи нам очи!" јер сматраху да им он то уради
магијама. Достигавши старца оне га ухватише и силом примораваху
и говораху: "Одвежи што си завезао!" А он играјући рече им: "Ако
која од вас хоће да се исцели, нека допусти да јој пољубим разроке
очи, па ће се исцелити". Неке од њих које је Бог хтео исцелити
пристадоше да им старац пољуби очи, и од пољупца његовог одмах
се исцелише: јер им се очи исправише и постадоше као и раније
што беху. Оне пак које се згадише на старца и не пристадоше да их
пољуби, те остадоше неисцељене и плакаху. А када старац оде од
њих не сувише далеко, потрчаше и оне за њим: "Причекај, јуродиви,
причекај тако ти Бога, причекај, и пољуби нас!" Али старац их не
слушаше. И бежаше старац, а девојке трчаху за њим. Људи који то
посматраху, једни говораху: "Играју се девојке с њим", а други
сматраху да су и оне појуродивиле: међутим старац говораше
некима од посматрача: "Да им Бог није искривио очи, оне би
блудничењем превазишле све сиријске жене; а сада неће бити
такве".
Једном неколико емесиских грађана отпутоваше у Јерусалим да
тамо проведу Ускрс. При повратку са Празника, један се од тих
грађана одвоји и крену у пустињу да посети свете оце и удостоји се
њиховог благослова и молитава. Обилазећи келије отаца он даваше
милостињу од своје имовине. И њему се, по Божјем устројењу,
догоди да у пустињи сретне преподобног Јована, некадањег
сапосника светог Симеона, који живљаше близу Мртвога Мора и
Јордана. Грађанин му се поклони просећи благослов и молитве. И
рече му преподобни Јован: "Имајући у своме граду угодника Божјег
Симеона, званог јуродиви, зашто ти од мене убогог просиш
молитве? јер се његових молитава нуждавам не само ја него и сав

свет". - И узевши тог човека преподобни Јован га уведе у своју келију,
и гле, нађе се у његовој келији невидљивом руком постављена
трпеза, послата од Бога, необична за пустињу: јер ту беху хлебови
чисти и врући, рибе изврсне, вино добро и посуђе. И они седоше и
једоше, и наситивши се благодарише Бога. После трапезе
преподобни Јован узе три просфоре, такође послате Богом, даде их
томе човеку рекавши: Предај ово моме брату Симеону јуродивом и
реци му: "моли се за твога брата Јована".
А када овај човек, враћајући се, улажаше у град Емесу, срете га
на капији града преподобни Симеон и упита га: "Је ли здрав мој
брат Јован? Ниси ли појео оне три просфоре које ми он посла на
благослов?" - И удиви се тај човек таквој прозорљивости. А старац га
одведе у своју убогу колибу и предложи му онаку исту Богом
послану трпезу, какву му у пустињи беше предложио преподобни
Јован. Притом преподобни Симеон исприча томе човеку све шта су
они разговарали с Јованом у пустињи, и шта су јели и пили. А када
отиде од старца, тај човек се са ужасом веома дивљаше старчевој
прозорљивости, али никоме није смео причати о томе, делимично
стога што му је Бог забрањивао, а делимично што се стидео људи,
јер је знао да му неће поверовати, пошто су сви сматрали Симеона
за лудог, - њега који беше мудрији од свих људи.
Гореспоменутог ђакона Јована једном, по Божјем попуштењу,
снађе оваква напаст: неки зликовци извршише ноћу убиство у граду,
па узеше леш убијеног човека и убацише у ђаконово двориште. А
када свану и мртваца нађоше у ђаконовом дворишту, настаде не
мала узбуна; и кнез ухвативши ђакона суђаше му као убици, и не
нађе се сведока о његовој невиности, и он се не могаде оправдати.
Тако невини ђакон би осуђен на смрт - да буде обешен на дрвету. А
када га вођаху на губилиште, он ништа друго није говорио сем:
"Боже јуродивога, помози ми! Боже Симеонов, дођи ми у овај час!"
Симеон пак у то време на другом месту обављаше своје
лудовање. А пошто Господу беше воља да невиног ђакона избави од
такве напрасне и срамне смрти, то к старцу Симеону дође један
човек и рече му: "Лудо! твој пријатељ и добротвор ђакон Јован
осуђен је на смрт, и ако он умре, ти ћеш умрети од глади, јер се нико
не стара о теби тако као он". И онда исприча старцу због чега је

ђакон осуђен на смрт. Светац одмах оде на тајно место, где је био
навикао да се у тајности моли. То место нико није знао осим ђакона
Јована. Тамо, преклонивши колена, старац се стаде усрдно молити
Богу за избављење ђакона од смрти И одмах се пронађоше убице, и
судија посла брзе коњанике за онима што ђакона вођаху на смрт, да
га као невиног пусте. И нађоше их већ на месту, на коме су имали да
обесе ђакона. Пуштен, ђакон не пође својој кући већ право оде
ономе месту где се свети Симеон молио, и затече га на молитви са
рукама подигнутим увис, и стаде у ужасу недалеко позади светог
Симеона: јер виде (као што доцније заклетвом потврђиваше) где из
светитељевих уста излазе пламенови као мачеви и огњени круг
около њега, и не смеде му се ђакон приближити док он не заврши
молитву и огњени круг не узиђе к небу. Обазревши се, светац рече
ђакону: Шта, брате Јоване, ти умало не испи чашу смрти? Него иди,
моли се, благодарећи избавитеља Бога. Ово пак искушење снађе те
због тога што к теби дођоше два просјака, и ти си имао шта да им
даш, али им не даде, него се окрену од њих и отпусти их без ичега.
Еда ли је твоје оно што дајеш? или не верујеш Рекавшем, да ће онај
који Бога ради даје сиромаху примити сто пута толико у овом
животу, а у будућем добиће живот вечни. Ако верујеш, онда даји!
Ако ли не дајеш, онда је очигледно да не верујеш Господу.
Такве беху речи јуродивога, лудога, или боље - светога и
преподобнога мужа: јер када насамо биваше са тим ђаконом
Јованом, он не чињаше ништа лудо, него кротко и скрушена срца
разговараше о корисним стварима; и много пута тај ђакон,
слушајући душекорисне речи светитељеве, осећаше диван мирис
који излажаше из његових уста.
Једне недеље изјутра, после седмодневног неједења, свети
Симеон јуродствујући узе у десну руку кобасицу и метну је преко
рамена као ђаконски орар, а у левој руци држаше слачицу, и
умачући кобасицу у слачицу јеђаше. Онима пак који му прилажаху
да га задиркују он слачицом мазаше уста. Приђе му и један прост
сељак са болесним очима, и то слеп на једно око, а светац му
изненада натрља очи слачицом. Сељак зајаука, јер га очи силно
заболеше од љуте слачице. Јуродиви му рече: "Иди, безумниче, умиј
се оцтом са белим луком, па ћеш одмах оздравити". Али овај не

послуша светитеља него оде к лекарима, и још више ослепе и теже
се разболе. После се покаја и зарече: "Учинићу што ми нареди
јуродиви старац, па макар ми очи испрсле". И када уми очи оцтом
са белим луком, тог тренутка му очи потпуно оздравише. После тога
срете га свети старац негде на путу и рече му: "Ето си здрав, па више
не кради козе у свога суседа". - Тако светац поучи крадљивца,
знајући тајна дела човечија.
Једноме грађанину би украдено пет стотина дуката. То га веома
ожалости и он стаде трагати за украденим златом. Но беше то човек
веома суров према својим робовима и бијаше их немилосрдно.
Једном га јуродствујући старац срете на улици и упита га: Хоћеш ли
да се твоји дукати пронађу? - Да, да, хоћу! одговори овај. - А шта
ћеш ми дати, упита јуродиви, ако овога часа пронађеш своје злато? Даћу ти десет дуката, одговори овај. На то му светац рече: Нећу
злато, него хоћу да ми се закунеш, да нећеш тући онога који је
украо, нити уопште икога другог. - И грађанин му се закле. Тада му
светитељ откри: Пекар твој украде ти дукате, али пази, немој тући
њега нити икога другог.
Вративши се својој кући, овај човек нађе све као што му каза
светитељ, и узе од слуге свога пекара све злато, и није га био. Потом,
кад год је хтео да избије кога било од робова за неку кривицу, њему
се рука уз болове кочила и он то није могао учинити. Тада он,
сетивши се своје заклетве, оде к јуродивом старцу, говорећи:
"Разреши заклетву, лудо, да ми рука буде слободна". А овај као не
разумевајући лудираше се. И тај грађанин много пута долажаше к
старцу досађујући му да му разреши заклетву. Тада му се свети
старац јави у саном виђењу и рече: "Разрешићу те од заклетве, али
ћу те лишити и твога злата и све ћу ти имање уништити. Зашто
хоћеш да бијеш своје слуге, који ће у будућем животу ићи испред
тебе?" После овог виђења тај се човек испуни страха Божијег, и
према свима беше кротак.
Да због таквих чудеса људи не би откривали у њему светитеља,
преподобни Симеон се прављаше луд, бесомучан, и као да по
дејству беса дознаваше шта људи тајно чине. Због тога је ишао са
бесомучнима као да је и сам бесомучан; и сажаљевајући их он
молитвом својом изагна бесе из многих; а други бесомучници, или

боље сами беси који обитаваху у људима, роптаху на њега говорећи:
О, лудо! ти си пренебрегао сав свет, зашто си дошао да нам чиниш
неправду? Одлази одавде, ниси ти од нас; зашто нас сву ноћ мучиш
и сажижеш?
У претворном лудилу свети Симеон, пошто је Духом Светим
знао све, врло многе људе изобличаваше због тајних грехова
њихових: неке због нечистоте, неке због крађе, неке због гажења
заклетве, свакога због греха његовог. А изобличаваше их једне
насамо, друге пред другима, трећима у причама указиваше на
њихова зла дела да би завирили у своју савест, а неке јавно ружаше
због безакоња која су чинили. И тако сав град он задржаваше од
смртних грехова, приводећи људе к свести и к покајању. Међутим
многи мишљаху да он њихове тајне зна не од Бога него од беса, те га
и самог сматраху за бесомучног. Због тога се неки од непокајаних
грешника бојаху да му изађу пред очи, или да се сретну са њим, него
бежаху од њега, да не би били изобличени.
У то време живљаше у граду једна жена врачара, чаробница,
која чињаше чини и многа зла наношаше људима. Желећи да
разруши њене чини, преподобни стаде често долазити к њој, тобож
као пријатељ њен, и доносити јој хране, новчиће и хаљине што су му
давали други. Једном јој он рече: Хоћеш ли да ти начиним такву
стварчицу, коју кад будеш носила при себи нико те неће моћи
урећи, нити се икакво зло приближити к теби? - А она, држећи да
јуродиви зна тако нешто по дејству беса, рече: Хоћу, начини! - Он
онда узе малу дашчицу и написа на њој на сирском језику ово: "Нека
ти забрани Бог да више не одвраћаш од Њега људе". Написавши то,
он даде дашчицу жени, да је веже себи о врату. Чим то жена уради,
одмах се уништи враџбинска сила што беше при њој, и врачара не
могаше никоме више нашкодити, нити коме помоћи.
Старац, идући са убогом братијом својом, приближи се к пећи
у којој се правило стакло. Стакло је правио Јеврејин. Светитељ седе
поред пећи и грејаше се, а Јеврејин прављаше чаше. Светитељ рече
убогим пријатељима својим: Хоћете ли да вас насмејем? - Они сви
окренуше очи своје према њему, желећи да виде шта ће урадити. И
када Јеврејин направи једну чашу, свети Симеон је издалека осени
крсним знаком, и чаша тог тренутка прсну у комаде. Јеврејин

направи другу чашу, али и она прсну као и прва од крсног знака
Симеоновог; тако прсну и трећа, и четврта, све до седме, - и ништи
се стадоше смејати и кикотати, и испричаше Јеврејину у чему је
ствар. Јеврејин се расрди, дохвати главњу и отера јуродивог бијући
га и опаљујући. А јуродиви одлазећи викаше к њему: "О, нечисти!
све ће ти се чаше ломити док не начиниш крст на челу свом!" - Када
Јеврејин стаде понова правити чаше, оне се сломише једна за
другом, њих тринаест. Видећи своју штету он, иако није желео,
прекрсти чело своје и чаше се престаше ломити. Познавши силу
светога крста Јеврејин оде к светој цркви и постаде хришћанин,
примивши свето крштење.
У то време разболе се један од најглавнијих грађана, у чију кућу
преподобни јуродивац беше навикао одлазити и играти. Када се
томе грађанину болест силно погорша, он у сну имаде овакво
виђење: изгледало му је као да он игра барбут са неким страшним
црнцем, и то под погодбом: ако болеснику не падне три пута
шестица, онда победа припада црнцу. Њега, болесника обузе сумња
и велики страх. Утом се њему јави јуродиви Симеон, говорећи:
"Заиста ће те овога пута победити црнац, него дај ми реч да од сада
нећеш оскврнити прељубом постељу своје жене, и ја ћу бацити за
тебе и нећеш бити побеђен од црнца". И закле се у том виђењу
болесник светитељу да више неће чинити прељубу. Светитељ узе
коцкицу и баци, и три пута испаде шестица; и оде црнац од
болесника. - Пробудивши се од сна, болесник осети да му је добро.
Јуродиви Симеон, по обичају, дође његовој кући и рече му: "Срећно
ти три пута испаде шестица; но веруј ми, ако прекршиш заклетву
своју, онај црнац ће те удавити". Рекавши то и укоривши све
јуродствујући, он истрча из куће и оде.
Преподобни имађаше колибу за одмор, а нарочито за ноћне
молитве, и у њој не беше ничега сем нарамак сувог грања. У тој
колиби он сваку ноћ провођаше на молитви до јутрења, квасећи
земљу сузама; а са наступањем дана он је исплетао себи венац од
маслинових гранчица или од трава, стављао га на овоју главу, и
држећи у руци гранчицу ишао по граду и викао: "Славље цару
победитељу и његовом граду!" У овим речима светац је називао
градом душу а царем ум који господари над страстима, као што он

то објасни своме пријатељу ђакону Јовану, коме је често кришом
одлазио и опширно разговарао о свима својим речима и
поступцима, заклињући га да никоме ништа не прича о њему све до
саме смрти његове.
На два дана пред своје престављење преподобни дође к ђакону
Јовану и рече му: Данас сам ишао к милом брату моме Јовану
пустињежитељу, са којим сам се у почетку одрекао света и
замонашио се, и нађох га да је силно успео у врлини и потпуно
угодио Богу: јер видех где носи на глави блистави венац, на коме је
писало: "Венац пустињачког трпљења".
После тога преподобни Симеон рече ђакону: Видех неког
славног који ми говораше: "Хајде, лудо, хајде, да примиш не један
него много венаца за спасење многих душа људских". Рекавши то
свети Симеон уздахну и продужи говорити: Господине ђаконе, не
знам ништа такво што сам учинио, да би било достојно небеске
награде. Јер јуродиви и лишени разума какву награду може добити,
сем да ме забадава благодаћу својом помилује Господ мој? Но
молим те, брате, да не презиреш и не прекореваш никога од
ништих, особито од монаха; нека зна љубав твоја да су многи од њих
очишћени злопаћењем и као сунце сијају пред Богом. Такође и
међу простим људима, који живе по селима и раде земљу, проводе
живот у незлобивости и простоти срца, никога не грде нити вређају,
него од труда руку својих у зноју лица једу хлеб свој, - међу таквима
има много великих светитеља: јер сам их виђао где долазе у град и
причешћују се Тела и Крви Христове и сијају као чисто злато. Све
што ти говорим, господине мој, не мисли да ти из сујете говорим,
него ме љубав твоја присили да не сакријем од тебе лењост кукавног
живота мог. Знај пак, да ће Господ и тебе узети скоро одавде. Стога
се побрини, колико имаш моћи, о својој души, да би узмогао без
тешкоћа проћи ваздушне духове и избегнути опаке руке кнеза таме.
Зна Господ Бог мој да и ја имам велику тугу и велики страх док не
прођем она страшна места, на којима се подробно испитују сва
људска дела и речи. Зато те молим, чедо и брате мој Јоване, старај се
на све могуће начине да будеш милосрдан: јер у онај ужасни час
милосрђе нам може помоћи више него друге врлине, као што је
писано: Благо ономе који разуме ништег и убогог! Господ ће га

избавити у зли дан (Пс. 40, 2). А пази и на ово: не приступај к
божанственој служби имајући гнев на кога, да греси твоји не увреде
долазак Светога Духа.
Проговоривши са чесним ђаконом о томе и о многом другом,
преподобни Симеон моли ђакона да кроз два дана наврати у његову
колибу. И отишавши од њега, он се више не појављиваше у граду,
него остаде безизлазно у колиби до последњег тренутка земаљског
живота свог. А какав би његов свршетак, нико не зна до једини Бог и
анђели Његови: јер они обично присуствују кончини ништих,
потпуно остављених од људи, као што су присуствовали Лазару када
је умирао на ђубришту, о чему се у Еванђељу каже: када умре
сиромах, однесоше га анђели у наручје Аврамово (Лк. 16, 22). Нема
дакле сумње да ти исти свети анђели предстадоше у час блажене
кончине и преподобном Симеону, који беше сиромашан духом и
стварима, и кротко одвојивши праведну душу од чистога тела,
однесоше је у небеске обитељи радосно певајући.
Пошто прође два дана, неки од оних просјака који беху у
пријатељству са светим Симеоном, не видећи га за то време, питаху
се између себе: да није болестан јуродиви? И дођоше у његову
колибу, и нађоше га где лежи мртав под сувим грањем, и рекоше:
"Гле, он је јуродствовао за живота, па је и после смрти остао такав:
јер није легао на суво грање, него је скончао под њим". - И двојица од
њих узеше тело његово без умивања, без уобичајеног опела, без
свећа и тамњана, и понесоше да то чесно тело сахране на месту где
сахрањују странце. Када светитеља проношаху поред куће оног
новокрштеног хришћанина, Јеврејина стаклара, он чу мноштво
певача који најпријатнијим гласовима певаху неисказане песме,
извири на прозор и не виде никога осим два човека што ношаху
тело јуродивога да сахране, али гласови невидљивих певача не
престајаху. То анђели Божји певаху, и тај хришћанин осети диван
мирис који испуњаваше ваздух, и рече: "Благо теби, јуродиви, јер, не
имајући људе који би ти певали опело, ти имаш Небеске Силе, које
ти песмама одају поштовање и рајским те мирисима каде". И одмах
се придружи тој двојици човека, и носи са њима то свето тело, и
својим га рукама сахрани међу гробовима странаца и просјака, и

причаше свима како чу анђелско појање над покојником са
неизразивим миомиром.
Међутим ђакон Јован, дошавши у колибу преподобнога и не
нашавши га у њој, свуда га брижљиво тражаше. А када затим
дознаде да је свети Симеон умро и већ сахрањен, он горко плака. И
оде на његов гроб, са намером да узме одатле тело, његово и чесно га
сахрани на почасном месту. Но када отворише гроб, не нађоше
светитељево тело: јер Господ са светим анђелима Својим беше га
пренео на непознато за људе место. Тада сви житељи града Емесе,
као пробудивши се из сна, стадоше се присећати и причати један
другоме чудесна дела угодника Божјег, и пророчанства, и
многострадално житије његово. Тек тада схватише да јуродиви није
био луд већ мудрији од свих мудраца овога века, и да је он, кога су
сматрали за грешника, био праведан и преподобан[19] и да је под
видом јуродства и грешности скривао од људи своје богомудро и
богоугодно живљење.
Такво беше житије и такви подвизи овог чудесног Симеона,
јуродствовашег Христа ради, који као некада Лот, живећи међу
Содомљанима, не окаља себе њиховим гресима; тако и овај нови
Лот, живећи усред света, не повреди себе страстима света.
Преподобни Симеон сконча двадесет првог јула, а за њим и његов
сапосник у Јорданској пустињи, преподобни Јован, упокоји се
блаженом кончином.[20] И као што обојица заједно на земљи
почеше служити Господу, тако и на небу заједно предстадоше
престолу Божију. Живот обојице њих би светим нелажним устима
Симеоновим испричан ђакону цркве Емеске Јовану; а овај ђакон то
верно и тачно исприча великоме међу оцима светом Леонтију,
епископу Кипарског Неапоља; он пак то записа на корист оних који
читају и оних који слушају, а у славу Христа Бога нашег, са Оцем и
Светим Духом слављеног, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ТЕОФИЛА, ТРОФИМА
и осталих тринаест са њима

Ови свети мученици пострадаше за Христа у време цара
Диоклецијана камењем бијени и здробљени па у огањ бачени. Но
пошто остадоше Богом читави, бише им главе отсечене, и тако
добише венце мучеништва.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ПАРТЕНИЈА,
епископа Радовишта у Епиру
Пореклом из села Вацуња у Тесалији; од младости живео
добродетељно, и био изабран за епископа места Радовишта код
Арте у Епиру. Као епископ живео у простоти и уздржању, и зато
доби изобилну благодат Духа Светога. Особито је волео да прати
стада оваца и стоке, да их посећује и благосиља, и зато доби од
Господа нарочиту благодат да лечи од сточних болести. Поживевши
тако смирено и богоугодно престави се мирно у Господу 21 јула 1777
године.
По престављењу би погребен иза олтара парохијске цркве
Светих Бесребреника у селу Веленџику. А када га кроз годину на овај
дан откопаваху, паде изненада блага киша и по свим домовима у
селу разли се изобилни благоухани мирис. Дознавши за то његови
сродници дођоше да узму његове свете мошти, али им парохијани
Веленџика не дадоше, него се обратише Цариградском Патријарху
да он пресуди. Патријарх одговори да у парохијској цркви остане
чесна глава Светог Партенија, а остале свете мошти да се однесу у
родно село. Тако се и данас налази света му глава у Веленџику, а
једна рука у манастиру Душику у Тесалији. Његова света глава и
данас лечи разне болести на стоци, па је и 1909 године одагнала
заразну болест са крава у селу Флориада Валту у Епиру.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ТЕОДОРА и ГЕОРГИЈА

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ЈУСТА и МАТЕЈА
Ова два света мученика бише посечени мачем за Христа.

СПОМЕН СВЕТИХ ТРИЈУ МУЧЕНИКА
у МЕЛИТИНИ
Ови свети мученици скончаше ударани о стене.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЕВГЕНИЈА
Свети Евгеније скончао мачем посечен.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ОНУФРИЈА,
ћутљивца Печерског
Подвижник дванаестог века. Свете мошти његове почивају у
Антонијевим пештерама у Кијеву.

САБОР
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
у Арматиу

НАПОМЕНЕ:
1. Навуходоносор је име неколицине вавилонских царева. Овде је
реч о Навуходоносору Другом, сину Набопаласара, великом
источном завојевачу, који покори Сирију, Персију и Египат и
одведе у ропство Јевреје. Царовао је од 605 до 562 године пре
Христа.
2. Вавилон - престоница Халдеје, један од најстаријих и
најбогатијих градова у свету; подигао га Нимврод, син Хуша
или Куша, потомак Хамов. Расположен на обе стране реке
Еуфрата, Вавилон је личио на четвороугаоник, подигнут на
огромној равници. Опсег града износио је четири стотине
врста (врста - мера за дужину - има 1067 метара); зидови су му
били дебели 30 аршина, тако да су по површини његовој могла
упоредо ићи шесторо кола; на зидовима је било 250 кула, са
стотином гвоздених врата; усред града пружао се преко реке
огроман мост, на чијој се источној страни уздизао царски
дворац и многобожачки храм Бела. Доцније су Вавилон
заузимали персијски цареви: Кир, Дарије и Ксеркс, и
Александар Македонски; и Вавилон је био потпуно разорен.
3. 4 Цар. 24, 1.
4. Он се у Св. Писму назива Елиаким (4 Цар. 23, 34).
5. Седекија царовао од 599 до 588 год. пре Христа.
6. Спомен његов празнује се 1 маја.
7. Тојест у месец јуни, рачунајући од марта, као првог месеца
јеврејске године.
8. Адонис - у старих Грка бог усева и природе уопште.
9. Венера - богиња љубави и лепоте.
10.Језек. 40, 5 ...
11.Свети Јустинијан царовао од 527-567 године.
12.14 септембра.
13.У то време Симеон беше у тридесет првој години.
14.То јест учовечившег се Сина Божјег, Христа Спаситеља (ср. Пс.
44).

15.Мртво Море - слано језеро у југоисточном делу Палестине;
дужина му је са севера на југ 76 км., а ширина око 31/2 -16 км.;
северни крај дубљи него јужни. Вода Мртвога Мора има
толико соли (око 25%), да у њој рибе не могу да живе.
Специфична тежина воде је тако велика (1, 66), да органска
тела не могу да потону у њој. На доста великом простору око
мора земља је покривена сољу. На месту Мртвога Мора некада
се налазила плодна долина Сидим са градовима Содомом и
Гомором.
16.Едеса - данашња Урфа., град на северу Месопотамије на реци
Еуфрату.
17.Севир - патријарх антиохијски (512-518 г.), угледни и ватрен
присталица монофизитске јереси, која је тврдила да Господ
Исус Христос, иако рођен из двеју природа, не борави у обема,
пошто је при оваплоћењу Сина Божјег човечанска природа,
узета Богом Логосом, постала само принадлежност Његова
Божанства и изгубила своју делатност, те се само мислено
може одвојити од Ње.
18.Маврикије царовао од 582-602 године.
19.Преподобан, на грчком οσιος значи: свештен, праведан, чист,
свет. Преподобнима се називају сви Божји угодници и
угоднице, који се, повучени од света, подвизавају у пустињама,
у пећинама, у шумама, у манастирима, и другим усамљеним
местима.
20.Ова два света угодника Божја упокојили се око 590 године.

22. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТЕ МИРОНОСИЦЕ РАВНОАПОСТОЛНЕ
МАРИЈЕ МАГДАЛИНЕ
Света Марија Магдалина беше родом из града Магдале[1] у
Сирији, због чега и би названа Магдалина, из племена Исахарова.
Мучена од седам злих духова, она чу за Христа Спаситеља како
изгони ђаволе и исцељује од свих болести. Стога она дође к
Спаситељу који у то време прохођаше градове и села у Галилеји
проповедајући Еванђеље, исцељујући Својом божанском силом и
свуда чинећи добро свима, и човекољубиве милости Његове
удостоји се и она.
Јер Господ милостиво погледа на њу и истера из ње љуте
мучитеље - седам ђавола, и оздрави јој не само тело него и душу. Он
јој просвети ум светлошћу познања истине, да би веровала у Њега истинитог Месију, Сина Божјег, посланог од Бога Оца на спасење
света. И постаде ова Марија ученица Христова и следбеница Његова,
и са осталим светим женама служаше Му све до Његовог
добровољног страдања, крсне смрти и погребења. О томе свети
еванђелист Матеј пише овако: Онде беху и гледаху издалека многе
жене које су ишле за Исусом из Галилеје и служиле му. Међу њима
беше Марија Магдалина (Мт. 27, 55-56). Под крстом на Голготи
стајала је и Магдалина, и горко туговала са Пресветом Богородицом,
и тешила неутешну Богоматер којој нож пробадаше душу.
И као што света Магдалина беше верна следбеница и
служитељица Господа Христа за време Његовог земног живота,
таква она остаде и када Он мртав лежаше у гробу. Јер као верна

ученица, желећи да Му и мртвоме послужи, она прва дође на гроб
са скупоценим мирисима. И то не једанпут него трипут дође. Први
пут дође рано, док још беше мрак, одбацивши слабост и страх
женски; и угледавши камен одваљен од гроба отрча брзо натраг и
извести светог Петра и светог Јована Богослова говорећи: "Узеше
Господа из гроба". Петар и Јован похиташе на гроб, а за њима и
света Магдалина. И то би њен други долазак на гроб. Када ова два
апостола у гробу Христовом не видеше ништа друго до погребне
хаљине, вратише се, а света Марија остаде код гроба плачући, и
надвири се над гроб и виде два анђела у белим хаљинама где седе
један чело главе а други чело ногу где беше лежало тело Исусово; и
анђели јој рекоше: Жено, што плачеш? - а она им одговори: Узеше
Господа мог, и не знам где га метнуше. - Рекавши то она се обазре
натраг, и виде самог Господа Христа где стоји, и не познаде Га; но
мислећи да је вртар упита Исуса за Исусово тело: Господине, ако си
га ти узео кажи ми где си га метнуо, и ја ћу га узети. - И када је
Господ ослови по имену рекавши: "Марија!" тада она познаде да је
то сам Господ, и припаде к ногама Његовим клањајући Му се, иако
јој Господ забрањиваше да Га се не дотиче. И би послана од Господа
к братији. Све се ово зби пре изласка сунца, при сијању зорњаче. А
трећи пут света Марија Магдалина дође на гроб са другим светим
женама када сунце већ беше грануло. Оне тамо видеше анђела који
их обавести о васкрсењу Христовом, и када се враћаху к апостолима,
света Магдалина по други пут виде васкрслог Господа који се тада
јави свима Мироносицама. Јер Господ их срете и рече им: "Радујте
се!" А оне приступивши ухватише се за ноге његове и поклонише му
се. Тада им рече Исус: "Не бојте се; идите те јавите браћи мојој". И
као што света Магдалина би прва гледалица васкрслог Господа
Христа, тако она би и прва благовесница васкрсења Његовог. По
вазнесењу Господњем она пропутова многе земље благовестећи
Христа, као и свети апостоли. Допутовавши у Рим, она изађе пред
ћесара Тиберија, и предајући му јајце црвено обојено, поздрави га
речима: "Христос воскресе!" У исто време она оптужи ћесару Пилата
за његову неправедну осуду Господа Исуса. Њену тужбу ћесар је
примио, и Пилата преместио из Јерусалима у Галију, где је овај
неправедни судија у немилости царској и у тешкој болести скончао.
Потом света Магдалина из Рима отпутова у Ефес ка светом Јовану

Богослову, коме је апостолски помагала у делу проповедања
Еванђеља. Са великом љубављу према васкрсломе Господу и са
великом ревношћу јављала је она Еванђеље свету као прави Христов
апостол, због чега је и названа равноапостолна.
Пошто апостолски послужи Господу, света Магдалина се
блаженим уснућем престави ка Господу, и би сахрањена у оној истој
пећини, у којој касније и свети седам младића, чудотворно
успаваних на стотине година, потом оживелих, па онда умрлих.[2]
Нетљене чудотворне мошти свете равноапостолне Марије
Магдалине бише у деветом веку при цару Лаву IV Мудром[3]
свечано пренете из Ефеса у Цариград и смештене у храму манастира
светога Лазара, чинећи чудеса у славу Христа Бога нашег, коме част
и поклоњење кроза све векове. Амин.
Неки сматрају да је света Марија Магдалина сестра Лазарева
Марија, и жена блудница која сузама опра ноге Господу Христу и
косом од главе своје их отре и миром их помаза. Али то није тачно.
Јер Лазарева сестра беше из Витаније, родом Јудејка, а света
Магдалина из Магдале у Сирији, због чега се и назива Магдалином;
притом она је почела пратити Господа Христа у Галилеји а не у
Јудеји. Осим тога очигледно је да Лазарева сестра није могла бити
блудницом, пошто је Закон забрањивао кћерима Израиљским да
буду блуднице; о томе у Мојсијевим књигама пише: Да не буде
блуднице између кћери Израиљевих (5 Мојс. 23, 17). Ако би пак нека
била ухваћена у таком греху, Закон је нарећивао да се таква
камењем убије. Стога, како би Лазарева сестра близу Јерусалима,
сама кћер Израиљева, могла бити јавном грешницом? Зар њу не би
по Закону своме каменовали Јевреји, који су и према Лазару били
непријатељски расположени? Поред тога, и Лазар је био човек
честит, угледан, и високог положаја, - био је градоначелник у
Витанији; - и друга сестра његова Марта, била је такође честита и
виђена; и како би они допустили својој сестри Марији да буде јавна
грешница? Нема дакле сумње да Лазарева сестра није она жена
блудница о којој се говори у Еванђељу.
Исто тако у Еванђељу нема никаквог указања да је Магдалина
била та блудница која сузама опра ноге Спаситељу и косом их
својом отра и миром помаза. Ако је то била она, како су људи могли

имати са њом грешне односе када је она била луда, мучена од седам
злих духова? И да је Магдалина била та блудница, и као јавна
грешница дуго време пратила Господа Хрнста и Његове ученике,
шта би на то рекли огорчени непријатељи и мрзитељи Господа
Исуса - Јевреји, који су Га из злобе стално вребали да Му пронађу
неку ману или кривицу, и онда оптуже и осуде? Када су се ученици
Христови, једном видевши Господа где разговара са Самарјанком,
чудили што разговара са женом (ср. Јн. 4, 27), утолико пре
непријатељи Христови не би оћутали гледајући сваког дана где јавна
грешница прати Господа Христа и служи Му.
Да је жена блудница једно, а света Магдалина друго, јасно се
види из црквених богослужбених књига: о жени блудници говори
синаксар на Велику Среду (Посни Триод), а о светој Марији
Магдалини синаксар у трећу недељу по Ускрсу (Цветни Триод).

ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ФОКЕ
Овога дана празнује се пренос моштију светог Фоке из Понта у
Цариград око 404 године. Главно је празновање овога светитеља 22
септембра, где се и налази опис његовог живота и страдања. Још се у
данашњи дан спомиње и једно чудо овога светитеља. Неки човек,
Понтин, беше ухваћен од Арапа. Арапи га оковаше, везаше му руке
на леђа и тако оставише да умре. Лежећи потрбушке на земљи и не
могући се маћи, Понтин завапи: "Свети мучениче Фоко, помилуј ме
и спаси ме!" Рекавши то он заспа, и у сну виде светитеља Фоку, како
му се приближи, дохвати га руком и рече: "Опрашта ти Господ Исус
Христос!" Када се човек пробуди, нађе се слободан и разрешен од
свих веза. Устаде, дакле, и оде дому своме и узе светог Фоку за своју
домаћу славу.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
КОРНИЛИЈА ПЕРЕЈАСЛАВСКОГ

У својој петнаестој години Корнилије се замонашио од старца
Павла. Доцније се повукао у пустињу на молчаније. Тридесет година
провео је у ћутању, не говорећи ни с ким ни речи, тако да су га
многи сматрали за нема. Постом је тако исушио себе, да је личио на
костур. Пред смрт примио схиму и упокојио се двадесет другог јула
1693 године.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ПОМПИЈАНА
Мученички сконча за Господа свога, бачен у море.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
МАРКЕЛЕ
Света Маркела не зна си ни откуда је ни где је пострадала, јер о
томе нису сачувани историјски подаци. Али су јој још у древним
временима житељи острва Хиоса подигли цркву, и ова светитељка
ужива на осртву Хиосу огромно поштовање. У њеној цркви се
свакодневно дешавају чудеса. По предању, Маркела је била
необичио побожна девојка, која рано остане без мајке. Њен
незнабожни и зверски отац хтео је да живи са ћерком као са женом.
Маркела побегне од оца. Но овај, разјарен као прави звер, стигне је,
па је на комаде исече.
Близу цркве свете Маркеле на Хиосу налази се неко камење које
до данашњег дана бива овда онда као крвљу прожмано. То камење
народ узима, носи у цркву, моли се светој Маркели, па меће па
болеснике, који од тога оздрављају.

НАПОМЕНЕ:
1. Магдала - град на западној обали Генисаретског Језера,
недалеко од градова: Капернаума и Тиверијаде; чувен по
изради боја и финих свилених израђевина; сем тога у њему се
водила разграната трговина грлица и голубова за жртве
очишћења; град врло богат; околина му величанствена и
дивна. Сада се то место назива Меџел, и преставља гомилу
бедних уџерица.
2. О овим светим младићима види под 4 августом.
3. Царовао од 886 до 912 год.

23. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
АПОЛИНАРИЈА,
епископа Равенског
Кад владаше ћесар Клаудије[1], свети Петар, апостол Исуса
Христа, са многим хришћанима који су га пратили допутова из
Антиохије на Запад. Ту у почетку, ушавши у јеврејску зборницу, он
показа да је Јеврејин. И стаде им проповедати Исуса Христа,
доказујући сведочанствима из пророчких књига да је Он заиста Син
Божји, који је дошао ради спасења рода људског; и казиваше им сва
чудеса Господа Исуса која Он учини у Израиљу. Свакодневно
проповедајући тако у зборници, свети апостол учини те многи од
Јевреја повероваше у Христа. И не само од Јевреја него и многи од
Римљана, слушајући апостолову проповед, с радошћу примаху
његову реч говорећи: "Бог је посетио људски род, пославши Сина
Свог на обновљење света". И поверовавши у Христа они се
крштаваху.
Након не мало времена свети апостол Петар рече своме ученику
Аполинарију, који беше дошао с њим из Антиохије: Ето, ти си добро
обучен у познавању Христа, Сина Божија, и потпуно си упућен у сва
божанска дела Његова, стога прими освећење Светога Духа и иди у
многољудни град Равену[2] и, ничега се не бојећи, проповедај тамо
име Исуса Христа. - Рекавши то апостол Петар сатвори молитву и,
положивши руке на главу Аполинарија, постави га за епископа
града Равене и рече: Нека Господ наш Исус Христос пошље анђела
Свог који ће уготовити пут твој и испунити молбе твоје.
Рекавши то апостол целива Аполинарија и отпусти га с миром.
Када се свети Аполинарије приближи споменутоме граду, уђе у дом
некога војника по имену Иринеја желећи да се као путник одмори.
У разговору с овим свети епископ каза Иринеју о себи ко је, откуда и
ради чега иде у њихов град, и говораше му о Христу Исусу и Његовој

божанској сили. Иринеј му рече: Оче путниче! ја имам слепог сина,
и ако проповед твоја има силу, исцели га да прогледа, и ја ћу поћи
за твојим Богом поверовавши у Њега. - Светитељ нареди да му
доведу слепога. Када га доведоше, сви се домашњи сабраше желећи
да виде шта ће са њим урадити тај страни човек. А он, осенивши
крсним знаком очи слепоме, рече: Свудаприсутни Боже! Ти унеси
познање Сина Твог у овај град, да се просвете не само телесне него и
духовне очи ових људи, да би познали Тебе, јединог истинитог Бога,
и Господа нашег Исуса Христа кога си послао на спасење света. Чим то светитељ изговори, одмах се отворише очи слепоме, и он
прогледа, и с родитељима својим припаде к ногама човека Божија.
И тако сва та породица поверова у Христа, и крстише се у реци што
протиче недалеко од Равене, и стаде светитељ живети у Иринејевом
дому.
У граду Равени беше болесна жена, супруга трибуна[3], по
имену Текла. Она је много година лежала болесна, и мада су је
лечили разни искусни лекари, нису је могли излечити. Догоди се да
новокрштени војник Иринеј дође к трибуну, и видећи да је веома
утучен због неизлечиве болести своје жене, рече му: Код мене живи
човек странац који мог слепог сина исцели без икаквог лека; ако
наредиш да он дође к теби, одмах ће исцелити твоју супругу. Трибун упита: Откуда дође овамо тај човек? - Из Рима, одговори
Иринеј. - Значи, Римљанин је? упита поново трибун. - Не знам,
одговори Иринеј; ипак ми се чини да родом није Римљанин него
Грк. - Трибун му рече: Доведи га тајно у моју кућу.
Када свети Аполинарије улажаше с Иринејем у град Равену,
осенивши себе крсним знаком, он се мољаше: Боже, Ти помажеш
моме учитељу Петру, буди и мени помоћник, да се у овом граду
прослави свето име Твоје и да се извршује воља Твоја! - А када
светитељ уђе у трибунову кућу, трибун га поздрави речима: Добро
си дошао, лекару! Јер шта жедноме може бити слађе од студене
воде? - Свети Аполинарије на то рече: Нека дође на вас мир Господа
нашега Исуса Христа. - Трибун упита: Ко је тај о коме говориш? Аполинарије одговори: Он је Син Бога живога, који је обновио сав
пропали свет. - Трибун на то рече: Видим да си галилејац[4]. Светитељ одговори: Да, тако је. - Трибун га упита: Умеш ли да

лечиш? - Не, одговори светитељ, ја ништа не знам сем имена
Исусова. - Трибун упита: А каква је сила у Исуса? - Светитељ
одговори: Позови овамо војнике који су под твојом влашћу, па ћеш
пред очима свију њих познати силу Господа мог Исуса Христа.
Трибун одмах сазва све своје војнике, па се онда обрати
светитељу са речима: Ето, моја жена много година лежи болесна у
постељи, и никакав јој лек не помаже, него јој сваки шкоди. Стога,
ако у теби има нека лековита сила, покажи је сада на болесници. Светитељ на то рече: Нека Бог отвори очи срца ваших, да бисте,
видевши чудеса Његова, поверовали у Њега! - И пришавши к
постељи, узе болесницу за руку и рече: У име Господа нашега Исуса
Христа устани и веруј у Њега, и не сматрај да је ико сличан Њему. И одмах оздрави жена целим телом, и устаде са постеље кличући и
говорећи: Нема другога Бога осим Исуса Христа кога ти
проповедаш!
Видевши то, трибун и сви његови војници дивећи се
ускликнуше: Ваистину је само овај Бог који твори таква чудеса! Он
нам може и у рату помагати, ако Га заволимо! - И поверова у Христа
трибун са женом својом и са децом и са свима домашњима; и многи
други присутни незнабошци вероваше и крстише се.
Од тога времена свети Аполинарије стаде живети у граду у
дому трибуновом, и к њему свакодневно долажаху многи људи, и он
их тајно учаше вери у Христа, и крштаваше. Ови верни даваху своју
децу светитељу да их учи књизи. И светитељ Божји устроји цркву у
једном одељењу трибунова дома, и литургисаше у њој, и
причешћиваше верне Божанственим Тајнама Тела и Крви Христове.
Остајући тамо дванаест година он рукоположи два презвитера,
Адерета и Калокира, а високородног човека Маркијана и философа
Левкадија постави за ђаконе, и шесторицу људи за клирике. И
вршаше с њима у цркви дневна и ноћна богослужења, славословећи
Бога.
Када се број хришћана умножи и пронесе се по народу глас о
имену и сили Исуса Христа и Његовог проповедника, онда не
могаше остати непознат човек Божји, и о њему би обавештен кнез
града Сатурнин. Овај посла по њега, и светитељ би доведен. Кнез га
изведе пред најглавније жреце Равенског Капитола, и у њиховом

присуству га испитиваше. - Ко си ти? упита га кнез. - Хришћанин!
громко одговори светитељ. - А ко је Христос? упита кнез. Светитељ
одговори: Христос је Син Бога живога, којим живи сва твар на небу и
на земљи и у мору.
- Кнез га упита: Он ли те посла к нама да пореметиш служење
боговима нашим? Еда ли не знаш великога бога Зевса који живи у
градском Капитолу, коме си и ти дужан поклонити се?
- Светитељ одговори: Ко је он не знам, нити ми је познато о
његовом храму. Тада жреци идолски предложише светитељу: Онда
хајде да видиш његов велики, дивно украшени храм, и у њему ћеш
угледати лик непобедивог Зевса, и поклонићеш му се.
Свети Аполинарије би одведен томе храму; и кад уђе у њега и
угледа богате украсе он се насмеја и рече жрецима: Гле, колико је
злата и сребра узалуд овде! Није ли боље раздати га сиромасима
него да бадава виси пред демонима?
Тада незнабошци, испунивши се гнева и јарости, силно избише
светитеља, па му онда конопац везаше за ноге, извукоше га ван града
и бацише на морску обалу као мртвога. Светог Аполинарија једва
живог узеше одатле његови ученици и сакрише у дому једне
удовице хришћанке, и стараху се о њему.
Након шест месеци један угледан човек по имену Бонифације
изненада онеме, и дозиваху к њему многе лекаре, али му они ништа
не могаху помоћи. У то време дознаде се у Бонифацијевом дому да
је слуга Божји Аполинарије жив и крије се код неке удовице. Жена
онемелог Бонифација одмах отрча к човеку Божјем, и припадајући
му к ногама мољаше га да пође у њен дом и исцели јој мужа.
Светитељ Христов пође тамо, и када улажаше у Бонифацијев дом,
једна робиња девојка, у којој беше нечисти дух, разбесне се и повика:
"Одлази одавде, слуго Бога живога! Не будеш ли отишао, ја ћу
учинити да ти опет вежу ноге и извуку те из овог града!" - Светитељ
запрети нечистоме духу и истера га из робиње. Затим уђе к немоме
Бонифацију и помоли се за њега Богу говорећи: Господе Исусе
Христе, Ти си затворио уста овоме човеку, да он не би призивао себи
у помоћ демоне. Сада му отвори уста, да призове преблагословено
име Твоје и поверује да си Ти Бог који живи вечито. Када се светитељ
тако помоли, и присутни хришћани рекоше "амин", тог тренутка се

одвеза језик немоме и уста му се отворише за слављење Јединога
Бога, и он громогласно ускликну: Нема другога Бога сем
Аполинаријем проповеданог! - И у тај дан повероваше у Христа
преко пет стотина људи и примише свето крштење.
Након не много дана, подстакнути на гнев од демона,
незнабошци понова ухватише светог Аполинарија и силно га бише
штаповима, забрањујући му да не сме проповедати о Исусу, нити
име Његово спомињати. А светитељ, лежећи на земљи, клицаше:
"Заиста је Бог Исус Христос, који добровољно пострада за људе!" Незнабошци пак, не подносећи његово сведочанство о Христу,
поставише га босонога на жеравицу, и мучише га пекући га на огњу.
Али он још громкије проповедаше Христа. Тада мучитељи, везавши
светог Аполинарија за ноге, извукоше га из града и рекоше му:
"Иако чиниш исцељење, ипак немој улазити у град, ако хоћеш да
будеш жив". - И светитељ лежаше близу града, и непрестано учаше
о имену Исуса Христа. Долажаху к њему многи бојажљиви људи и
служаху му. А када се од светитељеве проповеди умножише верни,
они подигоше малу цркву недалеко од града на морској обали, и
архијереј Божји вршаше у њој свету литургију, и крштаваше у мору
оне који се обраћаху ка Христу Богу.
После неколико година свети Аполинарије би прогнан од
незнабожаца и отпутова у италијанску област Емилију, и тамо
проповеђу Еванђеља привођаше к светој вери људе колико је могао.
За то време, по његовом наређењу, црквом у Равени управљаше
презвитер Калокир, који такође чињаше многа чудеса именом Исуса
Христа. Пошто свети Аполинарије проведе доста времена у
Емилији, он се врати у Равену, где га верни с радошћу примише.
Тада Равена већ имађаше другога кнеза по имену Руфина. Његова
кћи јединица беше тешко болесна, и већ на самрти. Чувши за светог
Аполинарија кнез нареди да га с чешћу доведу његовом дому, да
помогне његовој кћери. Но када свети епископ са клиром улажаше у
кнежев дом, болесница умре. И настаде плач и велика кукњава од
родитеља и свих домашњих. Угледавши светог Аполинарија Руфин
му рече: Боље би било да ниси долазио у мој дом, јер се због тебе
велики богови разљутише на мене и не хтеше да ми кћер избаве од
смрти. - Светитељ му на то рече: Закуни ми се здрављем твога

ћесара, да нећеш забранити својој кћери да иде за Спаситељем
својим, па ћеш видети силу мноме проповеданог Господа нашег
Исуса Христа. - Руфин одговори: Ја знам да је моја кћи умрла, и није
жива. Али ако је угледам васкрслу и говорећу, похвалићу силу Бога
твог, и нећу јој забранити да иде за Спаситељем својим.
Тада светитељ приђе к покојници, и помоли се: "Господе Исусе
Христе Боже мој, Ти испуњујеш све молбе апостолу Твоме а
наставнику моме - Петру, испуни и моју молбу: васкрсни ову
девојку, јер је Твоје створење, те нека присутни виде свемоћну силу
Твоју и нека разумеју да нема другога Бога осим Тебе!" Затим,
додирнувши покојницу, рече: "Устани и исповедај Спаситеља твога!"
И одмах васкрсе девица, стаде на ноге, и вичући громко
говораше: Велики је Бог кога Аполинарије проповеда, и нема
другога Бога осим Њега! - Тада се обрадоваше родитељи девојчини,
а обрадоваше се и сви хришћани што се тако прослави име Господа
Исуса. И крсти се девојка са мајком и свима домашњима. И беше
триста двадесет четири душа оба пола оних што примише крштење.
А и многи други од незнабожаца повероваше у Христа и крстише
се. Сам пак кнез Руфин, мада поверова у Господа, ипак из страха од
ћесара не прими крштење, него тајно вољаше светитеља Божјег и
служаше му. А кћи његова посвети себе на службу Христу Богу,
заручивши Му се као невеста, и остаде девојком у току целог живота
свог.
Међутим незнабошци обавестише ћесара да је неки човек, који
је дошао из Антиохије, својим мађијама и чинима унео име Исуса
Јеврејина у град Равену, и многи га из народа слушају, при чему дом
Руфинов он заведе у своју веру. Кесар без одлагања посла у Равену
свога намесника Месалина, да Руфину одузме власт, а односно
Аполинарија нареди да га примора на поклоњење њиховим
незнабожачким боговима, или да га прогна у најудаљеније земље.
Извршујући ћесарево наређење, намесник Месалин дозва
Аполинарија у судницу и испитиваше га у присуству капитолских
жречева, ко је, откуда је, и чиме се бави. Светитељ изјави да је
хришћанин, родом из Антиохије, ученик апостолски, а бави се
проповедањем Исуса Христа, Сина Бога живога, који је створио небо
и земљу и море и све што је на њима и у њима. Намесник га упита:

Не проповедаш ли онога Христа, који пре неколико година назва
себе Сином Божјим и би убијен од Јевреја? Да је он био Бог, онда не
би умро, нити би примио срамоћење; али пошто је био горд, то је и
предан на муке и кажњен смрћу. А ти са каквог разлога убрајаш
таквога међу богове, не знам. - Свети Аполинарије одговори: Овај
Исус Христос о коме говоримо беше Бог, и јесте, и биће вавек. Али,
желећи да род људски ослободи од робовања ђаволу, Он понизи
себе и оваплоти се од Духа Светога у утроби чисте, не познавше
мужа, Дјеве, и роди се од Ње на неисказан начин.
Све смо и ми то слушали, одврати Месалин, али није лако
веровати у то. - Светитељ онда рече: Чуј ме, судијо, и пази: Бог беше
у чистом телу и чињаше необична чудеса и знамења у свету, а када
од Јевреја би ухваћен и распет, онда пострада тело Његово,
примљено од Пресвете Дјеве, а Божанство Његово остаде
безстрадално и бесмртно; тим Божанством и тело васкрсе из мртвих
у трећи дан, и Он, пошто се јави многима, узнесе се на небо, откуда
је и сишао. Он верујућима у Њега даде тако велику власт и силу, да
они именом Његовим ђаволе изгоне, све неизлечиве болести
исцељују, и мртве васкрсавају...
Месалин на то рече: Не можеш ме преубедити, да бих пошао за
непознатим Богом, кога ћесар и сенатори не признају, него хајде у
градски капитол, па својим рукама окади великог и страшногрмећег
бога Зевса. Ако то не хтеднеш учинити, онда ћу те ставити на разне
муке, па затим послати у прогонство. - Светитељ одговори: Ако и у
капитол уђем, ипак нећу принети кад демонима, него ћу Господу
мом Исусу Христу принети жртву хвале.
Тада жреци идолски повикаше: Нека Аполинарије буде мучен!
- И нареди Месалин да мученика свуку и непоштедно бију моткама;
при чему говораше: Принеси боговима жртву! - А светитељ бијен
клицаше: Хришћанин сам! - Један од жречева повика: Растегните га
на мучилишту и мучите га жестоко, док не ода хвалу бесмртним
боговима! - И одмах би светитељ мучен на такав начин, и усред мука
викаше: Исповедам живим Богом Господа Исуса Христа, а не неког
другог!
После једнога часа Месалин нареди да ублаже мучење, па упита
страдалца: Реци ми, бедниче, какво уздарје очекујеш за претрпљене

муке? - Мученик одговори: У нашим књигама пише: Који претрпи
до краја, спашће се; и ко умре за Христа, биће жив. Такво је уздарје
хришћанима.
На страдање светог мученика гледаше много народа, хришћана
и незнабожаца; и хришћани, гледајући његово јуначко трпљење,
прослављаху Бога небеснога. Тада Месалин поново нареди слугама
да муче слугу Христовог и да му врелом водом поливају ране. У
међувремену пак он нареди да се спреми лађа, намеравајући да
мученика окована у ланце пошље на заточење у Илирик. Један од
слугу што мучаху светога, који беше најсвирепији од свију, изненада
би спопаднут љутим демоном, паде на земљу и издахну, пошто му
демон ишчупа бедну душу његову. А свети Аполинарије, када га
скинуше с мучилишта, рече Месалину: Незнабошче, зашто не
верујеш у Сина Божјег? Тада би ти узмогао избећи вечне муке у
паклу.
Разбесневши се, мучитељ нареди да светитеља бију камењем по
устима. Видећи такву свирепост мучитељеву хришћани више не
могоше трпети, - беше их врло много, - него разљућени створише
метеж у народу, па полетеше на незнабошце и неколицину њих
убише; хтедоше да убију и намесника Месалина, али он, чим
примети галаму и метеж народни, уплашен побеже и сакри се негде
у утврђеној згради. А за Аполинарија он нареди војницима да га
дохвате, затворе у тамници, забију му ноге у кладе, и не дају му ни
хране ни пића, да би умро од глади и жећи. Но Бог који све храни,
не остави слугу Свога, него му огладнелом посла светог анђела да га
укрепи: и дође анђео Божји к светоме у тамницу на видљив начин,
тако да тамнички стражари гледаху на њега, и донесе сужњу
Христовом храну и пиће, којих се овај прихвати и окрепи, па
заблагодари Богу.
После четири дана намесник Месалин, чувши да је учитељ
хришћански Аполинарије жив у тамници, нареди да га окују у
тешке окове, тајно укрцају у лађу и одвезу у заточење. Са њим
пођоше и три клирика, не желећи да се одвајају од свог оца и
учитеља; и отпловише. Но кроз неколико дана неочекивано настаде
страховита бура, море је ужасно беснело, те се лађа разби и сви се
подавише. Само свети Аполинарије са три клирика и два војника с

њима, чувани Богом, допливаше до обале живи. А тешки окови у
које свети Аполинарије беше окован спадоше с њега, невидљивом
руком одрешени у време када разбијена лађа поче тонути. Спасени
од дављења изиђоше на обалу. А она два војника упиташе
светитеља: Господине оче, куда да кренемо, и шта да радимо? Светитељ им одговори: Верујте у Господа нашега Исуса Христа и
примите свето крштење, па ћете бити живи. - Они одмах проклеше
идоле и крстише се у име Оца и Сина и Светога Духа. И хођаше
свети са три клирика и два новопросвећена војника од места до
места, док не дође у Мизију[5], где их нико не примаше. А свети,
видевши једнога угледног човека који имађаше губу на челу, упита
га: Хоћеш ли да будеш здрав? - Овај одговори: Хоћу. - Светитељ му
онда рече: Веруј у Господа нашег Исуса Христа. - Човек на то рече:
Који ме исцели, тај ће бити мој Бог. - А свети Аполинарије,
призвавши име Господа Исуса, додирну губу на том човеку, и он тог
тренутка постаде здрав; и одрекавши се идола, поверова у Христа и
крсти се. Светитељ остаде код њега много дана, учећи невернике
познању истинитог Бога и просвећујући их светим крштењем.
Затим путујући одатле обалом реке Дунава, он исто тако
проповеђу Еванђеља многе незнабошце приведе ка Христу. После
тога дође у Тракију и стаде обитавати близу једног незнабожачког
идолишта, у коме бејаше идол поганог незнабожачког бога
Сераписа, који разговараше са својим поклоницима: јер демон који
живљаше у идолу даваше одговоре онима који приношаху жртве и
питаху о разним стварима. Када светитељ Божји дође тамо, овај
идол умуче. И бише веома ожалошћени погани жрсци и сви
незнабошци те земље што им бог онеме. И дуго га они
умилостивљаваху жртвама да им опет проговори, док ои најзад једва
некако промрмља: Не знате ли да из Рима дође овамо ученик
апостола Петра и свеза ме именом Исусовим које он проповеда? Док
он не буде прогнан одавде, ја не могу одговарати на ваша питања. Незнабошци одмах стадоше брижљиво тражити Христова
проповедника. Када га нађоше они га без милости бише, па га
одведоше на море, и тамо нађоше лађу што је пловила за Италију.
Они умолише поглавара тога краја, који испраћаше ту лађу, те

укрцаше у њу светитеља Божјег са његовим ученицима, рекавши му:
Откуда си дошао, тамо се и врати!
При благопријатним ветровима они стигоше у Италију.
Искрцавши се са ученицима на копно, човек Божји пође у град
Равену к својој пастви, и појави се у Равени после трогодишњег
изгнанства, и би примљен од верних са великом радошђу. Међутим
незнабошци се веома срђаху видевши да се хришћански епископ
вратио из прогонства, и смишљаху зло вребајуђи згодно време за
остварење своје зле намере.
Након не мало времена, када светитељ Божји служаше свету
литургију у цркви, која се налазила у селу једног чесног човека по
имену Киринеја, нападоше на цркву незнабошци у огромном броју,
распудише духовно стадо Христово, а самог пастира, светог
Аполинарија, ухватише, па бијуђи га одведоше свезана у град, и
предадоше најглавнијим капитолским жрецима Зевсовога храма. А
они, угледавши га заграјаше са гневом: Није он достојан да се појави
пред великог бога Зевса, коме се он не једанпут ругао, него нека га
воде к Аполону!
Када светитељ би одведен у храм Аполонов, он сатвори молитву
ка Господу своме, и одмах паде тај идол на земљу и расу се у прах, а
после мало времена и храм се тај скверни сруши. Видећи то
хришћани прослављаху свемогућег Бога свог, а незнабошци
дохватише светог Аполинарија, одведоше га кнезу по имену
Таурусу, и предадоше му мученика да га убије. Кнез сазва у судницу
све саветнике градске, и пред свима испитиваше Христовог сужња,
каквом силом чини он таква чудеса, исцељујући болесне. Светитељ
им каза да све то чини Христовом силом, јер је Христос једини
истинити и свемоћни Бог. Кнез онда рече: Ја имам сина слепог од
рођења; ако ти учиниш да он силом Христа твог прогледа, онда
ћемо и ми веровати да Христос јесте истинити Бог; ако пак то не
учиниш, онда ћу те предати огњу, да погинеш по заслугама својим. Светитељ Христов нареди да доведу слепорођеног. Када овај би
доведен, човек Божји осени крсним знаком слепе очи и рече: У име
Исуса Христа распета отвори очи своје и прогледај! - И слепорођени
одмах отвори очи и прогледа. И сви се задивише, и говораху: Заиста
је истинити Бог онај који чини таква чудеса. - И многи повероваше у

Христа. А кнез ослободи светитеља из руку незнабожног народа, и
ноћу га посла на своје имање, удаљено од града шест километара, да
га тамо кобајаги држи у оковима. Међутим светитељ проведе у том
селу четири године не у оковима него на слободи. И код њега се
скупљаху сви верни, а и многи од незнабожаца долажаху к њему; он
их проповеђу обраћаше у свету веру и крштаваше; и све болесне
које му доношаху он исцељиваше.
У те дане у Риму би изабран за ћесара Веспазијан[6]. Главни
жреци у Равени упутише ћесару посланицу следеће садржине: "Ако
не погубиш врача Аполинарија, противника твога царства, онда ће
пропасти поштовање богова и умањиће се слава Рима, јер он
свакодневно заводећи својим магијама много народа, ружи
бесмртне богове и руши њихове храмове. Ако пак он један из живих
буде уништен, слава Рима сачуваће се занавек". - Ћесар Веспазијан,
расмотривши то, отписа у Равену овако: "Ако неко нанесе боговима
срамоту и увреду, дужан је да им узврати приношењем дарова, или
да буде протеран из града: јер не доликује чинити одмазду некоме за
богове, пошто они сами могу одмаздити својим непријатељима, ако
се разгневе".
Када овакав одговор ћесарев стиже у Равену, патриције
Демостен, који тада беше примио управу над градом, ухвати
светитеља Божјег Аполинарија, већ престарелог од година и
изнемоглог телом од многих мучења. Гомила незнабожаца
захтеваше од Демостена да Аполинарија стави на муке или да га
пошље далеко у нека убитачна по здравље места, где би он нестао
без трага. Демостен предаде светитеља једноме капетану под
стражу, док он не измисли муке на које би га ставио, и убитачна
места куда би га прогнао. А тај капетан будући тајни хришћанин,
узе човека Божјег и одведе га не у тамницу него у свој дом, и
двораше га. После неколико дана он рече светитељу: Господине оче,
немој још умрети, јер нам је твој живот веома потребан ради нашег
добра; него изиђи ноћу у насеље где се налазе болесници, и остани
тамо док се народни гнев не стиша.
Рекавши то светитељу, капетан га у поноћи отпусти да кришом
изиђе из града. Када светитељ изиђе, то дознадоше неки од
идолопоклоника и појурише за њим. Сустигавши га на путу они га

бише и мачевима секоше док им се не учини да је већ умро; онда га
оставише и одоше. А када свану дођоше ученици и нађоше
светитеља где једва дише; узеше га и однеше у насеље к
болесницима, где он проживе још седам дана. Пред кончину његову
сабра се к њему сва црква верних. Он им изговори дуге поуке: да не
одступају од свете вере Христове и да се гнушају идолопоклоничких
гадости; и пророчки предсказа да ће Цркву Христову снаћи многа
гоњења. Исто тако он предсказа: да ће после свих љутих невоља
идоли бити свуда уништени; да ће засијати светлост побожности по
васељени; да ће настати хришћански цареви, и да ће хришћани
несметано приносити жртве Богу живоме. А додаде још и ово: Ко
непоколебљиво остане у вери Господа нашег Исуса Христа, неће
умрети него ће вечно жив бити.
Рекавши то и много друго, светитељ и мученик Христов заспа у
Господу. И плакаше за њим сви верни, и положише чесно тело
његово у каменом гробу укопавши га дубоко у земљу из страха од
незнабожаца да га не ископају из земље и наругају му се.
Светитељ Божји Аполинарије пасао је Цркву Христову двадесет
осам година, један месец и четири дана; пострада двадесет трећега
јула, за Веспазијанова царовања међу Римљанима, док међу нама
царује Господ наш Исус Христос са Оцем и Светим Духом кроза све
векове. Амин.[7]

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ВИТАЛИЈА, епископа Равенског
Епископовао у граду Равени у Италији; мученички пострадао за
Христа мачем посечен.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ТРОФИМА и ТЕОФИЛА
и са њима тринаест мученика

Свети мученици Трофим и Теофило пострадаше за царовања
Диоклецијана[8]. Са њима заједно пострадаше још тринаест верних
и истинитих слугу Христових. Јер пошто се не покорише вољи
незнабожног мучитеља: не принесоше погане жртве бездахним
идолима и не хтедоше се одрећи Христа, њих обесише на
мучилишту и стругаху их оштрим гвожђем, па их камењем
засипаху; потом им пребише голенице, и најзад их бацише у огањ.
Но када они, свемоћном силом Божјом сачувани живи и читави
усред огромног пламена, изиђоше из огња неповређени, тада
мучитељ, распаливши се љутом јарошћу као адским огњем, нареди
да их побију мачем. И бише светим мученицима одсечене чесне
главе у част и славу Главе целе Цркве - Господа нашег Исуса
Христа.[9]

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ
АНЕ
која је у Левкадиу
Ова преподобна Ана живљаше у време цара Теофила (829-842
г.) Беше из познате и богате породице и телесно врло лепа.
Одгајивши је у побожности, родитељи убрзо умреше, те њој остаде
велико богатство које она раздаваше потребитима. Чувши за њену
лепоту и имање неки Агарјанин, који живљаше у Цариграду,
измоли дозволу од цара Василија Македонца (867-886 г.) да ову
блажену Ану узме себи за супругу. Но како преподобна Ана то
упорно одбијаше он јој много досађиваше и никако је на миру не
остављаше. Светитељка тада прибеже к Богу усрдним молитвама да
је ослободи ове напасти и Бог услиши молбе верне слушкиње Своје,
те Агарјанин убрзо умре. Преподобна захвали за то Богу и одмах
остави свет и све имање и отиде у један манастир Пресвете
Богородице у Цариграду, замонаши се и одаде се најстрожијим
подвизима поста, бдења и молитве. Поживевши тако блажена Ана
свега око педесет година, и мало се разболевши, мирно предаде
душу своју у руке Божје. После неког времена свете јој мошти бише
нађене читаве и благоухане и над њима многи добише исцељења.

СПОМЕН СВЕТИХ
МУЧЕНИКА ПОБИЈЕНИХ ОД БУГАРА
у време цара Никифора
Грчки цар Никифор I (802-811 г.) победи 811 године Бугаре, тада
још нехришћане. Но затим се одаде весељу и пијанчењу што
искористи бугарски хан Крум и изненада нападне на његову војску,
самог цара зароби и многе његове војнике одмах погуби, а многе
опет зароби. Од ових заробљених војника хришћана многи су били
страшно мучени и приморавани од незнабожаца да се одрекну своје
хришћанске вере. Оставши чврсти и непоколебљиви, они бише
мачем посечени, обешенн, стрелама устрељени и на друге разне
начине погубљени, те тако примише венце мучеништва за веру своју
у Христа Бога. По некима пак, ово би 26 јула. (Са њима беше
заробљен и Св. Петар патриције, о коме видети опширније под 1.
јулом).

СПОМЕН СВЕТОГ
ТИРСА (ТЕИСА)
У селу Егиалуса у покрајини Амохосту на Кипру постоји храм
(из 14-15 века) посвећен Светом Тирсу, који се слави данас 23 јула.
Овоме Светоме написа синаксарско житије монах Акакије 1773
године, и назива га епископом Карпасије, који је затим, повукавши
се са престола, подвизавао се на месту где му је данас храм.

СПОМЕН СВЕТИХ
СЕДАМ МУЧЕНИКА КАРТАГЕНСКИХ

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА

АПОЛОНИЈА
Пострадао за веру у Господа Христа бачен у огањ и устрељен.
По некима, био је епископ у граду Риму.

НАПОМЕНЕ:
1. Клаудије царовао од 41 до 54 године.
2. Равена - град италијанске покрајине истога имена; веома стар;
под власт Римљана пао 254 год. пре Христа; године 44 после
Христа постао обиталиште епископа, а 432 године архиепископа; спасавајући се од Алариха, цар Хонорнје године
402 изабра Равену за своју престоницу.
3. Трибун - војни старешина на хиљаду војннка; отприлике
пуковник.
4. Галилеја - област на северу Палестине; у њој Господ Христос
провео своје детињство и младост; Галилеја је исто тако била
по преимућству место Његове проповеди; стога су Господа
Исуса и називали Галилејцем (Мт. 26, 69). Незнабошци су често
називали хришћане галилејцима. Христоборни цар Јулијан
Отступник умро је са речима, упућеним Христу: "Галилејче, ти
си победио!".
5. Мизија - земља на северу од Македоније, граничи се Тракијом.
6. Веспазијан царовао од 70 до 79 године.
7. Свети Аполинарије упокојио се око 75 год.; тело његово почива
у Равени, у цркви његова имена, а једна рука његова налази се у
Риму, у храму посвећеном њему.
8. Диоклецијан царовао од 284 до 305 год.
9. Свети мученици пострадали у почетку четвртог века.

24. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ХРИСТИНЕ
Један високородни муж у граду Тиру, по имену Урбан, царски
намесник, имађаше кћер, младу девојчицу, која у раним годинама
својим познаде Бога Створитеља свога, и душу своју положи за
Њега, јуначки претрпевши многе љуте муке. Када се она роди,
родитељи јој дадоше име Христина. То би не по њиховом
незнабожачком умовању него по Божјем промислу; и само то име,
као неко пророчанство, предсказиваше да ће девојчица када порасте
бити хришћанка, Христова слушкиња и невеста, и мученица.
Када Христини би једанаест година показа се изванредна лепота
њена, и међу девојчицама не беше ни једне сличне њој по лепоти.

Тада отац њен, желећи да је сакрије од света, одреди јој највиши
спрат једне високе куле, да ту живи; даде јој најбоље робиње на
службу, намести у њеним одајама идоле сребрне и златне, и нареди
јој да им свакодневно приноси жртве. Многи пак од високородних и
богатих људи, чувши за лепоту ове девојчице, жељаше сваки да
њоме ожени сина свог. И када они поводом тога мољаху оца
Христинина, Урбан им је одговарао: Ни за кога нећу удати своју
кћер, него ћу је посветити боговима мојим, јер је милостиви богови
веома заволеше, и нека њих ради остане девственица, служећи им
свагда.
Девојчица Христина, растући годинама и разумом, стаде
долазити у познање истине, пошто јој Бог благодаћу Својом
просвећиваше и умудриваше ум. Гледајући кроз прозор дању у
сунце и све красоте света, а ноћу чудесно јато сјајних звезда, она
преко творевине дође до познања Творца, и увери се да су идоли
безчувствени и ништавни, и не хте им приносити жртве и клањати
им се. Посматрајући на истоку небеско плаветнило, она уздисаше и
плакаше, говорећи у себи: Докле ће срца људска остати потамњена
и неразумни разум њихов помрачен, и не погледати ка Господу Богу
који је створио небо и земљу и украсио их таком упадљивом
лепотом?
Расуђујући тако у себи, Христина се поче клањати Једином, на
небу живећем, истинитом Богу, и мољаше Му се са сузама да јој
открије себе, да би потпуно познала Њега према коме јој се срце
љубављу запали. И када проведе доста дана у молитви и посту, она
се удостоји посете милости Божије; њој се јави анђео Господњи,
осени је крсним знаком, назва је невестом Христовом, упути је
потпуно у богопознању, и обавести је о њеном мученичком подвигу,
наиме, да ће за Јединог у Тројици Бога бити мучена од три
мучитеља; укрепи је на подвиг, и даде јој чист хлеб да једе, пошто
беше огладнела од пошћења.
После овог јављења анђела девица се весељаше духом и
радоваше се о Богу Спасу свом, благодарећи Му што посети
слушкињу Своју пославши јој светог анђела, и стаде се топлије
молити Господу и наслађивати се љубављу Његовом. Испунивши се
ревношћу по Богу, она поче једног за другим узимати и разбијати

златне и сребрне идоле. Пошто их поизразбија на комаде, она их
касно увече избаци кроз прозор на улицу. А сутрадан изјутра
пролазници покупише то разбацано комађе злата и сребра.
Једнога дана игемон Урбан, желећи да посети своју кћер и да се
поклони својим боговима, узиђе на ту високу кулу. И не угледавши
идоле он упита Христину: Где су богови? - А она ћуташе. Тада он
дозва робиње и распитиваше их за богове. Оне му испричаше шта
његова кћи уради са боговима. Разгневивши се, он стаде бити кћер
по образима, питајући: Куда си денула богове? - Но она му не хте
одговарати. Затим, после дугог ћутања, она отвори своја света уста и
исповеди јединог истинитог на небу живећег Бога, Творца свега; а
такозване богове, златне и сребрне, она назва бесима и
безчувственим идолима. Притом исприча како их она својим рукама
поизразбија.
Тада Урбан, побесневши од јарости, све робиње посече мачем, а
кћер стаде мучити разним мукама: најпре је непоштедно би прућем
и бичевима, па је затим оковану вргну у тамницу. Сазнавши о томе,
мајка дотрча к њој плачући и ридајући, и саветоваше јој да се
одврати од Христа и поврати к боговима прадедовским. Међутим
мученица Христова не само не хте слушати мајчине речи него се и
саме ње одрече говорећи: Не називај ме својом ћерком! Зар не знаш
да ја Христово име имам, којег се имена не удостоји нико у роду
нашем? По имену и по делима ја већ нисам вашега рода него
Христовога, јер се ородих с Царем Небеским - Христом; Његова сам
слушкиња и кћи, и Он ми је отац и мајка и Господ. - Мајка је на то
дуго плакала и, не успевши ништа, отиде жалосна.
Када прође ноћ и настаде дан, Урбан, подстицан демоном
злобе на љутину, заборави на природно осећање љубави према
кћери и седе на судишту са жељом да мучи свету Христину не као
своју рођену кћер него као туђинку и велику злотворку. А када
светицу вођаху из тамнице на судиште, многе жене гледајући је
говораху: Боже слушкиње Твоје Христине, помози јој, јер она
прибеже к Теби! - Доведена на судиште, овчица Христова стаде пред
Урбаном не као пред оцем него као пред мучитељем и крвожедним
звером, и зли родитељ поче јој умиљато говорити: Сажаљевам те,
чедо моје, и молим те, приступи к великим боговима нашим и

заједно са мном принеси им жртву, да би се они смиловали на тебе
и опростили ти грех твој којим ти сагреши према њима. Не урадиш
ли то, онда се ни ја нећу смиловати на тебе и нећеш се називати
мојом кћери. - Светитељка одговори: Велику ћеш ми радост
причинити, ако ме не будеш називао својом кћери, јер си ти слуга
Сатане, а ја сам слушкиња Христова, и већ нисам твоја кћи, пошто је
Творац мој мени Отац.
Запаливши се великом јарошћу, Урбан нареди да девојку нагу
обесе на мучилишту и оштрим гвожђем стружу и дробе њено чисто
девичанско тело. И толико би остругано њено тело, да јој се голе
кости виђаху. А када је одвезаше, она угледа по земљи парчад тела
свог што отпадаше од ње за време мучења, покупи их и баци у лице
оцу са речима: Једи месо твоје кћери!
То још више разјари Урбана и он свету Христину протеже на
гвозденом точку мучилишта, и нареди да се под њом наложи огањ и
врелим уљем полива тело њено. Тако се тело свете Христине,
окретано точком на огњу, пецијаше као риба или месо на ражњу. И
беше немогуће људском бићу, нарочито женском, остати живим у
таквим мукама, али Бог одржаваше живот слушкиње Своје и
крепљаше је ради прослављења светог имена свог а на постиђење
незнабожаца. Тако мучена, света Христина слављаше Бога и мољаше
Му се, а свети анђели невидљиво стајаху поред ње олакшавајући јој
патње. Затим, по Божјем наређењу, огроман пламен неочекивано
сукну из огња, полете на присутне незнабошце и сажеже до хиљаду
њих.
Не знајући шта више да ради с мученицом, Урбан нареди да је
баце у тамницу. Када се светитељка мољаше у тамници, њој се јави
анђео Господњи и исцели је од рана и цело јој тело учини здравим; а
даде јој и храну што донесе, те се мученица поткрепи и слављаше
Бога. После тога отац нареди да је баце у море. Слуге узеше
слушкињу Христову, посадише је у чамац, одвезоше далеко од
обале, везаше јој велики камен о врат и бацише у морску пучину. Но
анђео Божји је прими и одвеза јој камен са врата; камен потону, а
светитељка, подржавана рукама бестелеснога, иђаше по води као по
суву. И тако јој море постаде купељ светог крштења, за којим она
толико жућаше. И светао облак осени је, и би одозго глас који

изговараше над њом име Пресвете Тројице, као што то захтева чин
светог крштења; и виде света Христина Господа који јој се јави и
изговори јој речи које радошћу испуњују. А кад изиђе на копно,
света мученица оде к своме родитељу и пренерази га: јер се
незнабожац чуђаше и ужасаваше видећи свету девицу живу изашлу
из мора. Но и у таквом чуду он не виде Божију силу, него сматраше
то за дело мађиоништва. И нареди да мученицу понова баце у
тамницу, имајући намеру да је сутрадан посече мачем. Међутим, те
ноћи он сам би неочекивано посечен косом смрти, и погибе занавек,
а светица остаде жива у тамници, славећи и благодарећи Бога.
После неочекиване погибије Урбанове цар посла на његово
место другог игемона, по имену Диона, и овај би обавештен о
закључаној у тамници Христини. Он је изведе из тамнице преда се
на суд, и најпре покушаваше да мученицу ласкама намами на
богоодступништво. Но када увиде да је она непоколебљива у светој
вери, он је подвргну многим мукама, бијући је, железним ноктима
стружући је, и огњем је жегући. Он нареди да се гвоздени тигањ
силно усија, на њега нага мученица распросте и окреће, па полива
врелим уљем и смолом, приморавајући је да се поклони
Аполоновом идолу који се налазио у близини. Међутим мученица
остаде као дијамант тврда у исповедању пресветог имена Христовог.
Аполоновог пак идола она молитвом разби. И када идол паде и
претвори се у прах, тада и игемон Дион паде на земљу и издахну, јер
бес који је обитавао у идолу, када се његово обиталиште разруши,
дохвати душу свог ревносног служитеља и однесе је у пакао да тамо
живи са њим, а свету мученицу опет примише окови и тамница.
И не беше страдање девице Христове бесплодно: јер много
народа, видећи таква чудеса, слављаше јединог Бога Исуса Христа, и
верова у Њега до три хиљаде душа, и долажаху к светитељки
држаној не мало времена у тамници, и она их учаше док у град Тир
не стиже други игемон, по имену Јулијан. Он такође изведе
светитељку на суд, и стави је на разне муке. Најпре он усија огромну
пећ, три дана је ложећи; онда вргну у њу мученицу и затвори; и у тој
пећи света девица Христина проведе пет дана нетакнута огњем, као
некада Вавилонски Младићи, и седећи као у некој палати она
певаше славећи Бога. Јер анђели Господњи беху са њом

орошавајући и расхлађујући пећ, и певаху са њом, тако да војници
који чуваху пећ чујаху њихове гласове. А када после пет дана
отворише пећ, нађоше светитељку живу и читаву, огњем недарнуту,
те се хришћански Бог величаше а незнабожачко безбожје
посрамљиваше. Игемон пак, заслепљен демонском злоћом, не
познаде у томе Божију силу, него такво изванредно чудо називаше
мађионичарством.
Желећи да по сваку цену победи непобедиву, игемон позва
мађионичаре и враче, који су умели опчинити сваковрсне гмизавце,
и нареди им да својим чинима саберу мноштво змија, гуја и
скорпија, и да их све натуткају на мученицу да је отровним уједима
својим уморе. Када они пустише гмизавце на светитељку, ни један је
не повреди, иако пузаху около ње и обавијаху јој се око тела. У
непосредној близини стајаше старешина врача који својим бајањима
и чинима дражаше гмизавце да уједају девицу. Међутим сви
гмизавци, по Божјем наређењу, навалише на тог бајача, изуједаше га
и он тог часа умре. А светитељка рече гмизавцима: Именом Исуса
Христа наређујем вама гмизавцима: змијама, гујама и скорпијама,
идите сваки на своје место, никог не повређујући!
И гмизавци одмах отпузише на разне стране. Мало затим
светитељка се сажали на врача умрлог од гмизаваца и, помоливши
се Господу, васкрсе га, и учини те он постаде хришћанин. И не само
он него и многи, видећи таква славна чудеса, повероваше у Господа.
Бесан због тога, игемон нареди да мученици одрежу девичанске
груди, и из рана потече млеко место крви. Затим јој одрезаше језик
који слављаше Христа Бога. Међутим мученица и после тога пошто
јој одрезаше језик говораше јасно; и дохвативши одсечени језик баци
га у лице игемону, и удари га по очима, говорећи: Једи удове моје,
безбожниче!
И ослепе игемон од ударца језиком, а светитељка још већма
благосиљаше Бога, и ружаше идоле и идолослужитеље. Тада
игемон, не подносећи више ружење од свете Христине и бесан због
ослепљења свог, нареди да је предаду на смрт. Избодена оштрим
копљима од стране војника, беспрекорна девица и велика мученица
Христова света Христина предаде чесну и свету душу своју у руке
Господа свог. У њој Господ показа толику силу Своју, да три

мучитеља не узмогоше савладати једну девицу. Један од рођака свете
Христине, који беше поверовао у Христа, узе многонапаћено тело
њено и погребе га чесно.
Све се ово догоди за царовања незнабожног Севера међу
Римљанима и Грцима, док међу нама свагда влада Господ наш Исус
Христос, коме са Оцем и Светим Духом част и слава, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ПОЛИКАРПА,
архимандрита Печерског
Блажени и славни Поликарп, по имену многоплодан[1], беше
многоплодан и у врлинама, јер он роди многи род, о чему је
Небески Делатељ рекао: Ако зрно пшенично паднувши на земљу не
умре, онда једно остане; ако ли умре, много рода роди (Јн. 12, 24).
Који буде у мени и ја у њему, он ће родити многи род (Јн. 15, 5). Овај
блажени, сматрајући пролазну славу и обличје овога света за
прашину, прими свети анђелски монашки лик у манастиру
прослављеном пештерама, и на све могуће начине испосничким
подвизима умртвљаваше тело своје као зрно у изораној земљи, и
духом свагда борављаше у Богу. На тај начин он роди многе родове
достојне покајања и показа на себи све пладове Духа: љубав
нелицемерну према Богу и братији, радост беспрекорне савести,
мир после победе над свима страстима, дуготрпељивост у
напастима и невољама, благост у покорности свима, жалостиву
милосрдност према невољнима, веру несумњиву у извршењу
заповести, истину у испуњењу обета, кротост у непознавању гнева,
уздржљивост у јелу и пићу и свима телесним жељама (ср. Гал. 5, 2223).
Све ове плодове Бог узрасте у блаженом Поликарпу, а посади
их свети Симон, епископ владимирски и суздаљски. Овај беше
сродник Поликарпу по телу, и не хте да се Поликарп удаљава од
њега ни по духу, него као добар корен он се стараше да и изданак
његов буде добар. Стога када Симон би узет из светог манастира

Печерског на престо владимирске и суздаљске епископије, он поведе
са собом тамо и блаженог Поликарпа. Тамо он подстицаше
Поликарпа на врлински живот и ради тога казиваше му
душекорисне поуке, које је сам читао или слушао од очевидаца о
ранијим светим црнорисцима печерским, како се они жестоко
потрудише и толико Богу угодише, да чак и овде засијаше
чудотворном нераспадљивошћу својих моштију, што је знак да су на
небу примили нераспадљиви венац. А блажени Поликарп,
послушањем изоравши земљу срца свог и посејавши тамо семе
отачких поука, донесе стоструки плод. Он не само беше сам
многоплодан у врлини него жељаше да и у свима православнима
укорени такву исту плодност. Тога ради све што чу од блаженог
епископа Симона о богоугодним подвизима преподобних отаца
печерских, он се потруди те записа на корист и другима који се
спасавају. На тај начин, живећи поред овог блаженог епископа, он
изложи дивна житија многих светих у својој посланици блаженом
Акиндину, архимандриту печерском.[2] Међутим блажени
Поликарп, иако се потом удаљи телом од оца и наставника свог
Симона вративши се из његове епископије у свој Печерски
манастир, ипак својим врлинама не беше далеко од тог светог мужа.
Јер добро укоренивши у срцу свом његове раније поуке, он се усрдно
стараше чувајући их и узрастајући их. И свети Симон са своје стране
не престаде ни ту поучавати га преко својих посланица, пуних
богонадахнутих поука и описа врлинских живота многих печерских
светаца. Имајући то свагда пред очима, блажени Поликарп све речи
записиваше на таблицама срца свог, и прочитаваше их умом и
испуњаваше на делу. Подвизавајући се тако строго, он достиже
високи ступањ врлине.
Када архимандрит печерски блажени Акиндин, мудро и
богоугодно пасавши стадо Христово, достиже дубоку старост, он се
после многогодишњих трудова пресели ка Господу на вечни покој.
Тада у богоизабраном броју свете братије не беше старијег и у
монашким подвизима искуснијег од Поликарпа. Зато сва војска
добрих војника Христових једногласно и једнодушно изабра себи за
предводника и наставника овог блаженог, као достојног и способног
да управља крмом свете велике лавре Пресвете Богородице и

преподобних отаца наших Антонија и Теодосија Печерских. То би
при великом кнезу кијевском Ростиславу Мстиславичу[3], а при
митрополиту Јовану, четвртом митрополиту тога имена.[4]
Примивши управу над светом великом лавром Печерском,[5]
блажени Поликарп се усрдно старао да се држе манастирска
правила, предата преподобним Теодосијем, не додајући им ништа
туђе. И он се показа искусан руководилац у делу спасења каквога је
та чудотворна лавра стварно и захтевала, и њиме се дичила. Свуда се
шираше слава о дивном поретку у њој под управом блаженог
Поликарпа. Многи од високородних и моћних кнезова коришћаху
се његовим поукама и одушевљаваху се за врлински живот, тако да
остављаху своје славне престоле из жеље да живе заједно с њим, чега
је очигледан пример незаборавни кијевски кнез Ростислав
Мстиславич. Овај христољубац, веома се угледајући на врлински
живот блаженог Поликарпа, заведе код себе овакав добри обичај: за
време Великог Поста сваке суботе и недеље он је позивао к себи на
обед дванаест монаха печерских и тринаестог - блаженог
архимандрита Поликарпа, и нахранивши их отпуштао их не
празних руку. Сам пак причешћиваше се сваке недеље Божанским
Тајнама, лијући сузе, много уздишући и јецајући од срца, тако да се
нико који га је видео у таком умилењу није могао уздржати од суза.
А када се свршавао свети Велики Пост, онда је христољубиви кнез на
Лазареву суботу сазивао све печерске блажене и светолике старце,
постом просијале, срдачно их све гостио, дарове им давао и с чешћу
отпуштао. Исто тако он је сазивао и угошћавао братију и других
манастира, но нарочито братију печерску, јер је веома волео
врлински живот свију њих, првенствено наставника њиховог
Поликарпа који је на све могуће начине подражавао првобитне
наставнике печерске Антонија и Теодосија. Стога кнез и говораше
често блаженом оцу Поликарпу да га прими за монаха у свој
манастир. Но блажени Поликарп му одговораше: Благочестиви
кнеже! вама је Бог наредио да водите други живот: да праведно
управљате, да праведни суд творите, и да непоколебљиво стојите у
целивању крста. - На то му кнез Ростислав узвраћаше: Свети оче!
кнезовање овога света не може бити без греха, и већ ми је додијало,
и изнурило ме својим свакодневним бригама, стога бих хтео да бар

мало у старости својој послужим Богу и угледам се на оне цареве и
кнезове који тесним и мучним путем идоше и у царство небеско
стигоше. - Чувши ово, блажени Поликарп рече: Христољубиви
кнеже! ако ти то свим срцем желиш, онда нека буде воља Божја.
Мада кнез не успе да ову своју намеру приведе у дело, ипак се
из следећег јасно види, да је он то истински од срца желео,
одушевљен за то врлинама светог Поликарпа. Када се кнез тешко
разболе у Смоленску и нареди да га возе у Кијев, сестра његова
Рогњеда, видећи да јој је брат веома изнемогао, мољаше га говорећи:
Остани овде у Смоленску, и ту ћемо те положити у својој цркви. Он јој на то одговори: Нипошто то не чините, него иако сам врло
слаб, нека ме ипак возе у Кијев. А ако ме Бог узме на путу, онда нека
тело моје положе у манастиру светог Теодора, подигнутом мојим
оцем. Ако ме пак Бог избави од ове болести и подари ми здравље,
онда обећавам да ћу се замонашити у светом манастиру Печерском
код блаженог Поликарпа. - Потом када му се болест силно погорша
и већ беше на самрти, он рече своме духовном оцу, јереју Симеону:
Ти ћеш одговарати Богу што ми ниси дозволио да ме постриже онај
свети муж у Печерском манастиру, јер сам истински желео то, и
нека ми Господ не упише у грех што не испуних обећање. - И тако
кнез прими блажену кончину.
Почетак и повод тако врлинског живота овог незаборавног
кнеза би не што друго него пример подвижничког живота и
богонадахнуте беседе преподобног оца нашег Поликарпа, који за
његова кнезовања бејаше достојни старешина у светој чудотворној
лаври Печерској. Примером свога врлинског живота привлачећи
угледању на њега не само братију него и благочестиве световњаке, он
их упућиваше на пут покајања и спасења. И тако он мудро пасијаше
поверену му Богом паству. И поживе дуго блажени Поликарп, и у
дубокој старости престави се ка Господу двадесет четвртог јула 1182
године. И пошто опремише тело његово, погребоше га чесно са
светим оцима.
После смрти блаженог Поликарпа настаде тешкоћа у
манастиру: братија не могоше изабрати себи игумана. Иако многи
од тадашњих блажених стараца беху достојни тога чина, ипак се
ниједан не хте примити због смирења и безмолвија, молитвеног

тиховања: изгледало им је боље бити потчињен и усрдно се држати
молитвеног усамљеног тиховања, да не би своју ризницу врлина,
стечену великим трудом, страћили бригама и главобољама које
обично прате старешинство. И велика туга, жалост и мука обузе
братију: јер тако велико стадо није требало ни једнога часа бити без
пастира. Сутрадан ударише у клепало, и сва се братија сабраше у
цркву, и стадоше се поводом своје невоље молити Пресветој
Богородици и преподобним оцима Антонију и Теодосију,
призивајући у помоћ добро подвизавшег се наставника свог,
новопрестављеног блаженог Поликарпа, и просећи га да умоли Бога
да им укаже на игумана место себе, и тиме им покаже да ли је
угодио Богу. И догоди се чудо: као једним устима многи рекоше:
Хајдмо к побожном свештенику Василију на Шчекавицу, нека нам
он буде игуман и управља монасима Печерског манастира. - И
отишавши сви поклонише се презвитеру Василију и рекоше: Ми
сви, братија Печерског манастира, клањамо се теби и хоћемо да нам
ти будеш отац и игуман. - Веома збуњен, свештеник Василије сам
паде пред њима и поклони им се, и рече: Оци свети! ја сам само
мислио на монаштво; како ја бедник могу бити игуман!
И дуго се он отказиваше, док напослетку не попусти на њихове
упорне молбе. Онда га братија узеше и одведоше са собом у
манастир. У петак пак на постриг овог Богом изабраног Василија
дођоше: преосвећени митрополит кијевски Никифор[6], и
богољубиви епископи, Лаврентије туровски и Николај полоцки, и
сви пречасни игумани. Преосвећени митрополит Никифор
постриже га својом руком. И тако он постаде наставник и пастир
добрим иноцима светог манастира Печерског после блаженог
Поликарпа. Подражавајући његов живот и помаган његовим
молитвама, он свима беше образац свих врлина, у славу и част
Небеског Наставника и Начелника пастира, Господа Бога и Спаса
нашег Исуса Христа, коме са беспочетним Оцем и са Пресветим и
Благим и Животворним Духом приличи од целокупне творевине
непрекидно славословље и поклоњење, сада и увек и кроза све
векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА
ТЕОФИЛА ЗАКИНТСКОГ[7]
Теофило, свети новомученик Христов беше родом са острва
Закинта (у Јонском мору), и беше леп и храбар младић, а служаше
на лађама као морнар. Једном приликом, завадивши се са
старешином лађе, он сиђе на острво Хиос (у Егејском мору) и не хте
више пловити. Тада га виде један Турчин и затражи од њега да буде
морнар на његовај лађи. Теофило не пристајаше никако на то, јер
није волео иноверне муслимане. Но Турчин га тада оклевета да га је
видео да носи турски фес на глави и, према томе, мора да постане
Турчин. То потврдише и други Турци пред судијом, те судија
затражи од Теофила да се потурчи.
Тада га Турци сташе убеђивати ласкањима и претњама да
пређе у исламску веру, но светитељ све то енергично одбијаше,
говорећи: "Ја се никада нећу одрећи Христа мога, јер Њега верујем,
Њега исповедам". Турци га онда насилно вежу и на силу обрежу, јер
њему тада беше тек осамнаест година. Свети новомученик горко
ридаше и усрдно се Богу мољаше, па чувши да се спремају да га
пошаљу у Цариград на поклон султану, уграби згодну прилику и
побегавши сакри се у непознато место. Потом тајно отиде на острво
Самос, али се опет врати на острво Хиос, одакле беше његов први
лађар, кога сада замоли да га узме са собом. Ту га сретоше познати
Турци и, препознавши га, ухватише га и одведоше судији. Судија
тражаше од њега да остане у муслиманској вери, коју тобоже беше
примио, но свети новомученик то одбијаше храбро речима:
"Хришћанин сам и као Хришћанин хоћу да умрем". Зато би мучен
дуго, и најзад бачен у мрачну тамницу, где проведе три дана и три
ноћи.
На свим поновним испитивањима и мучењима блажени
Теофило остаде непопустљив и непоколебљив, и шта више
изобличаваше безбоштво муслиманско. Разгњевљени судија га тада
осуди на смрт спаљивањем у огњу, но свети новомученик му храбро
рече: "Ја се не бојим те привремене смрти, јер ми она даје вечни
живот по обећању Христа мога". Најзад Турци доведоше мученика
близу женског манастира Св. Великомученика Георгија на Хиосу и

ту наложише велику ватру. Самога Теофила гоњаху да доноси дрва
и ставља на ватру, што новомученик Христов чињаше са радошћу.
Када се ватра разгори јако, он пред свима Турцима уђе сам у огањ
певајући песме и химне Богу и говорећи: "У руке Твоје, Христе мој,
предајем душу моју". Тако и предаде душу своју Господу и доби
венац мучеништва 24 јула 1635 године.
Но Бог прослави Свога мученика тиме што при спаљивању
његово свето тело одаваше такав благоухани мирис да се сви
присутни хришћани радоваху, а неверни Агарјани гневљаху и
стиђаху. Да би прикрили дивни мирис светог мученика безбожни
Агарјани одмах убацише у огањ везану свињу да би и она сагорела,
али опет бише посрамљени. Јер чим огањ прегоре везе којима је
свиња била везана, ова животиња одмах искочи из ватре и побеже.
А благоухани мирис од тела Светог новомученика опет се стаде
осећати, и то сада још јаче.
Када се најзад ватра погаси, побожни хришћани потражише
преостале кости Светог Теофила и откупивши их од Турака за
новце, положише их у храм Светог Великомученика Георгија у
Пигади на Хиосу, где се неки делови његових светих моштију и данас
налазе. Његовим светим молитвама нека Господ подари и нама
велику Своју милост. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА
АТАНАСИЈА КИЈОСКОГ
Овај свети беше из села Кијоса близу Никеје у Витинији, и
имађаше жену и децу. Беше богат и припадаше старешинама
општине, но живљаше чесним еванђелским животом. Деси се да на
његово село Турци наметнуше превелики царски данак на
хришћане. Као најстарији међу старешинама села, Атанасије реши
да се заузме за хришћане, те покрену питање да и Турци тога села
помогну хришћанима у плаћању царског нареза, јер нису били
спахије ни јаничари, да би били ослобођени од пореза. Осетивши то
и побојавши се, Турци се реше да спрече Атанасија, па га ухвате и
одведу код везира у Цариград клеветајући га да је рекао да хоће да

постане Турчин, тј. муслиман. Везир га побуђиваше да то и уради,
нашто му Атанасије одговори: "Да никада не буде то, Христе Царе
мој, да се одрекнем вере своје". Тада га везир стави у тамницу и у њој
би мучен шесдесет дана. Када га поново изведоше пред везира он
само понављаше: "Хришћанин сам се родио, Хришћанин ћу и да
умрем!" Везир га онда предаде џелату, а овај му отсече чесну главу
на Пармаккапији у Цариграду 24 јула 1670 године. Тако Свети
новомученик Атанасије доби венац мучеништва од Христа Господа
нашег, Коме слава са Оцем и Светим Духом у све векове. Амин.[8]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
КАПИТОНА
Очима душе свагда гледајући Господа Христа, овај свети
мученик пострада за Њега посечен мачем.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
САЛОМТИНА,
епископа Јерусалимског
Спомиње се као патријарх Јерусалимски у Јерусалимском
Канонарију овога дана.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЕРМОГЕНА
Светом мученику овом бише избијени сви зуби, и он тако
сконча.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА

ИМЕНЕЈА
Пострада за Господа посечен мачем.

НАПОМЕНЕ:
1. Поликарп је грчка реч πολυκαρπος и значи: многоплодни.
2. Та се житија налазе у другом делу Кијевопечерског патерика.
3. Велики кнез у 1154 год. (једну недељу); по други пут велики
кнез од 1158 до 1167 године.
4. Јован IV митрополит Кијевски од 1164 до 1166 године.
5. Блажени Поликарп изабран и посвећен за архимандрита
Кијевопечерског манастира 1164 године.
6. Никифор II, спомиње се у Летопису од 1182 до 1197 године.
7. Његово страдање записао је мудри Георгије Коресиос Хиоски,
који му и Службу написа и издаде у Закинту 1856 г. Страдање
му је описано и у Новом Мартирологиону. Никифор Хиоски
му написа једну нову Службу која би издана у Атини 1883 г.
заједно са Житијем.
8. Живот и страдање овог Св. новомученика написао је Јован
Кариофилис.

25. ЈУЛИ

УСПЕНИЈЕ СВЕТЕ ПРАВЕДНЕ
АНЕ,
матере Пресвете Богородице
Данас се празнује успеније свете Ане, но њен главни празник је
деветог септембра, под којим је датумом написана и служба њена и
житије. Света Ана беше из колена Левијева, ћерка Матана
свештеника и Марије из града Витлејема. Родитељи јој имаху још две
кћери: Марију која роди Саломију, и Совију која роди Св.
Јелисавету, мајку Св. Јована Крститеља. После дугог и богоугодног
живота упокоји се Света Ана, мајка Пресвете Богородице, у дубокој
старости, Празнује се још 9 септембра и 9 децембра.

ЖИТИЈЕ СВЕТЕ
ОЛИМПИЈАДЕ,
ђаконисе Цариградске цркве
Света Олимпијада, тако названа по имену своје мајке, роди се у
Цариграду од врло знаменитих и високородних родитеља. Њен отац
Анисије Секунд беше један од највиђенијих сенатора, а мајка - ћерка
оног славног велможе Евлавија који се спомиње у житију светог
Николаја Чудотворца и који у време цара Константина Великог
беше прва личност после цара. Евлавијева кћи Олимпијада би прво
обручена најмлађем сину Константина Великог Консту који после
оца свог царова у старом Риму, али он би убијен пре но што ступи у
брак, и она би удата за јерменског цара Арсака, са којим поживе
кратко време па обудове. После тога Олимпијада се удаде за
гореспоменутог сенатора Анисија Секунда и роди свету
Олимпијаду,
коју
пре
пунолетства
родитељи
обручише

благородном младићу, сину епарха Невридија. Венчање би
одложено, но после двадесет месеци вереник умре, те Олимпијада
остаде девојком и уједно удовицом. И не хте више, иако беше
пунолетна, да се удаје за другога, и одлучи да сав живот проведе у
девствености и целомудрију.
После смрти својих родитеља Олимпијада постаде наследница
великих богатстава и безбројних имања. Све то она посвети Богу, и
стаде дарежљивом руком раздавати потребитима: црквама,
манастирима, пустињежитељима, болницама, сиротиштима,
гостопримницама, сиротама и удовама, и убожјацима. Шиљаше она
обилну милостињу и затвореницима по тамницама и сужњима и
онима у заточењу, те се тако многа места испуњаваху њеним
милосрђем. Сама пак провођаше време у молитвама и пошћењима,
на све могуће начине умртвљујући тело своје и потчињавајући га
духу.
У то време цароваше Теодосије Велики[1], отац Аркадија и
Хонорија. Он имађаше рођака по имену Елпидија, за кога он
жељаше да уда блажену Олимпијаду, која беше млада и веома лепа,
али она није хтела. Цар се много пута обраћаше к њој молећи је и
саветујући да се уда за његовог рођака Елпидија, али она никако не
пристајаше, иако су јој претили и она знала да се цар разљутио. Она
посла цару овакав одговор: Господару! да је Бог хтео да се ја удам,
онда Он не би узео од мене мог првог мужа; али пошто је Он знао да
мени није корисно у овом животу бити удата, то је ослободио мужа
од заједничког живота са мном, а мене избавио од тешког јарма
мужевље власти и Свој благи јарам метнуо ми на ум.
Цар се разгневи и нареди градоначелнику да целокупно имање
Олимпијадино узме под своју власт и чува док Олимпијада не
напуни тридесет година. Градоначелник не толико по наредби
царевој колико по наговору Елпидијевом тако кињаше и
злостављаше Олимпијаду, да она не имађаше власти не само над
ичим од свога имања него ни над самом собом: јер јој он није
допуштао нити да разговара са богоугодним светитељима, нити да
похађа цркву, да би јој на тај начин додијао и она се решила на
удадбу. Међутим, Олимпијада се напротив радоваше томе и
благодараше Бога. И после извесног времена она написа цару овако:

Ти си ми, господару, указао царску милост и поступио заиста
епископски[2] наредивши другоме да се брине и носи моје тешко
бреме, о коме сам се ја сама старала. А учинићеш ми још веће
добро, ако своме чиновнику наредиш да све моје имање разда
црквама, ништима и невољнима, да бих избегла ташту славу
раздајући је сама; и тада, слободна од брига о земаљским
брзопролазним богатствима, ја нећу занемарити да се бринем о
истинском богатству.[3]
Прочитавши ово њено писмо и размисливши о њему, цар
нареди да Олимпијада понова преузме власт над својом имовином:
јер је много слушао о њеном врлинском и богоугодном животу, о
њеном великом уздржању и жестоком умртвљењу тела. Стварно,
она уопште није јела месо, нити се купала; а ако би је болест
натерала да се измије, она је обучена у кошуљу улазила у каду пуну
топле воде и мила се не свлачећи се, јер се стидела не само служавке
него и саме себе и није хтела да види своје наго тело.
Због таког целомудреног и чесног живота свог света
Олимпијада, чијим се врлинама дивљаху и архијереји, би узета у
црквену службу - свјатјејшим патријархом Нектаријем[4] она би
постављена за ђаконису[5]. И служаше она Господу са другим
чесним ђаконисама у светости и правди, слично еванђелској
удовици светој Ани, која не одлажаше од цркве, служећи Богу дан и
ноћ постом и молитвама (Лк. 2, 37). Живот блажене Олимпијаде
беше тако беспрекоран, да јој ни непријатељи њени не могаху
пронаћи никакву ману. Јер непријатељи светог Јована Златоуста[6],
који је патријарховао после Нектарија, беху непријатељски
расположени и према овој невиној слушкињи Христовој, а нарочито
александријски патријарх Теофил беше гневан на њу што је она
чесне иноке, прогнане њиме из Египатске пустиње, примила када
они дођоше у Цариград, и хранила их Христа ради.[7] Она уопште с
великом чешћу примаше и збрињаваше све путнике - монахе и
епископе који долажаху у град, служећи им својим имањем. И сам
Теофил је раније много пута уживао њено гостопримство и био
почаствован даровима. Но касније он се стаде непријатељски
односити према њој, једно због споменутих инока, друго због светог
Јована Златоуста, и покушаваше да је укаља износећи против ње

злобне лажи и клевете, али нико не вероваше томе, пошто свима
беше познат њен чист и свети живот.
Слава ове праве слушкиње Христове ширила се по свима
црквама. Она је поступала као еванђелски Самарјанин, који човека,
изранављеног од разбојника и пренебрегнутог од пролазника,
посади на своје кљусе, однесе у гостионицу и постара се око његовог
оздрављења (Лк. 10, 30-37). Јер она даваше уточишта свима који нису
имали где главе склонити; усрдно се стараше о ништима и болнима,
о пораженима ранама, о баченима на улице, о напуштенима од
свију, и заиста беше истинска творитељка свих милосрдних дела.
Немогуће је исказати колико она трошаше на добра дела, дајући
злато и сребро, и свакодневно раздајући сиромасима и убогима
одећу, храну и све остале потребе. Она много помагаше и великим
светитељима, који су послом долазили у Цариград, свестрано
задовољавајући њихове потребе. Тако она изврсно послужи својим
имањем подаривши много злата, сребра и црквених украса светом
Амфилохију, епископу иконијском, и Оптиму пантијском, (а раније
и светом Григорију Богослову који је патријарховао у Цариграду
пред Нектаријем), и светом Петру севастијском, брату светог
Василија Великог, и светом Епифанију Кипарском. Оптиму који
умре у Цариграду она својим рукама затвори очи. Но она чињаше
добра не само светим и врлинским људима него и одметницима и
непријатељима, као Антиоху, епископу птолемаидском, Акакију
веријском, Северијану гавалијском, и њима сличнима. Јер она беше
безазлена, сва предата Богу, зато и имање своје не сматраше својим
већ Божјим. Њу свети Златоуст поштоваше као велику слушкињу
Божју и љубљаше је духовном љубављу, као некада свети апостол
Павле Персиду, о којој пише: "Поздравите Персиду возљубљену, која
се много потруди у Господу" (Рм. 16, 12). И света Олимпијада учини
не мање од Персиде, много се трудећи ради Господа и служећи
светима са великом вером и топлом љубављу.
Када невини свети Јован Златоуст би неправедно свргнут са
престола, блажена Олимпијада много плакаше због тога са осталим
чесним ђаконисама. Излазећи последњи пут из цркве, свети
Златоуст уђе у крстионицу, позва блажену Олимпијаду са
ђаконисама Пентадијом, Проклијом и Салвином, изврсном

врлинском удовицом, и рече им: Ходите, кћери, и послушајте ме.
Видим да се већ приводи крају оно што се ради против мене. Но и ја
заврших дело своје, и сматрам да ме више нећете видети. Молим
вас, не остављајте цркве због епископа кога ће поставити на моје
место, или силом или општом одлуком, него му се покоравајте као
што сте се покоравале Јовану, јер црква не може бити без епископа.
И тако, нека милост Божја буде с вама, спомињите ме у својим
молитвама! - А оне, купајући се у сузама, падоше ничице пред њим;
и светитељ крену на пут ка месту свога заточења.
По изгнању светог Златоуста запали се саборна црква, и не
мали део града изгоре. Када градоначелник саслушаваше поводом
тог пожара невине присталице светог Златоуста, претпостављајући
да су га они изазвали, тада и света Олимпијада настрада као да је и
она крива за тај пожар. Она би изведена на суд и сурово
саслушавана, јер градоначелник беше свиреп и нечовечан. Но иако
се никаква кривица не нађе на њој, он ипак неправедно осуди
Олимпијаду да да велику количину злата због пожара, за који она не
беше крива.
После тога светитељка напусти Цариград и отпутова у Кизик[8].
Међутим непријатељи је ни тамо не оставише на миру, него је
осудише на прогонство и заточише у Никомидију[9]. Сазнавши о
томе, свети Јован Златоуст јој написа писмо из свог заточења,
тешећи је у њеним невољама.[10] Провевши у заточењу не мало
времена и претрпевши многе муке, блажена се престави ка
Господу.[11] После свога престављења, док чесно тело њено још не
беше сахрањено, светитељка се јави у сну епископу никомидијском и
рече: "Стави тело моје у дрвени сандук и баци у море, па где га
валови избаце на обалу, ту нека и буде сахрањено".
Епископ тако и уради. Ношен валовима, ковчег би избачен на
обалу у месту Врохти, близу Цариграда, где беше црква светог
апостола Томе. Житељима тога места би откривено од Бога о телу
свете Олимпијаде. Они изађоше на обалу, нађоше ковчег са телом и
положише га у цркви светог апостола. И даваху се исцељења од
сваковрсних болести. Но након много година нападоше варвари на
то место, запалише цркву, а свете мошти које остадоше неповређене
од огња, иако ковчег изгоре, бацише у море; и вода постаде крвава

на том месту где мошти бише бачене: тако Бог објављиваше о
страдању слушкиње Своје. Но верни опет извадише чудотворне
мошти из мора. Дознавши за то, патријарх цариградски Сергије[12]
посла презвитера Јована и нареди му да свете мошти чесно донесе у
Цариград. Када презвитер стиже на то место и подиже свете мошти,
из њих истече мноштво крви: и сви се веома дивљаху како после
двеста година тече крв из сувих костију као из живога тела. И
пренесене бише те свете и чудотворне мошти у царствени град и
положене у женском манастиру који беше основала света
Олимпијада. И биваху многа чудеса од светих моштију њених: јер се
сваковрсне болести исцељиваху и ђаволи изгоњаху молитвама свете
Олимпијаде а благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме са Оцем
и Светим Духом част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ ДЕВИЦЕ
ЕВПРАКСИЈЕ
Кад владаше благочестиви цар Теодосије Велики[13], бејаше у
Цариграду један знаменити великаш Антигон, царев рођак, човек
мудар и у речима и у делима, паметан саветодавац; он свагда даваше
добре и по целу државу корисне савете. Поред тога он беше добар,
жалостив према људима, милостив према сиромасима и врло
дарежљив према свима који ишту. Цар га вољаше не само као
рођака већ и као побожног христољупца и доброг саветника.
Антигон беше и веома богат, после цара најбогатији човек. Он узе
себи за супругу дивну девојку Евпраксију, такође од царскога рода.
Она бејаше побожна и веома богобојажљива, свагда похађаше свете
цркве, са сузама се мољаше Богу, и даваше многе и скупоцене
дарове храмовима Божјим на украшавање светиња Господњих. У
Антигона и Евпраксије, овог чесног и богоугодног брачног пара,
сједињеног телом и душом, вољеног од цара и царице, роди се
женско чедо, коме дадоше мајчино име Евпраксија. Једнога дана,
после њеног рођења, Антигон рече својој жени Евпраксији: Ти знаш,
супруго моја, да је овај живот кратак и да су богатства овог таштег
света ништа; живот човеков једва се продужава до осамдесет година,

а богатства припремљена на небу онима који се Бога боје трају у
бесконачне векове. А ми, везани световним бригама и завођени
привременим богатствима, проводимо у сујети дане своје, не
стичући душама својим ништа корисно. - Чувши то, Евпраксија
упита Антигона: Шта нам онда ваља радити, господару мој? Антигон одговори: Ми родисмо о Богу једну кћер, и она нам је
доста; престанимо од сада са телесном везом, и убудуће да живимо
без тога.
Тада Евпраксија уздиже руке увис и подиже очи к небу, и
уздахнувши рече мужу: Благословен Господ Бог који те приведе у
страх Свој и упути на прави разум. Истина је, господару мој, ја
много пута молих Бога да просвети срце твоје и стави ти у ум такву
мисао добру, али се никада не усудих да ти ту своју жељу кажем. Но
пошто ти сам поче разговор о томе, онда ми допусти да и ја нешто
рекнем. - Реци, госпођо моја, што хоћеш, одговори Антигон. - Ти
знаш, господару мој, настави Евпраксија, шта говори апостол:
Остало је време прекраћено, да ће и они који имају жене бити као
они који немају; и који се радују као који се не радују; и који купују
као који немају: јер пролази обличје овога света (1 Кор. 7, 29.30.31).
Стога, хајде да проводимо овај краткотрајни живот као што ти
хоћеш, без телесне везе, да бисмо заједно добили непролазни живот
вавек. А оволико богатство које сада имамо, и толика имања, нашто
нам? Еда ли ћемо ишта од тога однети са собом у гроб? Зато, са
добром намером својом раздај све то сиромасима, да не остане
бесплодна одлука коју донесмо.
Чувши ове речи своје супруге, Антигон прослави Бога и стаде
штедро раздавати своје имање сиромасима; а са супругом својом
живљаше као брат са сестром, без телесне везе, у узајамној љубави
духовној, једнодушно и једносмислено угађајући Богу. Уредивши
свој живот у таквим врлинама, Антигон се престави ка Господу,
пошто поживе само једну годину без телесне везе са супругом. И
оплакаше га цар и царица као свог рођака и као праведног и
побожног човека. Сажаљеваху они и обудовелу Евпраксију која беше
још врло млада: јер она проведе са мужем у браку само две године и
три месеца, од чега годину дана без телесних веза. После погреба
Антигона цар и царица много тешаху Евпраксију. А она, узевши

кћер своју даде им је у руке, и павши им пред ноге рече им кроз
плач и ридање: У руке Божје и ваше предајем ову сиротицу;
примите је са сећањем на вашег рођака Антигона и будите јој место
оца и мајке. - Многи од присутних расплакаше се, а плакаше и сам
цар и царица.
Четири године после тога, када девојчици Евпраксији беше пет
година, цар се посаветова са њеном мајком и обручише девојчицу
једноме од сенаторских синова, високородном младићу, који обећа
чекати девојчицу до њеног пунолетства. Утврдивши то, цар нареди
Евпраксији да узме од обручника залог и обавезу. Након неког
времена један сенатор усхте да се ожени Евпраксијом, Антигоновом
удовом, и моли царицу преко неких угледних жена да кришом од
цара наговори Евпраксију да пристане на брак са њим. Царица
посла од своје стране дворске жене к удовици Евпраксији саветујући
јој да се уда за поменутог сенатора. Чувши то, Евпраксија се
расплака и рече тим женама: Тешко вама биће у будућем животу
што такав савет дајете мени која сам обећала Богу да живим у
чистоти удовиштва. Одступите од мене, јер ми саветујете оно што је
противно мојој жељи. - Тако укорене, оне се са стидом удаљише и
испричаше царици. А када цар дознаде за то, он се силно расрди на
царицу и изружи је говорећи: Заиста си учинила дело које не
доликује теби. Зар је оно достојно хришћанске царице? Јеси ли тако
обећала Богу царовати побожно? Тако ли се сећаш Антигона,
блиског нам рођака и корисног саветника? Жену његову, која је мало
време поживела са њим и још за живота његова са његовим
пристанком изабрала чист живот Бога ради, ти наговараш да се опет
врати световном животу. Не бојиш ли се Бога? Твојој неразумности
ко се неће насмејати?
Од ових речи царицу обузе силан стид, те она два сата ћуташе
као камен. И не мали сукоб беше између цара и царице због
Евпраксије. Чувши о томе Евпраксија се веома ожалости, и туговаше
смртно; и лице јој омршаве. И она донесе одлуку да се тајом удаљи
из Цариграда, и плачући горко рече својој кћери Евпраксији: Чедо
моје, ми имамо у Египту велико имање; хајдемо тамо да видиш
имовину твога оца и моју; и све то твоје је. - И тако, узевши своју
кћер и неколико робова и робиња, она кришом од цара изиђе из

града, отпутова у Египат, и тамо стаде надгледати своје имање. Она
је понекад одлазила у унутрашњу Тиваиду са својим слугама и
економима и, обилазећи цркве и манастире мушке и женске, давала
огромне прилоге и милостиње, нештедимице раздајући злато и
сребро.
Бејаше тамо близу града један девојачки манастир са сто
тридесет монахиња, о чијим се великим и чудесним богоугодним
делима много причало у народу. Ни једна од њих није окушала ни
вина, ни уља, ни грожђа, нити икаква воћа. Неке од њих, које су као
деца ступиле у тај манастир, нису никада ни виделе то. Храна им је
била хлеб са водом, сочиво и зеље, и то без уља. Оне су јеле једанпут
дневно, и то увече; неке пак сваки други дан, а неке сваки трећи дан
узимале су по мало хране. Оне се никад нису одмарале нити
умивале. А о купатилу не треба ни говорити: јер оне ни чути нису
могле о обнажењу тела, и сама реч купатило употребљавана је код
њих као прекор, као срамота, као подсмех. Свакој је као постеља
служио костретни покровац, дугачак три лакта, широк један лакат:
на томе су оне спавале, и то мало. Одећа им беху власенице, дугачке
до земље, покривале су им ноге. Све су се трудиле колико су могле,
свака према својој моћи. Када се десило да се нека од њих разболи,
онда она није узимала никакав лек, него је с благодарношћу трпела
болест, као велики благослов примајући од Бога, и од Њега јединог
очекивала помоћ. Ниједна од њих није излазила ван манастирске
ограде, ни разговарала са долазницима, него су сви одговори давани
преко вратарке; јер се сва брига њихова састојала у овоме:
разговарати једино са Богом молитвеним умом, и Њему угодити.
Стога и Бог примаше њихове молитве и чињаше многа чудеса ради
њих, дајући исцељења свима болесницима који се тамо стицаху.
Блажена удовица Евпраксија заволе веома тај манастир због
чудесног живота његових монахиња и често га похађаше са ћерком,
доносећи у цркву свеће и тамјан. Једном она рече игуманији и
осталим старијим сестрама: Хоћу да вашем манастиру учиним мали
поклон - двадесет или тридесет литри злата, да се помолите Богу за
мене, за моју кћер и за њеног покојног оца Антигона. - Игуманија,
која беше ђакониса и зваше се Теодула, одговори јој: Госпођо моја,
овим слушкињама твојим није потребно ни злато ни имање, јер оне

презреше све у овом свету, да би се удостојиле насладе вечних блага;
и због тога ми нећемо да ишта имамо на земљи, да се не бисмо
лишиле небеских богатстава. Но да те не ожалостимо, донеси мало
зејтина за црквена кандила, свеће и тамјан, и добићеш за то награду
од Господа. - Евпраксија тако и поступи, и моли игуманију и све
сестре да се помоле за њеног мужа Антигона и за кћер.
Једном када Евпраксија по обичају дође у овај манастир, онда
игуманија, као Духом Божјим подстакнута, упита малу девојчицу
Евпраксију: Госпођо моја Евпраксијо, волиш ли овај манастир и ове
сестре? - Да, госпођо, одговори она, волим вас. - Ако нас волиш,
настави игуманија, онда остани с нама у монашком обличју. Девојчица одговори: Ако се мати моја не ожалости, онда стварно
нећу отићи одавде. - Тада је игуманија упита: Кажи ми истину, кога
више волиш, нас или свога заручника? - Девојчица одговори: Ја њега
не знам, а вас знам и волим. Но реците и ви мени: кога више волите,
мене или оног кога називате Заручником? - Игуманија јој на то рече:
Ми волимо тебе и Христа нашег. - Девојчица узврати: И ја волим вас
и Христа вашег.
А мати њена Евпраксија сеђаше и, слушајући паметне речи
своје кћери, силне сузе роњаше. Слушаше и игуманија с љубављу
речи мале девојчице и дивљаше се како она још дете - не имађаше
још пуних седам година, - тако паметно одговара. Напослетку мати,
испуњена тугом, рече кћери: Чедо моје, хајдемо дома, већ се
смркава. Но девојчица одговори: Ја ћу остати овде са госпођом
игуманијом. - На то јој игуманија примети: Иди с госпођом мајком
кући својој, ти не можеш остати овде, јер овде може остати само она
девојчица која је себе посветила Христу. - А где је Христос? упита
девојчица. - Игуманија се обрадова и показа јој прстом на икону
Христову. Девојчица потрча, пољуби икону Спаситељеву и,
обративши се игуманији, рече: Ваистину и ја се заветујем Христу, и
нећу отићи одавде с мајком него ћу остати с вама. - Игуманија јој на
то рече: Чедо, ти немаш на чему да спаваш, зато не можеш остати
овде. - На чему спавате ви, одврати девојчица, на томе ћу и ја.
Ноћ се већ спуштала, а мати и игуманија наговараху девојчицу
на све могуће начине да иде из манастира кући, али ништа не
успеше, пошто она нипошто није хтела да иде из манастира. Најзад

јој игуманија рече: Чедо, ако хоћеш да живиш овде, ваља да се учиш
писмености, и псалтиру, и да се постиш до вечера као и друге
сестре. - Девојчица одговори: И постићу се, и свему ћу се учити,
само ме оставите овде. - Тада игуманија рече мајци: Госпођо моја,
остави је овде, јер видим да благодат Божја засија у њој, а праведна
дела њенога оца и твоје чисто живљење, и обојих вас родитељске
молитве и благослов воде је у вечни живот.
Тада устаде благородна Евпраксија, приведе своју кћер икони
Спаситељевој, подиже руке своје увис и рече са сузама: Господе
Исусе Христе, Ти се побрини о овом детету, јер оно чезне за Тобом, и
себе предаде Теби! - Затим, обраћајући се девојчици, рече јој:
Евпраксијо, кћери моја! Бог који је утврдио непомичне горе, нека
утврди тебе у страху Свом! - Изговоривши то, она предаде девојчицу
у руке игуманији, плачући и ударајући себе у груди, и све монахиње
плакаху са њом. И тако она изиђе из манастира, предавши своју
кћер Богу.
Сутрадан рано она понова дође у манастир. Игуманија узе
девојчицу Евпраксију, уведе је у цркву, и сатворивши молитву обуче
је у ангелски монашки лик у присуству њене мајке. А мајка,
угледавши је у ангелском чину, подиже руке своје к небу и стаде се
овако молити Богу за њу: Царе вечни, Ти си почео у њој добро дело,
Ти га и доврши! Дај јој да ходи по светој вољи Твојој! Нека добије
милост у Тебе Творца свог ово сироче које Ти је од детињства одано.
- Затим она упита кћер: Чедо моје, волиш ли ову монашку одећу? Да, волим је, одговори девојчица, јер сам чула од госпође игуманије
и од других монахиња, да ову одећу даје Христос као залог обручења
онима који Га љубе. - Мајка јој на то рече: Христос коме си се
заручила, чедо, Он нека те удостоји Свога дворца.
Рекавши то она пољуби своју кћер, опрости се са игуманијом и
сестрама, па изиђе из манастира. По своме обичају она стаде
обилазити и друге манастире у Египту, и оне по пустињама и оне по
градовима, исто тако и сиротишта, помажући својим иметком све
оскудне и невољне. На све стране ширила се слава о блаженој
удовици Евпраксији, о њеним добрим делима и премногим
милостињама. Глас о томе дође и до самог цара Теодосија Великог и
до његових великаша; и сви се дивљаху таком животу њеном и

слављаху Бога који је крепи. Јер се чу за њу да ни рибе не једе, ни
вино не пије, пости се сваки дан до вечера, и доцкан увече узима
врло мало посне хране, сочива или зеља. И заиста све задивљаваше
такво њено уздржање усред сваковрсног изобиља.
После неколико година игуманија гореспоменутог манастира
позва к себи врлинску удовицу Евпраксију и насамо јој рече: Госпођо
моја, хоћу да ти саопштим једну важну ствар, али се не узнемируј. Реци, госпођо моја, што хоћеш, одговори она. - Игуманија јој онда
рече: Ако хоћеш да што наложиш односно своје кћери, учини то
што пре. Јер ја видех у сновиђењу твога мужа Антигона где у великој
слави стоји пред Господом Христом и моли Га, да ти Он нареди да
изиђеш из тела и живиш са њим убудуће, наслађујући се са њим
истом славом које се он удостоји због врлинског живота свог.
Чувши то, ова се побожна жена не само не узнемири него се
напротив веома обрадова, јер је желела да се разреши од тела и
пређе ка Христу. Она онда одмах дозва Своју кћер, којој беше око
дванаест година, и рече јој: Чедо моје, Евпраксија! ево, мене већ зове
Христос, као што ме извести госпођа игуманија, и близак је дан моје
кончине; стога све имање твога оца и моје предајем у твоје руке,
распореди га побожно, да би наследила царство небеско. Девојчица Евпраксија стаде плакати, говорећи: Тешко мени! остајем
страна и сироче! - На то јој мати рече: Чедо, теби је отац Христос
коме си се ти заручила; ниси дакле страна ни сироче; а уместо мене
имаш за мајку госпођу игуманију, само се старај да испуниш што си
обећала Христу. Бој се Бога, поштуј сестре, служећи им са
смирењем; никада не помисли у срцу свом да си царског рода, и не
говори: "оне треба да служе мени а не ја њима", него буди смирена,
да би те волео Господ; буди сиромашна на земљи, да би се обогатила
на небу. Ето, све је у твојим рукама: ако манастиру буде потребан
новац, дај колико треба, и моли се за оца свог и за мене, да бисмо
добили милост од Бога и избавили се вечних мука.
Такво завештање оставивши својој кћери, блажена Евпраксија
се кроз три дана престави ка Господу, и би сахрањена у том
манастиру.
Чувши да је умрла Антигонова жена Евпраксија, цар позва оног
сенатора за чијег је сина била верена девојчица Евпраксија и каза му

да се она одрекла света и отишла у манастир. Он од свег срца моли
цара да што пре пошље по њу са наређењем да она сместа дође у
Цариград к своме веренику, да се венчају. Цар похита да то учини.
Међутим невеста Христова Евпраксија, добивши и прочитавши
царево писмо, насмеја се, па седе и својом руком отписа цару овако:
"Господару царе! Тако ли ти наређујеш мени слушкињи твојој, да
оставим Христа и вежем се за човека трулежног и смртног, који
данас јесте а сутра га једу црви? Не дај Боже, да ја то учиним! и нека
тај човек не узнемирава више твоје величанство због мене: јер ја сам
већ невеста Христова, и немогуће ми је обманути Њега. Но молим
ваше величанство: у спомен мојих родитеља узми све њихово имање
и раздај га светим црквама и манастирима, ништима, удовицама и
сиротама; робове и робиње пусти на слободу, и нареди
управитељима родитељских имања да све дугове опросте
дужницима; уреди све како треба, господару мој, да бих ја без бриге
и без сметње послужила Христу моме, коме се свом душом поверих.
Господару царе и царице, помолите се и ви Господу за мене,
слушкињу вашу, да ме учини достојном слатког служења Њему".
Написавши својом руком такав одговор, Евпраксија га запечати
и даде изасланику, и овај се врати у Цариград. Добивши
Евпраксијино писмо, цар га прочита насамо са царицом, и много
суза пролише од умилења, и мољаху се Богу за Евпраксију. Идућег
дана цар сазва све великаше, међу њима и оца онога младића коме
Евпраксија беше обручена, и нареди да се пред свима прочита њено
писмо. Саслушавши писмо, сви у сузама рекоше: Царе, заиста је та
девица твога рода, дивно чедо дивних родитеља Антигона и
Евпраксије, свети изданак светог корена!
И сви као једним устима слављаху због ње Бога. Отац пак
вереников не усуди се више ништа рећи цару односно Евпраксије.
Цар поступи како треба са Евпраксијиним имањем што јој остаде
после родитеља: раздаде га црквама и сиромасима, и све уради по
њеној жељи; па поживевши после тога нешто мало и сам цар отиде
ка Господу. А Евпраксија се стаде усрдније подвизавати служећи
Богу, и пошћаше се сврх својих сила; њој беше дванаест година када
она изабра себи најсуровији начин живота. Испрва је она јела
једанпут дневно, и то увече; затим се стаде постити до другога дана,

па онда до трећега. Она се труђаше служећи сестрама са сваким
усрђем, и вршећи све најцрње послове са смирењем: мела је
трпезарију и остале келије, намештала сестрама постеље, носила у
кујну воду и дрва, кувала јела, прала судове, и у свима манастирским
послушањима није било ревносније од ње.
У том манастиру бејаше обичај: ако се некој сестри деси у сну
какво искушење од ђавола она је била дужна да то одмах каже
игуманији. А Евпраксија се са сузама молила Богу да од дотичне
сестре одагна ђавола, и наређивала јој да набере камење и разаспе
под костретну постељу своју на којој спава, а да одозго постељу
поспе пепелом, и да на таквој постељи спава десет дана. Једном и
Евпраксију снађе у сну неко сањарење од кушача; тада она натрпа
камење под своју костретну постељу, и одозго је посу пепелом.
Видевши то игуманија се осмехну, и рече једној од старијих сестара:
"Ето, и ова девојчица поче страдати од ђавола". И помоли се за њу
говорећи: Боже, Ти си је створио по лику Своме и наредио јој да
изабере овај иночки чин, Ти је утврди у страху Твом и сачувај је од
нападаја ђаволских!
После тога она призва Евпраксију к себи и упита је: Зашто ми
ниси казала за искушење које ти се десило од ђавола него си сакрила
од мене? - А она павши игуманији пред ноге, рече Опрости ми,
госпођо моја, што ме беше стид да ти кажем. - Игуманија јој на то
примети: Кћери моја, то је почетак твоје борбе са врагом; буди
храбра, да би га победила и добила венац.
Након неког времена Евпраксију поново снађе пакост од ђавола,
и она исприча једној сестри Јулији, која ју је веома волела и
поучавала у подвизима. Јулија јој рече: Госпођо моја Евпраксијо, не
скривај то од игуманије него јој испричај како ваља, да би се она
помолила за тебе, јер кажу за њу да је и она сама у младости
претрпела многа искушења од ђавола. А причају о њој и ово: једне
ноћи после силног искушења она изиђе из келије, стаде под
отвореним небом, подиже руке к небу и проведе тако четрдесет дана
и ноћи без хране, без пића, без сна, стојећи и молећи се Богу док не
победи ђавола. И ми сви бивамо кушани од врага, али се надамо у
Христа, да Његовом помоћу савладамо нашег кушача. Стога, сестро,
не чуди се томе, нити се узнемиравај, него што пре не стидећи се

испричај игуманији шта ти се десило. - Чувши то, Евпраксија
заблагодари Јулији говорећи: Нека ти Бог помогне, сестро, што си
ме мудро посаветовала и укрепила ми душу; ево идем да испричам
великој госпођи шта ми се десило. - И не само испричај, додаде
Јулија, него је и замоли да се помоли за тебе и да ти повећа подвиге.
Евпраксија оде и исприча игуманији о искушењу ђаволском.
Игуманија јој рече: Не чуди се томе, кћери моја, јер нас ђаво напада
свакојаким оружјем, али се ти не бој, стани јуначки непоколебљивим
умом, да те он не би савладао. Још ти многа искушења предстоје од
њега, но ти се подвизавај, да би га победила и добила победне венце
од Христа, женика твог. Појачај свој подвиг поста колико можеш, јер
ко се подвизава добија почаст. Но реци ми, чедо, како се ти постиш?
- Евпраксија одговори: Храну узимам трећега дана. - Игуманија јој
онда рече: Додај своме пошћењу још један дан, те једи четвртога
дана по заласку сунца. - Евпраксија с радошћу прими ову заповест.
Када Евпраксија наврши двадесет година ојача телом и беше
лепа, као истински изданак великашког и царског рода, Подвргнута
опет искушењу, она обавести о томе игуманију. Игуманија јој рече:
Не бој се, чедо моје, јер је Бог с тобом! - У манастиру пак на једном
месту бејаше гомила камења, и игуманија, желећи да испита
Евпраксијину послушност и смирење и да је подстакне на већи труд,
рече јој: Иди, чедо, и пренеси овамо оно камење и сложи га близу
пећи. - Евпраксија стаде одмах преносити то камење. Беше ту и
великих каменова, које би две снажне сестре једва могле подићи; но
она их сама подизаше, меташе на своје раме и преношаше, јер беше
снажна телом, а још снажнија послушношћу, и никоме се не обрати
са молбом да јој помогне: или зато што су каменови тешки, или зато
што је гладна, или зато што је изнемогла, - него са усрдношћу
испуњаваше наређење. И тако она пренесе све то камење. Но после
неколико дана игуманија јој опет рече: Није лепо што се ово камење
налази близу пећи, однеси га поново на раније место. - Она без
икаквог оклевања опет приступи послу и са ревношћу обављаше
што јој би наређено. Видећи такву њену послушност, трпљење и
трудољубље сестре се дивљаху, неке од млађих се смејаху, друге пак
говораху: Држи се, сестро Евпраксија, и буди храбра! - Међутим она
обављаше посао веселећи се и певајући. И тај њен труд продужи се

тридесет дана, све док јој игуманија не нареди да престане са тим
послом, и посла је у пекару на послушање. Она са великом радошћу
извршиваше све што јој се наређиваше: некад у пекари сејаше
брашно, некад месијаше тесто и пецијаше хлеб, некад у кујни
куваше јело и сецијаше дрва, некад у трапези служаше сестрама. И
ни у једном послу она се никада не олењи, нити оглуши, нити би
немарна, нити узропта, него у свакој служби беше бодра, и
послушна, вредна и трпељива. Поред свега тога она никада не
пропусти обично молитвено правило у поноћи, ни јутарње
богослужење, ни први час, ни трећи, ни шести, ни девети. А после
вечерњег богослужења она разношаше храну посницама.
Ђаво покуша још једном да Евпраксију узнемири ноћним
искушењем: јер јој се он једне ноћи јави у сну у виду онога младића
коме она беше заручена, као да је дошао са мноштвом војника да је
отме, и силом је вуцијаше из манастира. А она, лежећи на својој
постељи и спавајући, стаде у сну запомагати и дозивати у помоћ
сестре, да је избаве из руку отмичара. На њену вику сестре се
пробудише, дотрчаше к њој, пробудише је и стадоше питати што
запомаже. Она им исприча о виђеном у сну искушењу ђаволском, и
све се оне стадоше молити за њу. Но пошто је потом понова
узнемираваше кушач, игуманија јој рече: Чедо моје Евпраксија, пази
да ти ђаво не раслаби ум, и тако пропадне твој труд; потрпи још
мало времена, борећи се с њим јуначки, и он ће побећи од тебе. Исто тако и Јулија говораше Евпраксији: Госпођо сестро, ако се ми
сада, док смо младе и снажне, не боримо са нашим непријатељем и
не победимо га, како ћемо га онда у старости победити? Евпраксија јој одговараше: Жив ми Господ, сестро моја Јулијо, ако
ми игуманија нареди, ја нећу узимати храну целу недељу, док уз
помоћ Господа не однесем победу над врагом који ме узнемирава. Јулија јој на то рече: Истина, сестро моја, ја се не могу толико
постити, а ти ако можеш, добро ћеш урадити; у овом нашем
манастиру нема никога, сем матере наше игуманије, ко би могао
целу недељу провести без хране.
Тада Евпраксија оде к игуманији и замоли је да јој наложи такав
пост, да она не једе целу седмицу. Игуманија јој на то рече: Ради све

што можеш, чедо моје! Бог који те је створио нека те укрепи и да ти
победу над ђаволом!
И стаде се Евпраксија постити по целу седмицу, узимајући
храну само недељом; при томе не остављаше ни манастирске
послове ни услуге сестрама, тако да се сви дивљаху тако великим
подвизима њеним. А неке од сестара говораху: Ево читаву годину
мотримо на Евпраксију, да ли ће сести сем кад једе; и не могосмо је
видети, сем кад ноћу прилегне на постељу да се одмори; иначе, она
и храну узима стојећи. - И све је сестре љубљаху што се тако
труђаше и смираваше, иако је била царскога рода, и мољаху се Богу
за њу да јој подари крепост и спасење.
Међу сестрама бејаше једна црноризица по имену Германа, за
коју говораху да је рођена од просте и бедне робиње. Једино она не
љубљаше љубљену од свију блажену Евпраксију, јер је ђаво
подстицаше на завист. Једнога дана Германа нађе Евпраксију у кујни
саму на послу и рече јој ругајући се: Евпраксија се пости по целу
недељу као и игуманија, а ми не можемо; шта ћемо радити ако нам
игуманија нареди да се тако постимо? - Евпраксија јој на то
одговори: Опрости, госпођо, наша велика госпођа је наредила да се
свака подвизава према својим моћима, и мени није силом метнула
овај јарам. - Разгневивши се Германа рече: Препредењачо, препуна
си сваке неправде! ко не зна да ти лицемерно то радиш ради сујетне
славе, желећи да се после игуманијине смрти њен чин да теби; али ја
верујем Христу, да се никада нећеш удостојити старешинства над
нама. - Евпраксија са смирењем паде пред ногама њеним, говорећи:
Опрости ми, госпођо моја, сагреших Богу и теби!
Када игуманија сазнаде за ово, она призва Герману и стаде је
пред свима сестрама ружити, говорећи: Робињо лукава и туђа Богу,
какво ти зло учини Евпраксија, те је ометаш у њеном богоугодном
делању? Као недостојну, одлучујем те од црквених богослужења и
трапезе са сестрама!
Евпраксија са сузама дуго преклињаше игуманију да опрости
Германи, и не могаше је умолити у току тридесет дана. Тридесетог
пак дана Евпраксија узе са собом Јулију и моли старије сестре да
умоле игуманију да опрости Германи. Игуманија дозва Герману и
рече јој: Зар ниси схватила, несрећнице, како је велико зло ометати

некога у врлинском живљењу? Ти ниси помислила ни о томе, да
Евпраксија, кћи сенатора, из царскога рода толико смири себе и
Бога ради учини себе робињом и служи теби недостојној.
Тада све сестре стадоше молити игуманију за Герману, и једва је
умолише те Германи би опроштено. На тај начин видљиви
непријатељ престаде са својом злобом на неко време, али невидљиви
непријатељ ђаво не престајаше војевати против Евпраксије, силно
бесан на њу што га она побеђује својим смирењем. Тако једне ноћи
он наведе на њу нечисте световне сањарије, и тиме је веома смути. И
она, чим осети жестоки напад окомившег се на њу врага, скочи са
постеље, огради себе крсним знаком, изиђе из своје келије, стаде
напољу на засебном месту, пружи руке своје к небу, уперивши у
небеско очи и ум, и стојаше тако молећи се дан и ноћ, и не помаче
се с места четрдесет дана као укопана у земљу; и за то време она
нити једе, нити пи, нити с ким проговори, нити задрема, нити руке
спусти доле. У почетку тог стајања њеног игуманија, дознавши за то,
дође к њој и рече: Бог нека те укрепи, чедо, и нека ти подари
трпљење!
Евпраксији беше тада двадесет и пет година од рођења. Пошто
она простоја тако две недеље, игуманија и сестре с осмехом
посматраху такво трпљење њено и радоваху се због ње. А када се
навршише тридесет дана, сестре се стадоше дивити, и рекоше
игуманији: Госпођо мати, Евпраксија хоће да изврши твој
четрдесетодневни труд, као што си ти некада стојала тако. Игуманија им на то рече: Нека је Бог учврсти; молимо се све за њу! По истеку четрдесет дана она простоја још пет дана, па онда
изнемогла паде на земљу, и лежаше као мртва. Тада се слегоше
сестре, унесоше је у собу и не могаху јој савити руке, јер јој цело тело
беше као дрво и она не могаше изговорити ниједну реч. Игуманија
јој донесе неко јело, принесе јој га устима, говорећи: Чедо моје
Евпраксија, у име Господа нашег Исуса Христа поједи! - Она одмах
узе храну и проговори, и доби мало снаге и устаде; онда је одведоше
у цркву и узнесоше благодарност Христу Богу који слушкињу Своју
укрепи на такав подвиг. После тога Евпраксија стаде помало
узимати храну и поправљати се.

Од тога времена ђаво није могао више смућивати Евпраксију
нечистим сањаријама и распаљивањем телесних страсти, пошто
невеста Христова беше однела потпуну победу над његовим
искушењима. Тада он, човекоубица одискони, поче измишљати
против ње друге замке, желећи да је сасвим лиши живота на
следећи начи. Једнога дана блажена Евпраксија оде с крчагом на
бунар да захвати воду, а ђаво, по попуштењу Божјем, дохвати је и
баци у бунар; она, као што је потом сама причала, удари главом у
само дно бунара, па испливавши на површину воде ухвати се за
конопац од кофе који је висио у бунару и завапи говорећи: Господе
Исусе Христе, помози ми! - Утом настаде вика да је Евпраксија пала
у бунар, и сестре дотрчаше са игуманијом и извукоше је. А она,
прекрстивши се, осмехну се и рече: Жив ми Христос мој, нећеш ме
победити, ђаволе, ја нећу устукнути пред тобом! до данашњег дана
носила сам воду у једном крчагу, а од сада ћу носити у два крчага. И стаде тако радити.
После тога догоди се Евпраксији да цепа дрва за кујну; када она
замахну секиром да удари у цепаницу, ђаво јој скрену руку те
секиром удари себе у ногу и расече голеницу; рана беше велика и
тецијаше много крви. Од изнемоглости она паде на земљу и лежаше
као мртва. То виде Јулија и препаде се, па запомажући отрча к
сестрама и исприча им како Евпраксија исече себи ногу секиром и
умре. Сестре дотрчаше и окруживши је плакаху; дође и игуманија,
поли јој лице хладном водом, па осенивши је крсним знаком рече:
Чедо моје Евпраксија, што си обамрла? Погледај и кажи нешто
сестрама, јер су у жалости због тебе. - Она отвори очи и рече
игуманији: Не плачи, госпођо мати моја, јер је душа моја у мени. Игуманија се онда помоли ка Господу, говорећи: Господе Исусе
Христе, исцели слушкињу Твоју, јер много страда Тебе ради. - Затим
јој зави ногу вуненом марамом, подиже је и хтеде да је одведе у
келију. Но Евпраксија, погледавши и видевши дрва где леже, рече:
Жив ми Господ мој, нећу отићи одавде док не покупим дрва и
однесем их у кујну. - На то Јулија рече: Ја ћу их покупити, а ти иди и
лези. - Но Евпраксија не даде Јулији да покупи дрва већ сама напуни
наручја своја дрвима и понесе их. У кујну се ваљало попети уз
степенице; када Евпраксија ступи на последњи басамак ђаво је

саплете, те она нагази на крај од своје хаљине и паде лицем на дрва
што ношаше у рукама, при чему јој се једна треска зари у лице
близу ока; Јулија крикну и притрча јој говрећи: Не рекох ли ти да
ниси у стању носити дрва и да треба да лежиш? А ти ме не послуша.
- Не тугуј, сестро, одговори Евпраксија, већ ми опрезно извуци
треску из лица, а око ми је милошћу Христовом здраво.
Када треску извадише, много крви течаше из ране; игуманија
узе уља и соли, и сатворивши молитву намаза рану, а Јулија стаде
наговарати Евпраксију: Иди, госпођо моја, те легни у постељу и
одахни, а ја ћу послужити госпођама сестрама. - Но Евпраксија
одговори: Жив ми Господ мој, нећу се одмарати док не извршим
послушање моје према сестрама. - А и све сестре је много молише да
се одмори пошто је рана боли, али она не хте да прибегне одмору, и
стајаше кувајући јело док јој из обе ране течаше крв. И она не леже
да се одмори све док не послужи сестрама у трапези. И тек када ту
службу потпуно обави, она касно увече дође к постељи својој. Бог,
видећи толи ко трпљење њено, убрзо јој исцели ране, и она оздрави.
Међутим, ђаво, пуцајући од зависти, покуша још једно да
погуби Евпраксију. Једанпут она се са сестрама попе неким послом
на високу грађевину; ђаво је баци одозго доле. Сестре што беху с
њом похиташе низ лествице, мислећи да се Евпраксија разбила сва
и умрла павши са толике висине. Но она, уставши са земље
неповређена, иђаше им у сусрет; и на њихово питање да ли се
разбила, она одговори: Не знам како падох и како устадох. - И све
слављаху Бога који слушкињу Своју сачува од смрти.
Другом једном приликом Евпраксија куваше у котлу зеље за
сестре, и када хтеде да котао са врућим јелом скине са ватре, ђаво јој
саплете ноге те она паде на лећа, а котао са врелим јелом изврну јој
се на лице. Њена помоћница Јулија стаде запомагати да се
Евпраксија опарила, те дотрчаше сестре које се налажаху у близини;
а Евпраксија се брзо подиже са земље и осмехујући се рече Јулији:
Шта то радиш, сестро? узалуд си узнемирила сестре и игуманију. - И
сви видеше да је лице њено неповређено, ни најмање не опарено.
Игуманија завири у котао и угледа на дну остатак јела које је још
врело, па упита Евпраксију: Зар се тебе не дотаче вруће јело? - Она

одговори: Жив ми Господ, ја осетих на лицу свом хладну воду а не
врелу.
- Удиви се игуманија и рече: Нека те до краја чува Бог, чедо моје!
затим насамо рече старијим сестрама: Видите ли да се Евпраксија
удостојила благодати Божје, јер са крова паде и не разби се, и врело
јело сручи јој се на лице и она остаде неповређена. - Видимо,
одговорише сестре, да је Евпраксија истинита слушкиња Божија и да
је Господ чува, јер је спасе од толиких искушења.
У овај манастир долажаху из оближњег града и околних села
жене мирјанке и доношаху своју болесну децу, а довођаху и
бесомучне: јер Господ, као што је горе речено, даваше исцељење
болнима и изгоњаше ђаволе на молитве богоугодне игуманије и
сестара које живљаху по Богу. Оне се сабираху у цркву и
приређиваху заједничке молитве за сваковрсне болеснике, и они
добијаху исцељење и здрави се враћаху дома. А бејаше у том
манастиру једна бесомучна жена, коју од младости њене мучаше
живећи у њој љути демон, кнез других духова нечистих. Тој жени
беху ланцима везане и руке и ноге; и она шкргуташе зубима, и
звиждаше, и пену бацаше, и силно се дераше, те од њене дерњаве
језа хваташе све. Много пута игуманија се са старицама мољаше у
цркви Богу, да одагна беса из те напаћене жене, али молитве њихове
не бише услишене, јер по промислу Божјем то дело беше остављено
за велико чудо и за обелодањење светости невесте Христове
Евпраксије, као што ће се видети из даљег казивања. У тој жени
бејаше тако опак бес, да јој се нико не могаше приближити; она
беше привезана за стуб у једној подрумској соби, а храну и пиће
даваху јој издалека: на дугој мотци привезиваху суд, стављаху у њега
хлеб и пасуљ и зеље, и тако јој пружаху; но она је често, дохвативши
суд са мотком, бацала их у лице онима који су јој то пружали. Тако
је држаху у манастиру дуго време.
Једнога дана вратарка дође к игуманији и јави јој да је у
манастир дошла нека жена плачући, а има са собом осмогодишњег
дечка, узетог и глувонемог, и проси она молитве за исцељење свога
детета. Игуманија, знајући откривењем од Бога да је Евпраксији већ
дата благодат исцељивања и власт над нечистим дусима, дозва је и
рече јој: Иди, узми дете од мајке што стоји пред капијом и донеси

овамо. - Она оде, и угледавши глувонемо дете веома болесно од
узетости, сажали се на њега, уздахну и прекрсти га говорећи: Бог
који те створио нека те исцели, чедо! - И узевши га на руке пође с
њим ка игуманији. И док га ношаше на рукама дете се одмах исцели
и проговори и стаде дозивати своју мајку. А Евпраксија видевши да
је дете проговорило, препаде се и спусти га на земљу; дете устаде и
отрча ка капији дозивајући своју мајку. Вратарка пак оде и исприча
то игуманији. Тада игуманија позва к себи мајку тога детета и рече
јој: Шта, сестро, јеси ти дошла да нас кушаш довевши здраво дете? Тако ми Господа Христа, госпођо моја, одговори мајка, до овога часа
дете моје нити говораше, нити чујаше, нити рукама рађаше, нити
ногама могаше ступати; а када га ова чесна девица узе на руке, оно
одмах проговори, оздрави и стаде ходати. - Тада игуманија рече тој
жени: Благодаћу Христовом твоје дете оздрави, стога иди с миром
славећи Бога.
Када жена са исцељеним дететом оде, игуманија рече
Евпраксији: Хоћу, чедо, да ти из својих руку храниш ону сестру што
пати од бесомучности у нашем манастиру, ако се не бојиш ње. Евпраксија одговори: Не бојим се, госпођо моја, и што ми будеш
наредила ја ћу чинити.
После тога Евпраксија узе хлеб и вариво у посуђу и однесе к
лудој. Ова зашкргута зубима, полете на њу, и дохвати суд желећи да
га разбије. Но Евпраксија је ухвати за руку и рече јој: Жив ми Господ,
повалићу те на земљу, па ћу узети штап од наше госпође игуманије
и бићу те жестоко, да више не чиниш лудости. - Видевши да је
Евпраксија јача од ње, пошто Господ укрепи слушкињу Своју,
бесомучница се уплаши и умуче. Тада је светитељка стаде умиљато
саветовати говорећи: Седи, сестро моја, једи и пиј, и не узнемируј се.
- Она седе, једе и пи и заспа.
Од тога времена престадоше јој пружати издалека храну на
штапу; она је примаше из Евпраксијиних руку; и дивљаху се све
сестре. А кад би бесомучница понекад почела да се узрујава, отима и
виче, сестре су јој говориле: Ућути, ево Евпраксија долази са
штапом, па ће те тући. - И бесомучница се одмах смиривала и
ћутањем ограђивала. А гореспоменуту Герману опет обузе завист и
гризаше јој срце, те она говораше другим сестрама: Зар нема друге

сестре сем Евпраксије која би носила храну бесомучници? Дајте
мени хлеб, па ћу и ја служити луду као и Евпраксија. - И узевши
хлеб и сочиво приђе бесомучној и рече: Узми, сестро, и једи! Бесомучница је чврсто зграби, поцепа јој сву одећу, па шкргућући
на њу зубима повали је на земљу, седе на њу и стаде је гристи и јести
јој месо са рамена и врата. И како јој се на силно запомагање њено
нико не усућиваше приближити, Јулија отрча у кујну и рече
Евпраксији: Бесомучница убија Герману! - Евпраксија дотрча,
дохвати бесомучницу за руке и за врат и избави изранављену и
окрвављену Герману. И обраћајући се бесомучници Евпраксија је
упита: Јеси ли добро урадила што си сестру тако израњавила? - А
она стајаше шкргућући зубима и бацајући пену. И рече Евпраксија:
Жив Господ, будеш ли од овога часа учинила зло којој сестри, ја те
нећу поштедети, него ћу узети игуманијин штап и бићу те без
милости. - Тада бесомучница леже и умуче.
Сутрадан рано Евпраксија дође да посети паћеницу и нађе је
где потпуно подеране одеће седи нага на земљи, окупља поган своју
и једе. Блажена Евпраксија се сажали на њу и расплака, па је обуче у
другу одећу, донесе јој хлеба и воде, те је нахрани и напоји.
Вративши се затим у своју келију она цео дан плакаше тајно од
сестара и мољаше се Господу да исцели паћеницу; тако и сву ноћ
проведе она у молитви. Ту молитву њену Господ откри игуманији.
Када свану игуманија је позва к себи и рече јој: Чедо моје Евпраксија,
зашто си сакрила од мене своју молитву за страдалницу? Да си ми
казала, и ја бих се потрудила с тобом. - Евпраксија јој одговори:
Прости ми, госпођо моја, ја је видех у веома жалосном положају, па
се сажалих на њу. - На то јој рече игуманија: Чедо, имам ти нешто
казати; али пази да се не погордиш. Ето, Христос ти даде власт да
истераш тога беса, и против свих других бесова дана је теби сила. Чувши то Евпраксија паде на земљу, посу прашином главу своју, и
вапијаше говорећи: Ко сам ја кукавна и сваке прљавштине препуна,
да истерам беса, кога ви моливши се толико година не узмогосте
истерати до сада? - Игуманија рече: Чедо моје, ово дело чекало је
тебе, да би се сазнало како ти је велика награда уготовљена на небу;
стога не противречи, него извршуј што ти се наређује.

Евпраксија онда оде најпре у цркву, баци се на земљу пред
иконом Господа нашег Исуса Христа, окваси земљу сузама просећи
помоћ одозго. Затим, имајући на уму игуманијину наредбу, она
пође к бесомучној; за њом пођоше и све сестре, желећи да виде шта
ће бити. Приступивши страдалници Евпраксија рече: "Исцељује те
Господ наш Исус Христос који те је створио", и осени јој чело крсним
знаком. Бес страховито повика: О лажљиве и погане монахиње!
Колико година већ живим у овој жени и нико ме не истера, а ова
нечиста хоће да ме истера! - На то Евпраксија рече: Не изгоним те ја
већ Христос Бог мој, коме се уневестих. - А бес викаше: Нећу изићи,
о нечиста, јер ниси добила власт да ме истераш! - Светитељка
одговори: Ја сам нечиста и сваке нечистоте препуна, као што и ти
тврдиш, али Христос Бог мој наређује ти: изиђи из ње! Ако пак
нећеш да изиђеш, ја ћу онда узети жезал госпође наше игуманије и
бићу те. - Међутим бес много приговараше и не хте да изиђе. Тада
Евпраксија узе игуманијин жезал и прећаше му говорећи: изиђи,
јер ћу те бити. - Како ћу изићи из ње, одговараше бес, када сам
склопио уговор са њом, и не могу да га нарушим? - Светитељка онда
удари жезлом трипут, и рече: Изиђи из створења Божјег, нечисти
душе, Христос Господ наређује ти! - Бес зарида и упита: Куда да
идем? - Иди у таму најкрајњу, одговори светитељка, и у огањ вечни,
и у муке бесконачне, које су припремљене за тебе и за оца твог
Сатану и за све који извршују вољу вашу. - Све пак сестре стајаху и
издалека посматраху, не смејући се приближити. Но пошто бес не
хте изаћи и непрестано се препираше, то света Евпраксија подиже
очи к небу и рече: Господе Исусе Христе, не посрами ме у овај час, да
се не би обрадовао због мене нечисти бес. - И тог тренутка бес
повика громким гласом и изиђе, и жена постаде потпуно здрава од
тога часа. Евпраксија је узе, уми је и обуче у чисте хаљине, па је уведе
у цркву. Ту све заједно узнесоше хвалу и благодарност Христу Богу.
Од тога дана света Евпраксија се стаде још већма смиравати,
ропски служећи свима сестрама. А када мајке доношаху болесну
децу у манастир, игуманија их упућиваше к светој Евпраксији. А она
иако није хтела, ипак их је, покоравајући се наредби игуманије,
исцељивала благодаћу Христовом.

А када се приближи време блажене кончине свете Евпраксије,
игуманији би откривење од Бога у сну, да се невеста Христова већ
позива у небеске дворе. То виђење веома узнемири игуманију, јер јој
беше жао да се растаје са милом Евпраксијом; и она стаде плакати, и
не хте никоме говорити о своме виђењу. Старице, видећи да је она
тужна и плаче сваки дан, у почетку се не уеуђиваху да је запитају
због чега је тако тужна; затим се и саме ожалостише због њене туге,
па јој се обратише са питањем: Госпођо мати наша, кажи нам због
чега си тако тужна? И нама се срце кида гледајући те тужну и
уплакану. - Игуманија одговори: Не приморавајте ме да вам то
кажем до сутра. - Старице јој на то рекоше: Жив нам Господ, мати
наша, ако нам не кажеш, силно ћеш уцвелити душе наше. - Тада
игуманија рече: Нисам хтела да вам кажем до сутра, али пошто
настојавате, онда чујте: Евпраксија нас оставља, јер сутра одлази из
овог живота. Али нека јој ниједна од вас не каже то данас, да се она
не би узнемирила; нека она не зна ту тајну док не дође час њен.
Када то чуше од игуманије, сестре ударише у велики плач, јер
све веома љубљаху Евпраксију и поштоваху, знајући је као велику
угодницу Божију и истиниту слушкињу и невесту Христову.
Лишити се ње, за њих је то био велики губитак. Но једна од сестара
чу где старице плачу, и дознавши због чега, отрча у пекару и затече
тамо Евпраксију и Јулију где пеку хлеб. И рече Евпраксији: Знаш,
госпођо, игуманија и старице плачу због тебе. - Евпраксија и Јулија
се зачудише овим речима и стајаху ћутећи. Потом Јулија рече
Евпраксији: Да није твој некадашњи женик умолио цара да те силом
узме из манастира, те због тога игуманија и старице тугују? Светитељка одговори: Жив ми Господ мој Исус Христос, макар се сва
земаљска царства сабрала, неће моћи да ме приморају да оставим
Христа мога. Ипак, госпођо моја Јулијо, иди и тачно дознај због чега
је тај плач, јер се душа моја узнемири у мени.
Јулија оде, стаде крај врата и чу шта говоре: игуманија у то
време причаше старицама своје виђење. Видех, казиваше она, два
чесна човека у светлој одећи; они уђоше у манастир и рекоше ми:
"Пусти Евпраксију, Цар је тражи". Потом дођоше друга двојица још
светлија и рекоше ми: "Узми Евпраксију и води је к Цару". Ја је
одмах узех и поведох, и када дођосмо до неких чудесних врата, чију

лепоту ја описати не могу, она се сама отворише, и ми уђосмо
унутра. Тамо видех палату нерукотворену, препуну неисказане
славе, и високи престо на коме сеђаше Свесветли Цар. Ја не могох да
уђем унутра, а Евпраксију узеше и приведоше к Цару; она паде и
поклони Му се, и целива пречисте стопе Његове. Видех тамо безброј
Анђела и Светитеља; сви они стајаху и гледаху на Евпраксију. Потом
видех Матер Божију, Пречисту Дјеву Марију, Владарку нашу; Она
узе Еврапсију и показа јој прекрасан дворац и припремљени венац
који је сијао славом и чешћу. И чух глас који јој говораше:
"Евпраксијо, ето ти награде и покоја! Но сада иди, па кроз десет дана
дођи, и наслађиваћеш се свим овим у бесконачне векове". - Тако
игуманија причаше своје виђење старицама, лијући сузе из очију, и
заврши причање речима: Ето, данас је десети дан откако то видех, и
сутра ће се Евпраксија преставити.
Чувши то Јулија се стаде ударати у груди и оде у пекару
плачући и ридајући. Видевши је где плаче, Евпраксија јој рече:
Заклињем те Сином Божјим, кажи ми шта си чула и због чега тако
плачеш. - Она одговори: Плачем зато што се данас растајемо од тебе:
јер чух од велике госпође наше да ћеш сутра ти скончати.
Када то чу, Евпраксија одмах клону и паде на земљу као мртва.
Јулија сеђаше крај ње и плакаше. Затим Евпраксија рече Јулији: Дај
ми руку, сестро моја, и подигни ме, па ме одведи у шупу за дрва и
тамо ме положи. - Јулија тако и уради. Евпраксија лежећи на земљи
плакаше и говораше ка Господу: Зашто си се, Господе, узгнушао
мене странкиње и сирочета? Зашто си ме презрео? Ето, сад је време
да се трудим и борим са ђаволом, а Ти сада узимаш душу моју од
мене! Смилуј се на мене слушкињу Твоју, Господе, и остави ме бар
још једну годину да откајем грехе своје, јер сам без покајања и без
добрих дела, и нема ми наде на спасење. У гробу нема покајања, ни
суза, и мртви Те неће славити, Господе, и они што силазе у ад, него
ће живи благосиљати Твоје свето име; подари ми једну годину као
неродној смокви.
Док Евпраксија тако ридаше, једна од сестара чу и отрча те
обавести о томе игуманију и старице. Игуманија је упита: Ко каза
Евпраксији наш разговор, те јој узнемири душу? Нисам ли вам

наредила да јој нико не открива ову тајну док не дође час њен? Шта
сте урадиле! Пометосте је пре времена. Идите и доведите је овамо.
Када доведоше светитељку, она се баци игуманији пред ноге,
говорећи: Зашто ми, мати моја, ниси казала да ми се приближава
кончина, да бих оплакала грехе своје? И ето сада одлазим без наде на
спасење: нема у мене добрих дела. Но смилуј се на мене, владарко
моја, и умоли Бога да ми да још једну годину живота, да бих се
покајала за грехе своје: јер одлазећи без покајања, ја не знам каква ће
ме тама обухватити и каква ме мука очекује. - Игуманија јој на то
рече: Жив ми Господ, кћери моја Евпраксија, Бесмртни Женик твој,
Христос, удостоји те небеског царства и припреми ти прекрасан
дворац и венац вечне славе.
И стаде јој игуманија причати цело виђење своје које имаде
поводом ње, и тако утеши душу њену и укрепи је надом. И мољаше
игуманија Евпраксију да умоли Бога за њу да је удостоји истога
удела. Евпраксија, лежећи крај игуманијиних ногу, занеможе: најпре
је подиђе језа, па је онда ухвати грозница. Тада игуманија рече
сестрама: Узмите је и унесите у собу за молитву, јер се приближује
њен час. - Сестре је узеше и положише тамо, и сеђаху поред ње
тугујући и плачући до вечера. Увече игуманија нареди сестрама да
узму храну, а да код Евпраксије остане само Јулија, пошто се она
никада није одвајала од ње. Јулија се затвори са њом и проведе до
јутрења. И мољаше Јулија Евпраксију, говорећи: Госпођо сестро, не
заборави ме пред Господом! Сети се да се нисам одвајала од тебе на
земљи; сети се да сам те ја и писмености научила; сети се да сам те и
на подвиг подстицала, па умоли Христа да и мене узме са тобом.
Када свану, игуманија виде да је Евпраксија већ на издисају, па
посла Јулију к сестрама да им каже: Хајдете, опростите се с
Евпраксијом последњим целивом, јер је на умору. - Сестре се
слегоше, и праштаху се с њом плачући и говорећи: Госпођо сестро,
сети се нас у царству Христовом! - А она, пошто није могла
говорити, ћуташе. После пак свију дође и она сестра коју Евпраксија
избави од мучившег ју беса; и она целиваше руке њене плачући и
говорећи: Ове свете руке много послужише мени недостојној Бога
ради; оне истераше из мене ђавола који ме је мучио. - Евпраксија јој
ништа не одговараше, те је игуманија упита: Зар ти, госпођо

Евпраксијо, није жао ове сестре, тејој ништа не одговараш када она
толико плаче? - Евпраксија погледа на ту сестру и рече: Што ме
узнемираваш, сестро? Остави ме на миру, јер сам на издисају.
Уосталом, бој се Бога, и Он ће те сачувати! - Затим погледавши на
игуманију, она рече: Моли се за мене, мати моја, јер је тешко души
мојој у овоме часу.
И стадоше се све сестре са игуманијом молити за њу, и када
завршивши молитву рекоше амин, света и преподобна невеста
Христова Евпраксија предаде своју чесну и свету душу у руке Божије,
пошто поживе на земљи тридесет година.[14] Сестре сатворише
велики плач над њом, па је погребоше поред њене мајке, и
прослављаху Бога што их удостоји да у својој средини имају тако
богоугодну сестру и да је испрате к Богу.
Јулија пак проведе неодступно три дана крај њеног гроба,
плачући и ридајући, а у четврти дан она дође к игуманији весела и
радосна и рече: Моли се за мене, мати моја, јер ме већ зове Христос,
кога умоли за мене госпођа Евпраксија да будем заједно с њом. Рекавши то она се опрости са свима сестрама и сконча у пети дан.
Њу погребоше поред гроба свете Евпраксије.
Након тридесет дана преподобна игуманија Теодула ђакониса
сазва сестре и рече им: Изаберите себи матер место мене која може
управљати вама, јер мене зове Господ, кога моли за мене гоепођа
Евпраксија да ме настани с њом и с Јулијом, јер се и Јулија заједно с
Евпраксијом удостоји небеског дворца; к њима и ја већ одлазим.
Сестре се све радоваху за Евпраксију и Јулију што уђоше у
радост Господа свога, и мољаху се да и њих удостоји истог удела. За
матером пак која их остављаше оне плакаху, и изабраше себи за
старешицу једну од сестара, по имену Теогнију. Ову позва к себи
умирућа игуманија и рече јој: Ти добро знаш поредак и устав
манастирског живота. Заклињем те Пресветом Једносушном
Тројицом, не стичи манастиру никаква имања ни богатства, да не би
ум сестара скренула на земаљске бриге, и да се због земаљских не би
лишиле небеских блага, него нека оне, презревши све што је
временско, добију оно што је вечно. - А сестрама рече: Ви знате
житије свете Евпраксије; будите њене подражаватељке, да бисте се
заједно с њом удостојиле небеских дворова.

Затим, опростивши се са свима, она нареди да је уведу у собу за
молитву, да затворе врата, и да нико не долази к њој до сутрашњег
дана. А када сутрадан рано сестре уђоше к њој, нађоше је где је
скончала у Господу. Пошто је оплакаше, оне је погребоше поред
свете Евпраксије. Од тога времена никога више не сахрањиваху на
том месту. Од чесних пак моштију ових угодница Божјих биваху
многа чудеса: даваху се исцељења од сваковрсних болести, изгоњаху
се ђаволи који громко викаху: О, Евпраксијо, ти нас и после смрти
побеђујеш и изгониш!
Такви беху житије и живот преподобне Евпраксије, која се
удостоји небеске славе. Постарајмо се и ми да је подражавамо:
стичимо смиреност, послушност, кротост, трудољубље, трпљење,
чистоту и целомудреност њену, да бисмо се и ми молитвама њеним
показали достојни вечних блага, радости и борављења са анђелским
хоровима, те да бисмо се и ми удостојили наслађивања славом
Господа нашег Исуса Христа у Његовом царству небеском са свима
светима кроз бесконачне векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ ОТАЦА
ПЕТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА
Пети Сабор би у Цариграду за време Јустинијана Великог, 553
године. На њему узели учешћа сто шездесет и пет светих отаца под
председништвом Св. Евтихија патријарха (слави се 6 априла). На
овоме Сабору беху осуђене све јереси несторијанске и
монофизитске, као и јеретички списи Теодора Мопсуестског,
Теодорита Кирског, Иве Едеског и Оригена.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МАКАРИЈА ЖЕЛТОВОДСКОГ
Свети угодник Божји Макарије родио се у Нижњем Новгороду
од побожних и богобојажљивих родитеља, Јована и Марије. Још као

младенац радовао се када су га родитељи носили у цркву и
одстајали богослужења. Када поодрасте родитељи га дадоше да учи
књигу. Врло паметан, Макарије благодаћу Божјом убрзо превазиђе
своје вршњаке. Ненаклоњен дечјим играма, он веома марљиво
учаше књигу у кротости и тишини. Ходећи сваки дан у цркву и с
радошћу слушајући црквено читање и појање, у њему се душа
разгореваше љубављу Божијом и он се одмалена навикаваше на
богоугодни живот.
Видевши као дечак монахе, он веома заволе монаштво, пун
жеље да постане монах, јер му Дух Свети загреваше срце. Не
казујући никоме ову своју жељу и намеру, он тајно напусти
родитељски дом и крену у манастир који се налазио на неколико
километара од града, на обали реке Волге. Путем он срете једног
просјака са подераном одећом, и умоли га да се промене оделом, и
он даде просјаку своје ново одело. Дошавши у свету обитељ он стаде
молити архимандрита Дионисија, који потом постаде епископ
суздаљски, да га замонаши. Видећи пред собом дечка, архимандрит
га распитиваше, откуда је и ко су му родитељи. А он му казиваше да
је из другог града, да је сироче без родитеља и да жели служити
Богу. Видевши да је дечко паметан, и предосетивши да ће постати
изабрани сасуд Светога Духа, архимандрит га прими у манастир, и
после не много времена обуче га у анђелски образ, и би му
наставник и учитељ.
Остваривши своју жељу, Макарије се стаде свим срцем
подвизавати, творећи све монашке врлине и у свему угађајући Богу.
А угађаше и наставнику своме као Христу самоме; исто тако
служаше и братији, проходећи свако послушање са смирењем и
тихошћу и упражњавајући ћутање и незлобивост, те се у самом
почетку показа изврстан монах и добар подвижник.
По Макаријевом одласку од куће, отац и мајка га тражише
свуда, али га не могоше наћи. И веома туговаху и плакаху, држећи
да су га или зверови појели или зли људи убили. Но после три
године Макаријев отац Јован срете у граду једног инока из
манастира у коме беше Макарије. Причајући овоме иноку своју
муку, Јован у разговору са њим дознаде од инока да је пре три
године дошао у њихов манастир дечак по имену Макарије. Према

иноковом опису Јован познаде да је то његов син Макарије. Инок
додаде да се Макарије веома врлински подвизава у монаштву и да
напредује боље од свију. Чувши све то, Јован се расплака и похита у
манастир да види свога сина. Стигавши у манастир, он паде
архимандриту Дионисију пред ноге, са сузама га молећи да му
покаже сина пострижена у монаштву. Архимандрит оде у келију и
рече Макарију: Чедо, отац твој о коме нам ти ниси причао, дошао је
и жели и тражи да те види. - Блажени Макарије одговори: Отац је
мени Господ Бог мој који је створио небо и земљу; а после Господа
Бога, учитељу мој, ти си ми отац.
Јован пак, отац његов, стојећи напољу близу прозора од келије,
чувши глас свога сина, радосно са сузама повика: Чедо моје
Макарије, покажи лице своје мени, оцу твоме, и утеши мене и мајку
своју! - Макарије одговори изнутра из келије: Немогуће је, господине
оче, да се ми видимо овде, јер Господ Христос каже у Еванђељу: Који
љуби оца или матер већма него мене, није мене достојан (Мт. 10, 37).
Желиш ли пак да ме овде видиш, значи да не желиш да ме видиш у
будућем животу. Зар није боље да се тамо вечито гледамо у
благодати Господа нашег, него ли овде привремено? Зато ме не
узнемиравај, оче, већ иди с миром дома, јер ја нећу да због љубави
твоје лишим себе љубави Господа мога. - Тада отац стаде још јаче
плакати и говорити: Чедо моје драго, ја нећу отићи од ове келије
док ми не покажеш лице своје. Еда ли се ја не радујем спасењу
твоме? Еда ли хоћу какву сметњу да сатворим добром подвигу
твоме? Нипошто, већ само да видим лице твоје и мало
поразговарам с тобом.
Но блажени остаде тврд као дијамант, не потресен сузном
молбом родитељском, и никако не пристајаше да му се покаже.
Најзад отац рече: О, чедо моје, пружи ми кроз прозор бар десницу
своју. - Преподобни сасвим нерадо једва пружи руку, утољавајући
ридање очево. Отац, ухвативши руку његову, рече: Чедо моје слатко
Макарије, спасавај душу своју, и моли се Богу за нас, да и ми
молитвама твојим будемо спасени. - И тако Јован отиде дому свом
радујући се, и обавести супругу своју о сину њиховом, те се обоје
заједно радоваху и слављаху Бога.

Живећи у тој обитељи, преподобни Макарије напредоваше из
дана у дан у монашким подвизима и превазилажаше врлинама
тамошње иноке. Испосништво његово беше изнад свију, јер је врло
мало јео, тек да не умре од глади. О обедима увек је са братијом
седео за трпезом, али је са тако великим уздржањем и страхом
Божјим примао храну као да прима свето Причешће; и правио се да
једе, да се пошћење његово не би обелоданило. Због таквог живота
свог он после извесног времена постаде угледан међу братијом, и сви
га слављаху. Али он, не желећи славу људску, намисли да напусти
тај манастир и повуче се далеко од људи у пустињу, јер га обузе
жеља за слатким безмолвијем, за слатким молитвеним
усамљеништвом.
Улучивши згодну прилику, преподобни Макарије изиђе
кришом из манастира и лати се пута уздајући се у Господа,
наоружан вером и молитвом. Ходећи по пустињи он дође на реку
Лух. Ту му се допаде једно место, те он направи себи малу колибу, и
стаде живети сам о Богу. Какви беху у тој пустињи подвизи његови,
какве борбе са невидљивим непријатељима, какво трпљење и
трудови, ко то може исказати?! То је познато једино свевидећем
Богу. Међутим, овај се светилник није могао дуго скривати под
поклопцем пустињског усамљеништва, јер после неког времена
Господ проказа слугу Свога ради користи многима. И стадоше
долазити к њему они што ишту спасења, и добијајући од њега
духовне користи остављаху свет и настањиваху се поред њега. И
тако, у току неколико година сабра се доста братије, и преподобни
Макарије устроји манастир и подиже цркву у име Господа нашег
Исуса Христа, светог Богојављења Његовог.
Пошто потпуно уреди обитељ ову, угодника Божјег опет обузе
чежња за безмолвијем. Не подносећи вреву и спољашне бриге, и
избегавајући славу од људи, он одреди братији игумана, па тајом од
њих напусти манастир и крену у унутрашњу пустињу. Ходећи по
непроходним местима он, вођен Богом, дође на Жуте Воде, с оне
стране реке Волге где се и језеро налази. То му се место допаде, и он
начини себи пећиницу, па се настани ту славећи Бога. Испрва он
живљаше сам о Богу, као и на првом месту крај реке Лух. Затим Бог
који све строји на корист, опет обелодани слугу Свога људима, и

прослави га не само међу хришћанима него и међу агарјанима, који
у том крају живљаху под влашћу руских кнезова, и склони срца
њихова на љубав к угоднику Своме. Јер агарјани, долазећи к
светитељу, посматраху његово убого живљење у пустињи, дивљаху
се његовом трпљењу и испуњаваху се умилењем, и доношаху му
хлеб, и меда у саћу, и пшеницу, и остале намирнице. Он то
примаше од њих с благодарношћу, и чуваше то не за себе него за
оне што долажаху к њему. Јер га многи стадоше посећивати,
користећи се духовно и од живота његовог и од богонадахнутих
речи његових. Други пак, одрекавши се света, жељаху да живе поред
њега, да би их он руководио на путу спасења. Преподобни,
опомињући се речи Господње у Еванђељу: "који долази к мени нећу
га истерати напоље" (Јн. 6, 37), не одвраћаше од себе оне који
долажаху к њему, нити забрањиваше да се настане у пустињи они
који то жељаху. И након доста времена, пошто се сабра много
братије, преподобни Макарије образова манастир и сагради цркву у
име Пресвете Животворне Тројице, и постаде игуман братији,
старајући се о спасењу њиховом. О ономе пак што им беше
потребно за живот, Бог се стараше, јер или њихов рад награђиваше
изобилним берићетом, или их преко дарежљивих људи снабдеваше
оним што им је потребно.
Обитељ преподобног Макарија постаде славна, те врло многи
стадоше долазити у пустињску обитељ светитељеву, и он их
постригаваше у монаштво. Међу таквима беше блажени Григорије
Пелшемски[15], јер он, упознавши таштину света, остави своје
родитеље и дође у пустињско место, звано Жуте Воде, к
преподобном игуману Макарију, који га постриже у монашки чин.
И постаде Григорије изврстан постник, угледајући се на свога
старешину, светог Макарија; и за велику врлину своју би удостојен
свештеничког чина. Јер доброга оца добри беху синови, искуснога
учитеља искусни ученици. Глас о богоугодном животу
преподобнога Макарија и о стаду његовом прохођаше сву Русију, и
име његово поштоваху сви. И обитељ његова цветаше и спољашњим
и унутрашњим красотама. Преподобни предвођаше богоугодни
збор својих монаха онако како Господ наређује у Еванђељу: он свима
беше слуга. Он настојатељ служаше својим потчињенима; он пастир

угађаше својим овцама: јер у свима манастирским пословањима он
беше први, и никада га не видеше беспослена у све дане живота
његова, и у све године старешинства његова све до старости. И народ
прозва преподобног Макарија Желтоводским, према називу места
на коме он устроји своју обитељ.
Блажени Макарије живљаше по обичају свом у светости и
правди, дању и ноћу служећи Господу молитвом, славословљем и
подвижничким трудовима, те тако свима беше образац
богоугодништва и светости. Због тога њему би дата од Бога благодат
исцељивања. Тако он учини следеће чудо: к њему родитељи
доведоше своју луду и слепу кћер, девојку; он је молитвом и крсним
знаком исцели, изагнавши из ње беса и подаривши вид очима
њеним. Исто тако, молитвом својом он учини те из шуме дође јелен
гладним људима, и они га са благословом његовим заклаше, те глад
своју утолише.
Доживевши дубоку старост, он се пред смрт разболе. Пошто се
помоли Богу и опрости са свима, он заспа у Господу у двадесет и
пети дан месеца јула[16], пошто проведе у богоугодним монашким
подвизима осамдесет година. Свега поживе на земљи деведесет и
пет година. У часу када преподобни Макарије предаде своју свету
душу у руке Божије, сво се место и сва околина испунише чудесног
мириса, те сви људи, и они по кућама, и они на путевима, и они по
осталим местима, осећаху дивни миомир, као од тамњана и
измирне, и свима би јасно да се преподобни Макарије Желтоводски
престави ка Господу, те се због њега умириса сав ваздух. И к чесном
телу његовом стече се на погреб мноштво народа, и би плач велик
што се лишише таког светилника и к Богу молитвеника. И чесно
погребоше преподобног оца, славећи Бога.
У време престављења овог светог оца и погребења чесних
моштију његових многи болесници, који су патили од
најразноврснијих болести, добише исцељење и здравље молитвама
преподобнога. Такође и по престављењу његовом стадоше се од
чесног гроба његовог давати исцељења онима који са вером
приступаху, светим молитвама угодника Божјег преподобног
Макарија, а благодаћу Господа нашег Исуса Христа, коме част и
слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
САКТА, МАТУРА, АТАЛА и БЛАНДИНЕ
Свети мученици ови страховито страдаше, и пострадаше за
веру Христову у граду Лиону под царем Марком Аврелијем, 177
године.

СПОМЕН ПРЕПОДОГШОГ ОЦА НАШЕГ
ХРИСТОФОРА
Христифор био ученик преподобног Лонгина; оснивач
Христофорове Богородичне пустиње, у Вологодској губернији, у
шеснаестом веку.

НАПОМЕНЕ:
1. Царовао од 379 до 395 године.
2. Византијски цар носио је, између осталога, и титулу: "епископ
спољних послова Цркве". Реч епископ на грчком значи:
надзорник, надгледач, посматрач.
3. Тојест о спасењу душе.
4. Цариградски патријарх од 381 до 397 године.
5. Ђакониса је било још у време светих апостола. Апостол Павле
у посланици Римљанима спомиње сестру Фиву, која је
"служитељка цркве у Кенхреји" (Рм. 16, 1). У поапостолско
време ђаконисе често помињу Сабори: I Вас. Сабор, прав. 19; IV
Вас. Саб. прав. 15; VI Вас. Саб. прав. 14; исто тако оци и
учитељи Цркве и цареви у својим законима: Јустинијан,

Новеле: 3, 6 и 123. За ђаконисе су спочетка биране првенствено
девојке, а између удовица само "верне и побожне, које су само
једном биле удате" (Апостолске установе VI, 18); но при цару
Јустинијану би допуштено бирати између једних и других, и то
млађе од четрдесет година, мада им се стварно служење
поверавало по навршетку четрдесет година (IV Васељ. Саб.
прав. 15; Јустинијан. нов. 123); само су жене, које су се
одликовале побожним животом, одмах постављане за
ђаконисе, без икакве припреме. Дужности ђакониса биле су
следеђе: 1) оне су спремале женскиње за крштење; 2) помагале
су свештенослужитељима при самом крштењу женскиња; 3)
испуњавале разне поруке епископа односно женскиња, посећивале болесне и невољне; 4) водиле рачуна о реду у
храму међу женскињем и међу децом.
6. Свети Јован Златоуст - рођен 347 године, упокојио се 14
септембра 407 год.; спомен његов празнује се 13 новембра, 27 и
30 јануара.
7. О томе опширно у житију св. Јована Златоуста под 13
новембром.
8. Кизик се налазио на полуострву Мраморног Мора Арктониси.
9. Никомидија - град у области Витиније на обали Мраморног
Мора, у северозападном делу Мале Азије. Света Олимпијада
заточена у Никомидији 405 године.
10.До нас је дошло 17 писама светог Златоуста упућених светој
Олимпијади.
11.Око 409 године, и то 25 јула.
12.Сергије - први патријарх тога имена у Цариграду, од 610 до 638
године.
13.Царовао од 378 до 395 године.
14.Света Евпраксија упокојила се око 413 године.
15.Спомен његов празнује се 1 септембра.
16.Године 1444.

26. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ЕРМОЛАЈА,
и са њим Ермипа и Ермократа
Свети
презвитер
Ермолај
и
његови
састрадалци,
свештеномученици Ермип и Ермократ, припадаху клиру свете
никомидијске цркве. Они беху преостали од оних двадесет хиљада
мученика, које цар Максимијан сажеже у цркви заједно са црквом,
чији се спомен слави двадесет осмог децембра. Ова три служитеља
Господња скриваху се из страха од незнабожаца по разним местима,
притом где им год беше могуће они поучаваху незнабошце светој
вери и обраћаху их ка Христу. Тако свети Ермолај, видевши
Пантелејмона лекара[1], обрати га у хришћанство после

богонадахнутог разговора с њим. Када Пантелејмон би од истог
незнабожног цара римског Максимијана изведен на мучење и
упитан ко га научи хришћанској вери, светитељ, не будући у стању
слагати, каза о светом презвитеру хришћанском Ермолају. Стога
одмах би ухваћен старац Ермолај и његови саслужитељи слуге
Христове Ермип и Ермократ, и доведени на нечастиви суд. При
испитивању они смело исповедише да је Христос истинити Бог, а
наругаше се идолима и њиховим поклоницима. Због тога их цар
мучитељ осуди на смрт и они бише посечени мачем. О њиховом
страдању опширније се говори у житију светог великомученика
Пантелејмона под двадесет седмим јулом.
Ови свети свештеномученици чесно пострадаше око 304 године.

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ
ПАРАСКЕВЕ
Ова преподобномученица Параскева живљаше у време цара
Антонина[2]. Она се роди у Риму од хришћанских родитеља
Агатона и Политеје који ревносно држаху заповести Господње.
Пошто беху бездетни они се непрестано мољаху Господу да им да
једно дете. А Господ који твори вољу оних који Га се боје дарова им
женско чедо, коме они на светом крштењу дадоше име Параскева,
пошто се роди у петак[3]. Од малена посвећена Богу, Параскева би
од мајке своје научена хришћанској вери и одгајена у њој. А када се
научи књизи, света Параскева стално читаше Свето Писмо. Бавећи
се пак много у цркви, она се одаваше светој молитви.
Када светој Параскеви умреше родитељи, она све своје имање
раздаде сиромасима, па се замонаши. Као монахиња она још са
већим жаром ревности проповедаше веру у Христа, јединог
истинитог Бога, и многе незнабошце приведе Господу Христу, иако
у то време Христова вера беше крваво гоњена од римских власти.
Неки злобни Јевреји оптужише свету Параскеву цару Антонину због
проповедања забрањене вере, говорећи: једна жена по имену
Параскева проповеда Исуса, сина Маријина, кога претци наши
распеше.

Чувши то, цар нареди да Параскеву доведу пред њега.
Посматрајући је, цар би поражен и одушевљен њеном мудрошћу и
лепотом. И рече јој: девојко, ако пристанеш на мој предлог и
принесеш жртву боговима, постаћеш наследница многих дарова и
добара; ако пак не пристанеш, знај, предаћу те на многе муке. - На
то светитељка неустрашиве душе одговори цару: Не било тога да се
икада одрекнем Христа Бога мога! Јер, као што каже пророк
Јеремија, богови који не створише небо и земљу, истребиће се са
земље.
Запаливши се јарошћу, цар нареди да се усија гвоздени шлем и
метне на главу светитељки. То би учињено, но светитељка остаде
неповређена, јер је сачува божанска роса. Због овог чуда многи
незнабошци тог часа повероваше у Христа. - Затим нареди цар да се
велики казан напуни зејтином и смолом, па да то проври на јакој
ватри. Када то би урађено, цар баци светитељку у тај казан.
Светитељка стајаше усред казана неповређена. Гледајући је тако
неповређену, цар јој рече: Параскево, попрскај ме тим зејтином и
смолом, да видим да ли пеку. - Светитељка захвати руком зејтина и
смоле и баци цару у лице, и овај одмах ослепе. Ослепевши, цар
стаде громко запомагати: Смилуј се на мене, слушкињо Бога
истинога, па ћу и ја поверовати у Бога кога ти проповедаш. - Света
мученица се помоли Богу и поврати вид цару. Стога поверова у
Христа цар и сви телохранитељи његови, и примише свето крштење
у име Свете Тројице.
Изишавши из Рима, света Параскева прохођаше градове и села
проповедајући Еванђеље Господа Христа. Тако дође у један град у
коме беше кнез неки Асклипије. Изведена пред њега, она призва
име Господа Христа, прекрсти се и изјави да је хришћанка, и објави
да је Христос Бог неба и земље. Када то чу, кнез Асклипије се смути,
па је посла к једној страшној змији која живљаше изван града у
пећини, којој обично бацаху осуђене на смрт да их поједе. Када света
мученица дође тамо, змија је угледа, па страховито зашишта, и
отворивши уста испусти много дима. А светитељка приближивши
се змији рече: "Дође, о звери, гнев Божји на тебе!" И дунувши на
змију она је закрсти. Јекнувши страховито, змија пуче на два дела, и

црче. Видевши ово чудо, кнез и сви што беху с њим повероваше у
Христа.
Отпутовавши одатле, светитељка дође у други неки град, у коме
кнезоваше неки кнез Тарасије. Када овај дознаде за светитељку,
изведе је преда се на суд. И упита је о вери. Она изјави да је
хришћанка и да је Христос истинити Бог. Кнез је због тога баци у
један котао пун зејтина, смоле и олова, па нареди те запалише ватру
испод котла. Но анђео Господњи сиђе и расхлади котао и све у
њему, те тако мученица Христова остаде неповређена. И на многе
друге муке стави је овај бездушни тиранин, али не могаде
поколебати чврсту веру њену. Стога јој напослетку одсече чесну
главу њену[4], и победоносна душа блажене одлете у вечне обитељи
небеске.

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МОЈСИЈА УГРИНА
Нечастиви враг је нарочито навикао да војује против човека
нечистом блудном страшћу, јер човек, помрачен том гадошћу,
престаје да се у делима својим обазире на Бога: пошто ће само
"чисти срцем Бога видети" (Мт. 5, 8). Блажени отац наш Мојсеј,
подвизавајући се у тој борби више од других, много се намучи као
добар војник Христов, док потпуно не победи силу нечистог врага и
не остави нам пример за углед. О њему се пише следеће.
Зна се за овог блаженог Мојсеја да по рођењу бејаше Угрин[5],
љубимац благоверног, светог кнеза и страдалца руског Бориса[6]. Он
служаше кнезу заједно са својим братом Георгијем који,
заштићујући својим телом господара свог, паде убијен заједно са
светим Борисом[7] од војника безбожнога Свјатополка на реци
Алти[8]; при томе му војници одсекоше главу због златне гривне
коју му беше подарио свети Борис. Једино се блажени Мојсеј спасе
од смрти и дође у Кијев к Јарослављевој сестри Предислави, и остаде
тамо кријући се од Свјатополка и усрдно се молећи Богу, док не
стиже благочестиви кнез Јарослав, побуђен жалошћу за убијеним
братом, и победи безбожнога Свјатополка[9]. А када Свјатополк,

избегнувши у Пољску, врати се с Болеславом и изагна Јарослава и
сам стаде кнезовати у Кијеву[10], тада Болеслав, враћајући се у своју
земљу, одведе са собом у ропство две Јарославове сестре и многе
бојаре, међу којима и овог блаженог Мојсеја. Њега одведоше
окована у ланце по рукама и ногама, чврсто га чувајући, јер беше
снажан телом и диван лицем.
У Пољској замљи блаженог Мојсеја виде једна жена,
властелинка, лепа и млада, која имађаше огромно богатство и
велику власт; њен муж беше отишао с Болеславом, али се не врати,
пошто би убијен у рату. Ова жена, приметивши лепоту
преподобнога, запали се телесном похотом према њему и стаде га
мамити заводљивим речима, говорећи: О, човече! зашто такве муке
трпиш када има начина којим се можеш избавити тих окова и
страдања?! - Мојсеј јој одговори: Таква је воља Божија. - Жена му на
то рече: Ако ми се покориш, ја ћу те избавити, и учинићу те
знаменитим у целој земљи Пољској, и ти ћеш владати мноме и
целокупним мојим властелинством.
- Осетивши њену нечисту пожуду, блажени јој одврати: Који је
муж, послушавши жену, икада кренуо на боље? Првоздани Адам,
послушавши жену, би истеран из раја; Самсон, који је снагом
превазилазио све и победио читаву војску, женом би предат
иноплеменицима; Соломон, који постиже дубину премудрости,
потчинивши се жени, поклони се идолима; Ирод, који беше одржао
многе победе, поробивши себе жени, одсече главу Јовану Претечи.
На који ћу онда начин ја постати слободан, када начиним себе
робом жени, коју не познах од рођења? - Она му одговори: Ја ћу те
откупити, и учинићу те чувеним, начинићу те господарем дома
мога, и желим да те имам за свога мужа, само ми испуни вољу, јер
не могу да подносим гледајући како твоја лепота пропада
бесмислено. - На то јој блажени Мојсеј рече: Добро знај да ја нећу
испунити вољу твоју, и не желим ни твоју власт, ни твоје богатство;
изнад свега тога за мене је душевна и телесна чистота. Нека не
уништим петогодишњи подвиг, који ми Господ дарова да невин
трпим у овим оковима, због чега се надам да ћу бити избављен
вечних мука.

Тада жена, видећи да може изгубити такву лепоту, пређе на
другу ђаволску одлуку, расудивши овако: Ако га откупим, он ће ми
се свакако, макар под морањем, покорити. Стога она посла к
власнику, код кога светитељ беше у ропству, да узме од ње колико
хоће, само да јој прода Мојсеја. Власник, видећи згодну прилику да
се обогати, узе од ње скоро хиљаду златника, и предаде јој Мојсеја. А
жена, добивши власт над њим, стаде га без икаквог стида вући на
несвето дело. Ослободивши га окова, она га одену у скупоцене
хаљине, и храњаше га одабраним јелима. Затим, грлећи га
похотљиво, она га примораваше на обљубу. А блажени Мојсеј,
видевши лудило ове жене, још више приону молитви и посту,
претпостављајући Бога ради сув хлеб и воду са чистотом, него ли
скупоцена јела и вино са нечистотом. И одмах скину са себе
раскошне хаљине, као некада Јосиф, и избегну грех, ниушта не
сматрајући уживања овога света.
Постиђена жена тада паде у такву јарост, да намисли уморити
глађу блаженога, бацивши га у тамницу. Али Бог који даје храну
свакоме створу, који некада прехрани Илију у пустињи (3 Цар. 17, 26), затим Павла Тивејекога[11] и многе друге слуге Своје уздајуће се у
Њега, не остави ни овог блаженог: јер једнога од робова ове жене Он
склони на саучешће, те тајно доношаше храну Мојсеју. А други га
наговараху говорећи: Брате Мојсеје, шта ти смета да се жениш? Ти
си још млад, а ова удовица поживе с мужем само годину дана, и
лепша је од других жена; богатство је њено неизмерно; важност њена
у овој земљи Пољској је огромна, тако да када би хтела, ни кнез се не
би узгаушао ње, а ти, заробљеник и роб, не желиш да постанеш њен
господар?! Ако ли речеш да не желиш нарушити заповести
Христове, онда се сети шта Христос каже у Еванђељу: Тога ради
оставиће човек оца свог и матер, и прилепиће се к жени својој, и
биће двоје једно тело (Мт. 19, 5). Такође и апостол говори: Боље је
женити се него ли упаљивати се (1 Кор. 7, 9). А о удовицама исти
апостол вели: Хоћу да се младе удовице удају (1 Тм. 5, 14). А ти ниси
дао завет монашки него си слободан од њега, зашто се онда
предајеш злим и тешким мукама и тако страдаш? Ако се деси да
умреш у овој беди, какву ћеш похвалу имати? У самој ствари, ко се
од првих праведника, као што су Авраам, Исак и Јаков, узгнушао

жена? Нико сем данашњих црноризаца. Јосиф на кратко време
избегну жену, али се после и он ожени (1 Мојс. 41, 45). Тако и ти, ако
отидеш жив од ове жене, касније ћеш сам себи потражити жену. И
ко се неће насмејати твоме безумљу? Боље ти је да се покориш овој
жени, и да постанеш слободан и господар над целим домом њеним.
Блажени Мојсеј одговори им: О, браћо и добри пријатељи моји,
добро ме ви саветујете! Појимам, ви ми предлажете речи, опакије од
змијина нашаптавања Еви у рају: силите ме да се покорим овој
жени, но ја ни у ком случају нећу примити ваш савет. Јер ако ми се
деси и да умрем у овим оковима и горким мукама, ја насигурно
очекујем да за то добијем милост од Бога. И ако су се многи
праведници спасли са женама, ја се грешник једини не могу спасти
са женом. Но, да се Јосиф покорио најпре жени Пентефријевој, онда
он потом, када се оженио, не би царовао у Египту. Међутим Бог,
видевши његово раније трпљење, дарова му египатско царство; стога
се он прославља из нараштаја у нараштај као целомудрен, ма да је и
децу родио. А ја не желим египатско царство, нити да поседујем
власт и будем велики у овој земљи Пољској и да уживам поштовање
далеко у свој земљи Руској, него све то ја презрех ради небеског
царства. Због тога, ако изађем жив из руку ове жене, ја никакву
другу жену тражити нећу, већ ћу, ако хоће Бог, постати црноризац.
Јер шта каже Христос у Еванђељу: Сваки који остави кућу, или
браћу, или сестре, или оца, или матер, или жену, или децу, или
земљу, имена мога ради, примиће сто пута онолико, и добиће
живот вечни (Мт. 19, 29). Христа ли послушати или вас? А апостол
говори: Ко је неожењен брине се за Господње, како ће угодити
Господу; а који је ожењен брине се за светско, како ће угодити жени
(1 Кор. 7, 32-33). Зато питам ја вас: За кога треба више радити, за
Господа или за жену? Такође знам да апостол пише и ово: Слуге,
слушајте господаре своје по телу (Еф. 6, 5), али на добро, а не на зло.
Стога вама који ме држите, нека буде знано, да ме женска лепота
никада неће завести, нити ме раздвојити од љубави Христове.
Чувши то, она жена скова у срцу свом други лукави план. Она
нареди да блаженога посаде на коња, и у пратњи многих слугу да га
воде по њеним градовима и селима, говорећи му: "Све ово твоје је,
ако ти се допада; ради са свим како хоћеш". А и сама она говораше

људима: Ово је ваш господар, а мој муж; који га год сретне, нека му
се клања. - Међутим, он се насмеја безумљу женином и рече јој:
Узалуд се трудиш! јер ме не можеш преластити трулежним
стварима овога света, нити ме лишити духовног богатства мог.
Схвати то и не мучи се узалуд. - На то му жена с јарошћу одговори:
Не знаш ли да си ми продат? и ко те може ослободити из мојих
руку? Живог те нипошто пустити нећу, него ћу те најпре ставити на
многе муке, па онда предати смрти. - Блажени јој смело одврати:
Нећу се уплашити мука, јер је Господ са мном; Њему од сада хоћу
да служим у монашком животу.
И у то време руковођен Богом дође к блаженом Мојсеју један
црноризац из Свете Горе, по чину јереј, и постриже га у свети
ангелски монашки лик. Притом он га много поучи о чистоти
духовној, да не уступа врагу, и да се не боји те погане жене; па онда
оде. Овог црнорисца тражише свуда, и не нађоше га. Тада жена
изгуби наду и подврже преподобног инока Мојсеја тешким
батинама: она нареди да га испружена по земљи бију гвозденим
штаповима, те се земља натопи крвљу. А они што га бијаху говораху
му: Покори се својој господарици и испуни јој вољу; ако не
послушаш, онда ћемо ти тело издробити на комаде. Не мисли да
ћеш избећи ове муке, него ћеш после многих мука горко предати
душу своју. Сажали се на себе; одбаци те монашке подеротине и
обуци се у скупоцено бојарско одело, па ћеш се избавити мука које
те чекају. - Јуначни Мојсеј им одговори: Браћо, вршите што вам је
наређено, никако не оклевајући, а ја се ни у ком случају не могу
одрећи монаштва и љубави Божје, и никакво мучење, ни огањ, ни
мач, ни ране, не могу ме раставити од Бога и од овог великог
ангелског лика. А овој бестидној и помраченој жени, која је
несумњиво изгубила не само страх Божји него и стид људски, и која
ме бестидно приморава на оскврњење тела и прељубочинство,
никада се покорити нећу, нити бедну вољу њену испунити.
Паштећи се много како да се освети за доживљену срамоту, та
жена најзад написа кнезу Болеславу овакво писмо: Сам знаш да је
мој муж убијен у рату који си ти водио, а ти си ми допустио да
узмем кога хоћу за мужа. Ја заволех једног од твојих заробљеника,
лепог младића, откупих га давши за њега много злата, доведох га у

свој дом и предадох му сво злато и сребро у моме дому и сву власт,
само да би зажелео постати мој муж; а он све то ниушта не урачуна.
Много пута сам га мучила глађу и батинама, али не постигох ништа.
Њему није доста што је пет година био у оковима код ранијег
власника, он је ево и ову шесту годину провео код мене и био много
мучен од мене због своје непослушности. Све је то он навукао на себе
својом тврдоглавошћу; а сада је и пострижен од неког црнорисца.
Шта дакле ти наређујеш да чиним са њим?
Кнез Болеслав нареди тој жени да дође к њему и доведе Мојсеја.
Његово наређење би извршено. Угледавши преподобнога он га дуго
присиљаваше да се ожени том женом, али га не усаветова.
Напослетку му рече: Ко је тако неосетљив као ти који лишаваш себе
многих блага и части и предајеш себе на горке муке?! Од данас нека
ти је знано, да је живот твој и смрт твоја у твојим рукама: или ћеш,
испунивши вољу своје господарице, бити поштован од нас и имати
велику власт, или ћеш, не послушавши, примити љуту смрт после
многих мука. - А тој жени кнез рече: Нека купљени тобом
заробљеник нипошто не буде слободан, него као господарица
поступи са робом својим како хоћеш, да се и други не би дрзнули не
послушати своје господаре. - Преподобни пак отац наш Мојсеј
одговори на то кнезу: Каква је корист човеку ако сав свет добије а
души својој науди? или какав ће откуп дати човек за душу своју?
(Мт. 16, 26). А ти, како ми обећаваш славу и част, којих ћеш се и сам
ускоро лишити, и гроб ће те примити као ништа немајућег? Такође
и ова погана жена биће свирепо убијена.
Све се то и зби по предсказању преподобнога. Но пре тога жена
та, добивши над њим коначну власт, још бестидније га стаде вући на
грех: тако, она нареди да Мојсеја силом положе на њену постељу, где
га она грљаше и љубљаше; али га не могаде ни тиме преластити да
он испуни њену жељу. И рече јој преподобни: Узалуд је твој труд,
жено! не сматрај да ја не чиним овај грех као неки лудак, или зато
што не могу, него ради страха Божијег гнушам се тебе, нечисте.
Чувши то жена нареди да му сваки дан ударају по сто батина.
Напослетку пак нареди да му одсеку тајни орган. Преподобни Мојсеј
лежаше као мртав од течења крви, и једва показиваше знаке живота.
Сагласан са овим, Болеслав усто подиже и велико гоњење на монахе

и протера их из своје земље, желећи да угоди Мојсејевој
господарици због њеног високог рода и из љубави према њој. Но Бог
ускоро одмазди за слуге своје. Јер једне ноћи Болеслав изненада
умре[12], и настаде велики метеж у целој земљи Пољској: побуњени
људи побише епископе и бољаре своје, међу којима би убијена и она
бестидна жена.
О овом гневу Божјем, који се збио по изгнању монаха због
пострижења преподобног Мојсеја, спомиње након много година
великоме кнезу кијевском Изјаславу кнегиња његова, пореклом
Пољакиња, кћи Болеслављева, молећи га с упозоравањем да не
протерује из своје земље преподобног Антонија и његову братију
због пострижења блаженога Варлама и евнуха Јефрема[13]. Но да се
вратимо на наш предмет. Преподобни отац наш Мојсеј опоравивши
се мало, дође у пештеру к преподобном Антонију имајући на себи
мученичке ране, као храбар војник Христов. И живљаше богоугодно,
подвизавајући се у молитви, посту, бдењу, и у свима монашким
врлинама, помоћу којих и победи потпуно сва лукавства нечистог
врага.
За премноге победе над нечистим блудним страстима, које су
устајале против овог преподобног, Господ му дарова силу да
побеђује те исте страсти када устају и на друге. Тако један од братије,
нападан блудном страшћу, дође к преподобном оцу Мојсеју и
мољаше га да му помогне, и рече: "А ја обећавам да ћу, ако ми што
наредиш, држати то до смрти". Преподобни му онда нареди:
"Никада не реци ниједну реч жени у целом животу свом". Овај обећа
свим срцем. Тада светитељ, подражавајући првога Мојсеја који је
штапом чинио чудеса, додирну својим штапом наручје братњевог
тела, пошто без штапа није могао ићи услед болова од раније
добијених рана, и тог часа се умртвише све нечисте страсти у телу
тога брата, и од тада му више не досађиваху.
Тако живећи овај добри војник Христов проведе шездееет
година у страдању и богоугодном подвигу свом: пет година би
невино мучен у оковима од човека који га беше заробио, показујући
као Јов благодарно к Богу трпљење; шест година јуначки пострада за
целомудрије
више
него
Јосиф;
затим
десетогодишњим
равноангелским безмолвијем, преданим од Свете Горе Атонске,

просија пре других, као онај први Мојсеј десеточланим законом,
преданим му по ангелској уредби од Свете Горе Синајске. Потом се
и овај наш преподобни Мојсеј удостоји ваистину бити боговидац: јер
се нађе достојан блаженства чистих срцем, и да гледа Бога лице у
лице пресели се двадесет шестог јула[14], још за живота
преподобног Антонија, у чијој пештери и до данас нетљено почивају
чудотворне мошти овог светог мужа који не повреди своје
целомудрије.
Моштима својим свети Мојсије и после смрти побеђује нечисте
страсти, као што то сазнаде свети Јован Многострадални[15]. Јер он,
затворивши се у пештери и укопавши се до рамена у земљу спрам
моштију овог преподобног Мојсеја, дуго је страдао побеђујући у
себи блудну страст, и напослетку чу глас Господњи: да се помоли
мртвацу што се налази наспрам њега, - овом преподобном Мојсеју
Угрину! - Када Многострадални то учини, одмах би избављен од
нечисте напасти.
Тако исто и другога брата, који је патио од исте напасти, избави
исти свети Јован Многострадални када једну кост од моштију
преподобног Мојсеја даде овом паћенику да је пристави к своме
телу, као што о томе пише у житију преподобног Јована
Многострадалног. Стога и нама, избављенима од сваке нечистоте,
нека преподобни Мојсеј буде вођ, незабљудљиво нас молитвама
својим водећи путем спасења, да се с њим и ми поклонимо у
Тројици обожаваноме Богу, коме слава сада и увек и кроза све
векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ОРЕОЗИЛЕ
Овој светој мученици не зна се место рођења, али се зна да су јој
родитељи били незнабошци. Када се свети апостоли разиђоше по
целоме свету са проповеђу светог Еванђеља, тада свети Андреј
Првозвани мрежом свога богонадахнутог благовешћа избави ову
Ореозилу из понора идолопоклонства. Крштена и просвећена
светим апостолом Андрејем, она се посвети служби Богу у једној

малој цркви светог Архистратига Михаила. Као добра земља,
примивши у себе семе апостолове проповеди, она донесе многи,
стоструки род. Боравећи у том храму светог Архистратига, она
испуњаваше заповести Христове и труђаше се да добрим делима
постане благовесница Господа нашег Исуса Христа. Стога се врло
многи незнабошци стицаху к њој, и добијаху духовне користи од
свакодневних проповеди њених. И многи се обраћаху ка Христу и
благодаћу Његовом утврђиваху у вери. Међу овима беху и две
девице које преко благовести свете Ореозиле познаше Господа
Христа као Творца свега, одвратише се од идолопоклоничке заблуде
и обратише ка једином истинитом Богу.
Овладане љубављу Христовом, оне непрестано упражњаваху
еванђелске врлине, увек имајући пред очима свету Ореозилу као
образац и пример врлине. Горећи стално божанском ревношћу, оне
се радосно подвизаваху у постовима, у молитвама, у бдењима, и у
осталим богоугодним трудовима. Свим тим ове свете девојке
обраћаху ка Христу невернике, а душе хришћана утврђиваху у вери.
Због тога мрзитељ рода људског ђаво нахушка цара да гони
хришћане и приморава их на поклоњење идолима.
Тада блажена Ореозила би одвојена од њених двеју
саподвижница и изведена на суд пред цара. Цар је упита: Са ког
разлога си ти одбацила отачку веру и проповедаш да је Христос Бог?
Зашто обмањујеш људе лажним и варљивим речима и наговараш их
да верују у смртног човека, за кога ти кажеш да је Творац свега? - На
то светитељка одговори цару: Дознао си, царе, да је мноме
проповедани Христос распет као човек, но како ниси дознао и то да
је Он исти и васкрсао као Бог? И како ниси чуо да је Он сишао у ад и
извео са собом све тамо налазеће се, и као Вођ живота подарио
мртвима вечни живот? И како ниси чуо да је Христос, превечни Бог,
добровољно постао човек, страдао и распет био ради нас и ради
спасења рода људског? Но излишно је ово говорити људима који не
разумеју ову тајну. Али хоћу још нешто да ти кажем као прво и
последње: ма шта ти мени чинио, ма чиме ми претио, ма како ми
ласкао, ма како ме мучио, ма шта ми обећавао, нећеш ме моћи
раставити од љубави Христа мог! Никада се нећу одрећи Бога мог,
који ме је из небића увео у биће, и сишао с неба на земљу, и

оваплотио се ради спасења мог. Стога чини, царе, што хоћеш! Ево,
пред тобом се налази земљано тело моје: пеци га, сеци га, дави га,
мучи га!
Чувши ово цар се запали јарошћу и нареди да свету Ореозилу
свуку и дуго бију. Сви присутни беху запрепашћени посматрајући
јунаштво и трпљење невесте Христове, јер она то подношаше као да
неко други беше у њеном телу а не она сама. Међутим цар, често се
осврћући на светитељку, погледаше је са надом да ће она одустати
од вере Христове, и кад напреже вид, одједном ослепе. И одмах
нареди да светитељку затворе у тамницу, а сам узе вођу који га
одведе у дворац.
Међутим светитељка, жудећи да што пре отиде к
многожељеном Женику Христу, посла овакву поруку безбожном
цару: "Ако очи своје не помажеш крвљу одсечене главе моје, нећеш
никада прогледати". - Цар онда нареди одмах да се светитељки
одсече глава, па намазавши очи своје крвљу њеном прогледа тог
тренутка. Али безакони цар остаде незахвалан и према таквом
доброчинству. Штавише, испунивши се зависти, свезли цар нареди
да се мошти свете мученице спале, да хришћани не би узели чесно
тело њено и помоћу њега обраћали јелине у веру Христову. А света
мученица, испунивши своју жељу, живи у вечитој радости на небу,
сацарујући многожељеном Женику свом Христу.
У храму свете мученице Ореозиле, подигнутом близу храма
свете великомученице Анастасије, бивају многа разна исцељења. То
сведочи исцељени од узетости човек; сведоче нероткиње које постају
породиље, и мајке дојиље које, изгубише млеко, враћају се из храма
кућама понова добивши млеко. Тако прославља Господ оне који
Њега прослављају и за Њега крв своју проливају.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ГЕРОНТИЈА,
оснивача скита Свете Ане у Светој Гори
Преподонби Геронтије беше игуман манастира у Светој Гори
званог Вулевтирион. Но пошто тај манастир беше на морској обали

и варвари га често пљачкаху, монаси га напустише и попеше се на
узвишенија места Атонске Горе, по стенама и пећинама. Када
касније престадоше ове најезде и пљачке, монаси се почеше
враћати, али не у свој манастир који беше запустео, него на ону
стрмину где се данас налази скит Свете Ане. Ту беше изобилан
извор свеже воде, те они подигоше себи колибице и остало што
беше најнужније за живот.
Преподобни пак овај старац Геронтије, желећи мирнији
и повученији живот, остаде са једним својим послушником на врху
овога Скита и ту подиже храм у спомен Светог Великомученика
Пантелејмона који и данас постоји. На тај начин овај преподобни би
први оснивач овог скита Свете Ане, који затим показа многе
светилнике подвижништва и мучеништва.
Ученик старца Геронтија, који се мучаше да одоздо доноси воду
на врх, жаљаше се старцу и мољаше га да сићу ниже. А старац му
одговараше: Претрпи се још мало, па ћеш видети богату награду
Божју за то. Не престајмо полагати наду нашу на Пресвету
Владичицу Богородицу, Која је Заштитница читаве ове Свете Горе и
Она ће нам све на добро уредити. И заиста, на молитве старчеве,
Пресвета Богомати јави се једне ноћи старцу и откри му место где
треба мало закопати и одмах ће се појавити извор воде. Тако заиста
и би. Јер ујутру, када старац и ученик пођоше до указаног места и
мало закопаше, одмах потече жива вода, бистра и лековита. Обојица
захвалише Богоматери на овако великом дару. Но после неког
времена ученик стаде садити около дрвеће и заливати га том водом,
а тако исто и прати њоме своје рубље. Тада вода наједном пресахну
и извор пресуши. Ово веома ожалости старца и он се са сузама опет
мољаше Пресветој Владичици. На топле молитве светог Геронтија
поново се јави Пресвета и укори их што су воду употребљавали не
само за пиће него и за друге некорисне ствари. А онда им поново
рече да ће вода опет протећи, али да је више не злоупотребљавају,
него само за пиће да буде људима и стоци.
Тако заиста и би, само што воде више не беше у изобиљу, него
само до три педља, као што се и до данас види. Зато од тада оци ову
воду назваше агиазма, тј. света водица. Старац пак Геронтије,
поживевши богоугодно до дубоке старости, престави се у миру.

САБОР
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ у Пигадију близу Емвола

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ЈЕРУСАЛИМЕ
Света мученица Јерусалима би мачем посечена за Господа
Христа и пресели се у небески Јерусалим, за време Декија Трајана
(249-251 г.).

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЕРМОЛАЈА[16]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АПИОНА
Свети мученик Апион пострада за Господа Христа мачем
посечен.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
СИМЕОНА,
архимандрита и столпника у Анаплу

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ИГЊАТИЈА СТИРОНИТА

Преставио се у миру Господа свога.

ОБНОВЉЕЊЕ ХРАМА СВЕТИХ
АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА у Скали и АРХАНЂЕЛА ГАВРИЛА
у Халди

НАПОМЕНЕ:
1. Спомен Св. Пантелејмона 27 јула.
2. Римски цар Антонин Пиј царовао од 138 до 161 год.
3. На грчком петак се каже "параскеви"; на српском то име гласи
Петка.
4. Света преподобномученипа пострада око 140 године. - Свете
мошти њене видео је хаџија Антоније године 1200 у Цариграду,
а црква њена постоји тамо и сада, налази се на левој страни
Златног Рога у крају Хас - Киој.
5. Тојест из Угарске, Маџар.
6. Спомен његов празнује се 2 маја и 24 јула.
7. Године 1015.
8. Алта - Притока Трубежа који се улива у Дњепар испод Кијева с
леве стране.
9. Године 1017.
10.Од 1018 године.
11.Спомен његов празнује се 15 јануара.
12.3 априла 1025 године.
13.Види Житије преподобног Антонија Печерског под 10. јулом.
14.Године 1043.
15.Спомен његов 18 јула.
16.Овај светитељ се прославља на острву Кипру као епископ
Константије Кипарске (и као такав учествовао на

Халкидонском Сабору 451 године). У области Киринијској на
Кипру и данас постоји село и храм са именом Св. Ермолаја.
Свети пак Неофит Кипарски сматра да је ово један од светих
безсребреника (који се слави данас 26 јула).

27. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ПАНТЕЛЕЈМОНА
Када цароваше безбожни Максимијан[1], свирепи мучитељ
хришћана, и када скоро сва васељена беше покривена тамом
незнабоштва и велико гоњење притискиваше свуда верујуће у
Христа и многи исповедници пресветог имена Христовог биваху
убијани, пострада за Христа у Витинијској покрајини[2] у граду
Никомидији[3] и свети великомученик Пантелејмон.
Овај славни међу мученицима страдалац Христов родио се у
том граду Никомидији од високородног и богатог оца Евсторгија и
од матере Евуле. По вери отац му беше многобожац, ватрено одан
идолопоклонству, а мати хришћанка, научена светој вери од
прародитеља, и она усрдно служаше Христу. И тако, сједињени
телесно, они беху раздвојени духовно: он приношаше жртве лажним
боговима, а она приношаше жртву хвале истинитоме Богу. Родивши
дете о коме је реч, они му дадоше име Пантолеон, што значи: по
свему лав, јер се претпостављало да ће храброшћу бити сличан лаву.
Но доцније њему би промењено име у Пантелејмон, тојест
свемилостив, пошто према свима беше милостив: бесплатно лечаше

болеснике и чињаше милостињу сиротињи, обилно раздајући очево
богатство невољнима.
Још измалена мати васпитаваше Пантолеона у хришћанској
побожности, учећи га да зна јединог истинитог Бога, Господа нашег
Исуса Христа, и да верује у Њега, и да Му угађа добрим делима, а да
се одвраћа од идолопоклоничког многобоштва. И дечко пажљиво
слушаше материне поуке и усвајаше их, уколико је то било могуће у
његовим годинама. Но, каква штета и губитак! његова добра мати и
учитељица у младим годинама својим отиде ка Господу, оставивши
сина још непунолетна и несазрела. После њене смрти дечко лако
пође трагом очеве заблуде: отац га често вођаше к идолима и учаше
га многобожачком незнабожју.
Затим дечко би дат у граматичку школу. А када с одличним
успехом изучи сву световну философију јелинску, отац га даде у
медицинску школу једном чувеном лекару Ефросину да изучи
лекарску вештину. Оштроуман, дечко лако схваташе све што му је
предавано, и убрзо превазиђе своје вршњаке, па мало чиме не беше
раван и самом учитељу. При томе он беше добре нарави,
красноречив, леп, и на све је чинио врло пријатан утисак; а беше
познат и самом цару Максимијану. Јер у то време Максимијан
борављаше у Никомидији; мучећи хришћане, он двадесет хиљада
њих сажеже у цркви на Божић,[4] и уби светог Антима епископа[5],
и многе кроз разне муке предаде на разне смрти. У царску палату
овог мучитеља често долажаше лекар Ефросин са лекаријама или к
самом цару или к његовим дворјанима, јер тај лекар даваше лекове
целом двору царском. А када Ефросин долажаше у дворац, са њим
долажаше и младић Пантолеон, пратећи свога учитеља, и сви се
дивљаху његовој лепоти и памети. И цар, видевши га, упита:
"Откуда је, и чији је син?" Добивши одговор, цар нареди учитељу да
што пре и што боље научи младића лекарској вештини, желећи да
га свагда има поред себе као достојног да предстоји цару и служи
му. У то време младић већ беше близу пунолетства и зрелости.
У те дане бејаше у Никомидији стари презвитер по имену
Ермолај[6], који се из страха од незнабожаца скривао са немного
хришћана у једном малом и незнатном дому. Пут пак
Пантолеонов, којим је он одлазио од своје куће к учитељу и враћао

се, водио је поред тог малог дома у коме се крио свети Ермолај.
Посматрајући кроз прозорчић младића који је често пролазио туда,
Ермолај је по лицу и погледу његовом познао да је он добре нарави;
и дознавши Духом да ће младић бити изабрани сасуд Божји,
Ермолај једном изиђе у сусрет младићу и замоли га да на кратко
време сврати код њега у дом. Смирен и послушан, младић уђе у дом
к старцу. Посадивши га поред себе, старац га распитиваше о
пореклу и родитељима, о вери и о целокупном животу његовом.
Младић му исприча све подробно, и каза му да му је мати била
хришћанка и умрла, а отац му је жив и сходно многобожачким
законима поштује многе богове. И упита га свети Ермолај говорећи:
А ти, добро чедо, којој би вери желео припадати, очевој или
мајчиној? - Младић одговори: Мати моја, док беше жива, учаше ме
својој вери, и ја заволех њену веру. Но отац, као силнији, приморава
ме на незнабожачке законе и жели да ме намести у царској палати у
чину блиских и великашких војника и слугу царевих. - Свети
Ермолај опет упита: А каквој те науци учи твој учитељ? - Младић
одговори: Учи ме науци Асклипија, Хипократа и Галена[7], јер тако
хоће мој отац; а и учитељ мој вели да ако ја изучим њихову науку,
онда ћу лако моћи лечити сваку болест по људима.
У овим речима свети Ермолај нађе повод за користан разговор,
и поче у срцу младићевом, као на доброј земљи, сејати добро семе
речи Божјих, говорећи: Веруј ми, добри младићу, истину ти
говорим; наука и вештина Асклипија, Хипократа и Галена мале су, и
мало могу помоћи онима који им прибегавају. Усто и богови, које
почитују цар Максимијан, твој отац и остали незнабошци,
ништавни су, и нису ништа друго до бајка и обмана малоумних.
Једини пак истинити и свемоћни Бог јесте Исус Христос. Ако будеш
веровао у Њега, онда ћеш самим призивањем свечесног имена
Његовог моћи исцељивати сваку болест. Јер је Он слепима вид
давао, губаве очишћавао, мртве васкрсавао, ђаволе, којима се
незнабошци клањају, једном речју из људи изгонио. Па не само Он
сам, него су и хаљине Његове давале исцељења: јер жена која је
дванаест година боловала од течења крви, чим се дотаче краја од
хаљине Његове, одмах се исцели. Али, ко може потанко испричати
сва чудесна дела Његова? Јер као што је немогуће избројити песак

морски и звезде небеске и капље водене, тако је немогуће побројати
чудеса Божија и исказати величија Његова. А и сада је Он крепки
помоћник слугама Својим: утешава ожалошћене, исцељује болне,
избавља од беде и ослобађа од свих вражјих зала, не очекујући да
буде умољен од овог или од оног, него предухићрује молитве и сам
покрет срца. Силу пак чинити све то Он даје и онима који Га љубе, а
дарује им још и већа чудотворства; напослетку им даје бесконачни
живот у вечној слави небеског царства.
Слушајући овакве речи светог Ермолаја Пантолеон им
вероваше као истинитима, примајући их у срце своје и наслађујући
се њима умом својим, и рече светоме старцу: То сам ја много пута
слушао од моје мајке, и често сам је виђао како се моли и призива
тог Бога о коме ми ти сада говориш.
Од тога дана Пантолеон је сваки дан долазио к старцу и
наслађивао се његовим богонадахнутим поукама, и тако напредовао
у познању истинитога Бога. И када се враћао од учитеља Ефросина
он није одлазио кући својој док претходно не би посетио старца и
добио од њега корисне поуке. Но једном када се повраћао од
учитеља и мало сврнуо с пута, њему се догоди да наиђе на мртво
дете које беше ујела огромна гуја која лежаше ту близу умрлога
детета. Видевши то, Пантолеон се најпре уплаши и мало одступи.
Затим помисли у себи овако: Сада треба да испитам и дознам је ли
истина оно што ми старац Ермолај говори. - И погледавши на небо
рече: Господе Исусе Христе, иако сам недостојан да Те призивам,
ипак, ако хоћеш да постанем слуга Твој, јави силу Своју и учини да у
име Твоје ово дете оживи а гуја угине.
И тог часа дете као пренувши се од сна устаде живо, а гуја се
раседе напола и црче. Тада Пантолеон, поверовавши потпуно у
Христа, подиже к небу своје телесне и духовне очи и благослови Бога
с радошћу и сузама, благодарећи Му што га изведе из таме на
светлост познања Свога. Онда журно оде с светом Ермолају
презвитеру, припаде к чесним ногама његовим просећи свето
крштење; и исприча му шта се догодило, како мртво дете оживе
силом имена Исуса Христа, и како црче смртоносна гуја. Свети
Ермолај устаде и пође са њим да види угинулу змију; и видевши је
он захвали Богу за учињено чудо, помоћу кога Он приведе

Пантолеона к Своме познању. Вративши се у дом, он крсти младића
у име Оца и Сина и Светога Духа, и одслуживши свету литургију у
унутрашњој одаји својој, причести га Божанским Тајнама Тела и
Крви Христове.
По пријему светог крштења Пантолеон остаде код старца
Ермолаја седам дана, поучавајући се Божјим речима, говореним му
кроз старчева уста, и благодаћу Христовом: као са извора пијаше
живу воду и гојаше душу своју на изобиље плодова духовних.
Осмога дана он оде својој кући, и отац га упита: Чедо, где си провео
толико дана? Ја сам био узнемирен због тебе. - Свети одговори: Био
сам са учитељем у царевом дворцу, лечили смо болесника кога цар
веома воли, и нисмо се одмицали од њега седам дана док му не
повратисмо здравље.
Ово говораше свети, и говораше не лаж, него под видом приче
саопштавајући истину на тајанствен и загонетан начин: јер у уму
свом он називаше својим учитељем светог Ермолаја презвитера, под
царевим дворцем он подразумеваше ону унутрашњу одају у којој се
изврши Божанска Тајна, а болесником именоваше своју душу,
љубљену Царем Небеским, која беше седам дана лечена духовних
лечењем.
Када сутрадан Пантолеон оде к учитељу Ефросину, овај га
упита: Где си био толико дана? - Он одговори: Отац мој, купивши
имање, посла ме да га примим, и ја се задржах пажљиво
разгледајући све што се тамо налази, јер је купљено веома скупо. - И
ово он говораше у преносном смислу о крштењу, које беше примио,
и о осталим тајнама хришћанске вере које беше сазнао и које су све
неисказано скупоцене, превазилазећи сва богатства, јер су оне крвљу
Христовом стечене. Чувши то, Ефросин престаде питати даље.
Блажени Пантолеон беше пун благодати Божје, носећи унутра
ризницу свете вере. Он се силно брињаше о оцу свом, како да га
изведе из таме идолодемонства и приведе к светлости познања
Христова. И разговарајући с њим, он му мудро говораше у причама
и питањима: Оче, због чега богови, начињени у стојећем ставу, како
су испочетка постављени, тако и до данашњег дана стоје, никада не
седају, а они, који су начињени у седећем ставу, до данашњег дана
седе и никада не устају? - Отац му одговори: Чедо, твоје ми питање

није довољно јасно, те ти не могу на њега одговорити. - А свети,
стално постављајући оцу и друга слична овоме питања, учини да
овај посумња у своје богове и да постепено распознаје лаж и заблуду
идолопоклонства. И отац већ престаде поштовати онако идоле, као
што их је раније поштовао свакодневно им приносећи многобројне
жртве и клањајући им се, и поче их презирати и не клањати им се.
Видећи то, Пантолеон се радоваше што је у оцу свом побудио бар
сумњу према идолима, иако није успео да га потпуно одврати од
њих. Много пута хтео је Пантолеон да поразбија идоле свога оца,
којих беше много у њиховом дому, али се уздржаваше, једно - да не
разгневи оца кога по заповести Божјој треба поштовати, а друго очекујући да сам отац познавши истинитог Бога, узажели да својом
руком поразбија идоле.
У то време доведоше к Пантолеону слепца који просаше
исцељење говорећи: Молим ти се, смилуј се на мене ослепљеног и
лишеног слатког видела; сви лекари, колико год их је у овоме граду,
лечили су ме, али ми ни најмање не помогоше, него ми и последњи
зрачак светлости, који сам могао видети, одузеше заједно са
целокупним имањем мојим; много сам потрошио награђујући их,
Међутим од њих добих не исцељење него губитак и штету. - Свети га
упита: Када си све имање дао тим лекарима од којих ниси имао
користи, шта ћеш онда дати мени ако добијеш исцељење и
прогледаш? - Слепац одговори: Последње што ми је остало, нешто
мало, све ћу то радо дати теби. - Светитељ на то рече: Дар
прогледања и виђења светлости даће ти Отац светлости, истинити
Бог, преко мене, недостојног слуге Свог, а то што си обећао мени,
немој давати мени него раздај ништима.
Чувши то Евсторгије, отац Пантолеонов, рече Пантолеону:
Чедо, не усуђуј се подухватити се ствари коју не можеш урадити,
иначе ћеш бити исмејан. Јер шта ти можеш учинити више од
лекара, бољих него што си ти, који су га лечили и нису га могли
излечити? - Светац одговори: Нико од тих лекара не зна какав лек
треба дати овоме човеку као што ја знам, јер постоји огромна
разлика између њих и Учитеља мога који ми је открио овај лек. Отац његов, мислећи да он говори о своме учитељу Ефросину, рече:
Чуо сам да је и учитељ твој лечио овог слепца, али му ништа није

помогао. - Пантолеон одговори: Почекај мало, оче, и видећеш силу
мога лека. - Рекавши то, он прстима додирну очи слепоме говорећи:
У име Господа мог Исуса Христа који просвећује слепе, прогледај! И одмах се отворише очи слепоме и он прогледа.
И у тај час Пантолеонов отац Евсторгије поверова у Христа
заједно са прогледалим човеком, и обојица бише крштени од светог
Ермолаја презвитера, и напунише се велике духовне радости о
благодати и сили Христовој. Тада Евсторгије стаде разбијати све
идоле у дому свом; у томе му помагаше и син његов свети
Пантолеон; и пошто их поразбијаше у комаде, они их бацише у
једну дубоку јаму, па затрпаше земљом.
После тога светитељев отац Евсторгије поживе кратко време, па
се престави ка Господу. Пантолеон пак, поставши наследник
огромног имања очевог, одмах дарова слободу робовима и
робињама, пошто их обилно обдари; а имање стаде раздавати
потребитима: убогима, ништима, удовицама и сиромасима. Он
обилажаше тамнице и, посећујући све који су патили у оковима, он
их утешаваше лековима и снабдеваше свима потребама. На тај
начин он беше не само лекар рана него и бедноће људске, јер сви
добијаху од њега обилну милостињу, и убоги се обогаћиваху
његовом дарежљивошћу, а у лечењу му помагаше благодат Божја.
Јер њему би дат одозго дар исцељења и он бесплатно лечаше сваку
болест не толика апотекарским лековима колико призивањем
имена Исус Христова. Тада се Пантолеон показа да је уствари
Пантелејмон, тојест свемилостив, јер и по имену и стварно он свима
указиваше милост и никога не отпушташе од себе празна и
неутешна; неимућнима даваше помоћ, а болесне лечаше бесплатно.
И к њему се обрати сав град са својим болесницима, напустивши све
остале лекаре, јер се ни од кога не добијаху тако брза и потпуна
исцељења као од Пантелејмона који успешно лечаше и ни од кога
плате не примаше. И сав народ слављаше име свемилостивог и
бесплатног лекара, а остале лекаре осуђиваху и исмеваху. Услед тога
код лекара се појави немала завист и мржња према светитељу; то
отпоче још од онога времена када гореспоменути слепац прогледа.
А то отпоче на следећи начин.

Једнога дана када тај слепац, који прогледа благодарећи светом
Пантелејмону, хођаше по граду, угледаше га лекари, и говораху
између себе: Није ли то онај што беше слеп и искаше од нас да га
излечимо, и ми не могосмо? а како он сада види? ко и каквим леком
га излечи и отвори му очи? - И упиташе њега самог, како је
прогледао. И тај човек не сакри да је то учинио лекар Пантелејмон.
А они знајући да је он ученик Ефросинов рекоше: Великога учитеља
велики ученик. - Међутим они не знаћаху да преко Пантејлемона
дејствује сила Христова, и незнајући изрекоше истину да је
Пантелејмон велики ученик великога учитеља - Исуса Христа. Но
иако устима лицемерно хваљаху светитеља, они у срцима својим из
зависти смишљаху зло и мотраху за њим, тражећи против њега неку
кривицу, да би га погубили. И приметивши да он одлази у тамнице
и тамо лечи ране сужњима који страдаху за Христа, изађоше пред
Максимијана мучитеља и рекоше: Царе, младић за кога си наредио
да га науче лекарској вештини, желећи да га имаш поред себе у
своме двору, презревши твоју милост према њему, обилази тамнице
и лечи сужње, хулитеље богова наших, подједнако с њим
мудријашећи противу богова и друге придобијајући за то своје
злоумље. И ако ти не погубиш њега убрзо, створићеш себи не малу
муку, јер ћеш видети како се многи, преварени његовим учењем,
одвраћају од богова. У самој ствари, лекарску вештину којом
Пантолеон исцељује, он приписује не Ескулапу[8] или коме другом
од богова, него некаквом Христу, и сви које он лечи верују у Њега.
Тако говорећи, клеветници молише цара да нареди да позову
слепца, исцељеног Пантолеоном, да би се сам уверио у истинитост
њихових речи. Цар одмах нареди да пронађу тог прогледалог
слепца. Када га пронађоше и доведоше пред цара, цар га упита:
Реци, човече, како Пантолеон исцели очи твоје? - Овај одговори:
Призва име Христово, дотаче се очију мојих, и ја одмах прогледах. А ти шта мислиш, упита га цар, ко те исцели: Христос или богови? Овај одговори: Царе! ови лекари које видиш око себе лечили су ме
дуго време веома брижљиво, и све ми имање узели, али ми не само
ни најмање не помогоше него ми и оно мало вида што имах
одузеше, и тако ме потпуно ослепише. Међутим Пантолеон само
призвавши име Христово учини те прогледах. Сада ти сам, о царе!

расуди и реши, ко је бољи и истинити лекар: или Ескулап и остали
богови који дуго време беху призивани али ништа не могоше
помоћи, или Христос кога Пантелејмон само једном призва и Он ме
одмах исцели?
Незнајући шта да одговори на то, цар стаде по обичају свих
мучитеља приморавати овога на идолопоклонство, и рече: Не лудуј,
човече, и не спомињи Христа, јер је очигледно да ти богови дадоше
вид. - Међутим исцељени, ни најмање не обраћајући пажњу на
цареву власт и не бојећи се претњи мукама, одговори Максимијану
смелије него еванђелски слепац[9], некада изведен од фарисеја на
испитивање: Ти си сам луд, о царе! када слепе богове своје називаш
даваоцима вида; и сам си сличан њима, зато не желиш да видиш
истину.
Напунивши се гнева, цар нареди да га убију мачем. И би
одсечена глава добром исповеднику имена Исуса Христа, и он оде да
у незалазној небеској светлости гледа лице у лице Онога кога
исповеди на земљи добивши телесни вид. Тело његово свети
Пантелејмон откупи од убице и погребе га крај тела свога оца.
После тога цар нареди да позову к њему Пантолеона. Док
војници вођаху светитеља к цару, он певаше речи псалма Давидова:
"Боже, славо моја, немој мучати, јер се уста безбожничка и уста
лукава на ме отворише ...", и остало из Псалма 108. И стаде пред
земаљским царем телом, а умом стајаше пред Царем Небеским.
Гледајући на њега без гнева, цар Максимијан му стаде кротко
зборити: Нисам добре ствари слушао о теби, Пантолеоне; кажу да
ти силно хулиш и унижаваш Ескулапа и остале богове, а славиш
злом смрћу погинулог Христа, и на Њега се надаш, и Њега јединог
називаш Богом. Није ти непознато, како сам велику пажњу обратио
на тебе и како сам велику милост показао према теби, да те и у моју
палату примах, и учитељу твоме Ефросину заповедих да те хитно
научи свој лекарској вештини, да би ти неодступно свагда био поред
мене; а ти си, презревши све то, отишао к противницима мојим.
Уосталом, ја нећу да верујем ономе што се прича о теби, јер су људи
навикли да говоре многе неистине. Ја сам те због тога и позвао, да
ми ти сам кажеш истину о себи и изобличиш лажну клевету

завидљиваца на тебе, приневши великим боговима, као што
доликује, жртву пред свима.
Светитељ одговори: Делима треба више веровати него речима,
о царе! јер се истина далеко више познаје из дела него из речи. Веруј
причама што си чуо о мени, да се ја одричем Ескулапа и осталих
богова ваших, а прослављам Христа, јер из дела Његових ја познадох
да је Он једини истинити Бог. Ево; чуј бар укратко дела Христова: Он
је створио небо, утврдио земљу, васкрсавао мртве, давао вид
слепима, очишћавао губаве, речју подизао са одра раслабљене. Шта
су слично учинили богови које ви почитујете, не знам; и могу ли
учинити? Ако пак хоћеш сада да познаш свемогућу силу Христову,
одмах ћеш је видети у самом делу: нареди да овде донесу ма ког
болесног човека који лежи на самртном одру и од кога су лекари
дигли руке, и нека дођу ваши жреци и призову своје богове, а и ја ћу
призвати Бога мог, па који од богова исцели болесника, тај нека буде
признат за јединог истинитог Бога, а остали нека буду одбачени.
Цару се допаде овај светитељев предлог и нареди одмах да
потраже таквог болесника. И би донесен на одру човек који дуго
година беше сав узет и не могаше владати ни једним делом свога
тела, и беше као неко неосетљиво дрво. Дођоше и идолопоклонички
жреци, искусни у лекарској вештини, и предложише светитељу да
најпре он призове свога Христа. Но светитељ им на то рече: Ако ја
призовем мога Бога, и Бог мој исцели овог раслабљеног, кога ће
онда исцелити богови ваши? Него ви прво призовите богове ваше, и
ако они исцеле болесника, онда чега ради и призивати мога Бога?
Тада жреци стадоше призивати своје богове: један Ескулапа,
други Зевса, овај Дијану, они друге бесове, и не би ни одјека, ни
одзива. И дуго се они трудише у својим богомрским молитвама, али
без икаквог успеха. Светитељ пак, видећи њихов узалудни труд,
насмеја се. Приметивши да се насмеја, цар се обрати Пантолеону
речима: Пантолеоне, ако можеш, призивањем твога Бога учини ти
здравим овога човека. - Светитељ на то рече: "Нека одступе жреци".
И они одступише. Тада светитељ приђе одру, па подиже очи своје к
небу и стаде се молити говорећи: Господе! услиши молитву моју, и
вапај мој нека изађе преда те. Немој одвратити лица свога од мене; у
дан кад сам у невољи, пригни к мени ухо своје; у дан кад те

призивам, брзо ме услиши (Пс. 101, 2-3), и јави силу Своју пред
онима који Те не знају, о Царе сила! јер је све могуће Теби. - Пошто
се помоли тако, светитељ ухвати раслабљенога за руку говорећи: У
име Господа Исуса Христа устани и буди здрав! - И одмах устаде
раслабљени, и осети снагу у целом телу, и хођаше радујући се, па
узевши постељу своју, однесе је кући својој.
Видевши ово чудо, многи од присутних повероваше у Христа, а
идолопоклонички жреци шкргутаху зубима на слугу Христовог и
говораху цару: Ако овај остане у животу, укинуће се приношење
жртава боговима, и ми ћемо бити исмејани од хришћана. Стога,
погуби овога што пре, о царе! - Тада цар рече светитељу:
Пантолеоне, принеси жртву боговима, да не погинеш бадава. Не
знаш ли колико је људи погинуло што не послушаше наредбе наше
и одрекоше се богова наших? Зар ниси сазнао како љуто би мучен
старац Антим[10]? - Светитељ одговори: Који год умреше за Христа,
нису погинули него су се обрели у вечном животу. И када је Антим,
стар и немоћан телом, могао поднети жестоке муке за Господа
нашег, утолико пре ја, млад и снажан телом, треба да неустрашиво
претрпим све муке на које ме будеш ставио. Јер ја сматрам да је
мени губитак не умрети за Христа, а добитак - умрети са Њега.
Тада цар нареди да мученика обесе нага на мучилишном
дрвету, па да му железним ноктима стружу тело и горећим свећама
опаљују ребра. А он, подносећи ове муке, погледа на небо и рече:
Господе Исусе Христе! дођи к мени у овај час, и дај ми трпљење, да
бих до краја могао издржати муке. - И јави му се Господ у обличју
презвитера Ермолаја, и рече му: Не бој се, ја сам с тобом. - И одмах
слугама мучитељима клонуше руке и постадоше као мртве, те
испадоше из њих мучилишна оруђа и свеће се угасише.
Видевши то, цар нареди да мученика скину са мучилишта, па га
упита: У чему је сила твога чаробњаштва, те и слуге изнемогоше, и
свеће се погасише? - Мученик одговори: Чаробњаштво је моје
Христос, чија свемоћна сила чини све. - Цар му изврати на то: А шта
ћеш радити, ако те ставим на веће муке? - Мученик одговори: У
већим мукама већу силу Своју јавиће Христос мој, дајући ми веће
трпљење, да би те посрамио. А ја, претрпевши веће муке за Њега,
добићу већу награду од Њега.

Тада мучитељ нареди да се у великом казану растопи олово и у
њега баци мученик. Када олово стаде кључати, мученика приведоше
казану, а он подиже очи своје к небу и помоли се говорећи: Чуј,
Боже, глас мој када Ти се молим; од страха вражија избави душу
моју. Сакриј ме од гомиле безаконика и од мноштва оних што чине
неправду (Пс. 63, 2-3). - Док се он тако мољаше, опет му се јави
Господ у облику Ермолаја, и узевши га за руку уђе с њим у казан, и
тог часа се угаси огањ и остину олово, а мученик певаше псаламске
речи: Ја завапих к Богу, и Господ ме чу. Вечером и јутром и у подне
тужим и уздишем, и чуће глас мој (Пс. 54, 17-18).
Присутни се дивљаху чуду, а цар повика: Шта ће ово бити, када
се и огањ угаси и олово охлади? Каквом ћу онда муком мучити овог
мађионичара? - Присутни предложише: Нека буде бачен у дубину
морску, па ће одмах погинути, јер неће моћи омађијати море. - И
нареди мучитељ да се то учини. Слуге онда дохватише мученика и
одведоше на море; тамо га посадише у чамац, везаше му велики
камен око врата, отпловише далеко од обале, па га бацише у море, а
сами се вратише на обалу. Када светитељ би бачен у море, њему се
опет као и раније јави Христос у облику Ермолаја, и камен о врату
мучениковом постаде лак као лист, те се мученик са њим држаше на
површини мора не тонући, и иђаше по води као по суву, вођен
десницом Христовом као некада Петар, и изађе на обалу певајући и
славећи Бога, и ступи пред цара.
Запањен оваквим чудом, цар узвикну: Каква је сила
мађиоништва твог, Пантолеоне, те си и море омађијао? - Светитељ
одговори: И море се покорава Господу свом и испуњује вољу
Његову. - Цар упита: Еда ли ти и морем владаш? - Мученик
одговори: Не ја него Христос мој, Саздатељ и Господар свеколике
видљиве и невидљиве твари. Он влада како небом и земљом, тако и
мбрем: јер су по мору путеви Његови, и стазе Његове по великим
водама (Пс. 76, 20).
После тога мучитељ нареди да се ван града спреми звериње
гледалиште, па да мученик буде предат зверовима да га поједу. И
слеже се сав град на то гледалиште, желећи да види како звери
растржу дивног и невиног младића. На гледалиште дође и цар, и
привевши мученика показиваше му прстом зверове, говорећи: Они

су спремљени за тебе; зато ме послушај, поштуј своју младост,
сажали се на лепоту тела свог, па принеси боговима жртве, да не
умреш злом смрћу, раскидан зубима зверова. - Но светитељ изјави
да више воли да га звери растргну него да послуша такав лукави
савет и наредбу. И њега бацише зверовима. А Господ и ту, јавивши
се светитељу у облику презвитера Ермолаја, запуши уста зверовима
и учини их кроткима као јагањце, те они притрчаваху к светитељу и
лизаху му ноге. Он их глађаше руком, и сваки звер се труђаше да
дође под светитељеву руку, те стога потискиваху један другог.
Видећи то, народ се дивљаше и громогласно клицаше: Велик је Бог
хришћански! нека буде пуштен невин и праведни младић!
Разјаривши се силно, цар изведе војнике са исуканим мачевима
против оних који слављаху Христа Бога, те убише многе из народа
који повероваше у Христа. А нареди цар да и зверове побију.
Видевши то, мученик узвикну говорећи: Хвала Ти, Христе Боже, што
не само људи него и зверови умиру за Тебе.
И оде цар са гледалишта ојађен и бесан, а мученика врже у
тамницу. Побијене пак људе узеше њихови рођаци и погребоше их,
а зверови бише остављени да их поједу пси и месождерне птице.
Али и ту се догоди дивно чудо: иако ту звериње лежаше много дана,
њих се не дотакоше ни пси ни птице, нити се пак лешеви њихови
усмрдеше. Дознавши за то, цар нареди да их побацају у дубоку јаму
и заспу земљом. Односно мученика пак он заповеди да се начини
страшан точак, начичкан оштрим гвожђем. Када за њега привезаше
светитеља и стадоше окретати точак, нека невидљива сила одмах
изломи точак на парчад, која се разлетеше и смртно ранише многе
који стајаху близу, а мученик сиђе с точка читав и неповређен.
И страх спопаде све због таквих чудеса, којима се Бог
прослављаше у Своме светитељу. А цар силно запањен упита
светитеља: Ко те научи да чиниш тако велика мађионичка дела? Светитељ одговори: Не мађиоништву него истинској хришћанској
побожности научен сам од светог мужа, презвитера Ермолаја. - Цар
упита: А где је тај твој учитељ Ермолај? Желимо да га видимо. - А
мученик, сазнавши Духом да се Ермолају већ приближио
мученички венац, одговори цару: Ако наредиш, ја ћу га позвати к
теби.

И пусти цар светитеља, у пратњи три стражара војника, да
позове презвитера Ермолаја. Када мученик стиже ономе дому у
коме живљаше презвитер, старац чим га угледа упита га: због чега
си дошао, чедо? - Мученик одговори: Господине оче, цар те зове. На то старац рече: Благовремено си дошао да ме зовеш, пошто се
приближи час мога страдања и смрти; јер ноћас ми се јави Господ
говорећи: "Ермолаје, ваља ти много пострадати за мене, слично
слузи моме Пантелејмону".
Рекавши то, старац радосно пође с мучеником и предстаде
цару. Угледавши презвитера, цар га упита за име. А он, казујући
своје име не сакри ни веру своју, громогласно објављујући да је
хришћанин. Цар га понова упита, говорећи: Имаш ли још кога с
тобом исте вере? - Старац одговори: Имам два саслужитеља,
истинске слуге Христове, Ермипа и Ермократа.
Тада цар нареди да и њих доведу пред њега. И упита цар ту
тројицу служитеља Христових: Ви ли одвратисте Пантолеона од
наших богова? - Свети одговорише: Сам Христос Бог наш призива к
Себи оне које сматра достојнима, изводећи их из таме
идолодемонства на светлост познања Свога. - Оставите сада ваше
лажне речи, продужи цар, и понова обратите Пантолеона к
боговима, па ће вам се опростити прва кривица ваша, и ви ћете се
удостојити части од мене, да ћете ми постати најприснији
пријатељи у дворцу моме. - Светитељи одговорише: Како можемо
ми то учинити, када и сами хоћемо да умремо са њим за Христа
Бога нашега?! Ни он, ни ми нећемо се одрећи Христа, нити ћемо
принети жртве глувим и бездахним идолима.
Рекавши то, они сав ум свој обратише к Богу и стадоше се
молити, подигавши очи своје к небу. И јави им се одозго Спаситељ,
и одмах настаде земљотрес и усколеба се то место. И рече цар:
Видите ли како се богови разгневише на вас, те колебају земљу! Светитељи одговорише: Добро си рекао да се од богова ваших
затресе земља, јер они попадаше са својих места на земљу и разбише
се, оборени силом Бога нашег који се разгневио на вас.
Док они то говораху дотрча к цару гласник из идолишта и
обавести га да сви њихови идоли падоше на земљу и разбише се у
прах. А безумни цар, видећи у свему томе не силу Божју него

мађиоништво хришћана, повика: Заиста, ако ове мађионичаре
убрзо не погубимо, онда ће цео град пропасти због њих. - И нареди
цар да Пантелејмона одведу у тамницу, а старца Ермолаја и његова
два пријатеља, подвргнувши многим мукама, осуди на посечење
мачем. И тако три света мученика: презвитер Ермолај и његови
саслужитељи, Ермип и Ермократ, довршивши свој мученички
подвиг, заједно предстадоше Светој Тројици у слави небеској.
(Њихов спомин је 26 јула).
После погубљења трију светих мученика цар понова изведе
преда се светог Пантелејмона и рече му: Ја многе обратих од Христа
к нашим боговима, а једино ти нећеш да ме послушаш. Већ и
учитељ твој Ермолај са оба пријатеља своја поклони се боговима и
жртву им принесе, и ја их одликовах високим звањима у моме
дворцу. Поступи и ти тако, да би се с њима удостојио исте части. Мученик пак, знајући Духом да су свети скончали, рече цару:
Нареди им да дођу овамо да их видим пред тобом. - Цар одговори:
Нису сада овде, јер сам их послао у други град да приме велико
богатство. - Мученик на то рече: Ето, ти си и не желећи рекао
истину, послао си их одавде предавши их на смрт, и они су стварно
отишли у небески град Христов да приме богатства која око не виде.
Видећи да ни на који начин не може склонити мученика на
њихово зловерје, цар нареди да га жестоко бију и, ставивши га на
љуте муке, осуди га на смрт: да му се мачем одсече глава а тело
сажеже огњем.
Војници онда узеше мученика и поведоше изван града на
посечење. Идући на смрт, свети појаше псалам Давидов: "Много
пута војеваше са мном, али ме не савладаше. На леђима мојим
ораше грешници", и остало из тога псалма (Пс. 128, 2-3). Када
војници изведоше мученика ван града нешто више од једног
потркалишта, тада дођоше на место где Господу беше угодно да
слуга Његов сконча. Ту они привезаше светог мученика за маслину.
Џелат приђе и удари мачем светитеља по врату, али се мач сави као
восак, и тело светитељево не задоби рану, јер светитељ још не беше
завршио своју молитву. Запањени, војници повикаше: "Велик је Бог
хришћански!" Па, припавши к ногама светитељу, рекоше: Молимо

те слуго Божји, помоли се за нас, да се отпусте греси наши које
учинисмо према теби по царевом наређењу.
Када се светитељ мољаше, чу се глас с неба, упућен њему, који
потврђиваше промену имена његова; јер га Господ уместо
Пантолеоном назва Пантелејмоном, јавно му дајући благодат да
самилосно прима све који му прибегавају у свакојаким невољама и
мукама; и позиваше га Господ на небо. Испуњен радошћу, светитељ
нареди војницима да га посеку, а они не хтеше, јер се бојаху и
дрхтаху. Тада им светитељ рече: Ако не извршите што вам је
наложено, нећете добити милости од Христа мога.
Онда војници приступише и прво целиваше сви тело његово;
затим наредише једноме и он одсече главу мученику, и место крви
потече млеко. А та маслина тог тренутка се окити родом својим од
дна до врха. Видевши то, многи од присутног народа повероваше у
Христа.
О овим чудесима која се ту збише би извештен цар; и он нареди
да се та маслина одмах посече и исецка, па заједно са телом
мучениковим сажеже. Међутим, када се огањ угаси, верници узеше
тело светитељево из пепела, неповређено огњем, и чесно га
сахранише на оближњем имању учењака Адамантија.
Лаврентије, Васоје и Провијан, мученикови домашњи, који су
издалека пратили светог мученика и посматрали сва страдања
његова, и чули глас упућен му с неба, написаше његово житије и
страдање и предадоше светим црквама у спомен мученика, на
корист читалаца и слушалаца, а у славу Христа Бога нашег са Оцем
и Светим Духом слављеног сада и увек и кроза све векове. Амин.[11]

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГ[12]
Ходите чеда, послушајте ме; ходите сви који се бојите Бога и
испричаћу вам; написаће се ово потоњему роду и народ наново
створен хвалиће Господа (Пс. 66, 16; 102, 18). Овако је говорио Давид,
а и ми данас са њим. Јер потребно је свагда и пред свима причати о
Божанском величанству. И не само због тога што, као што верујемо,

хвали Божјој нема броја, јер ма шта ми говорили и причали,
безбројно је оно што преко тога остаје неизречено, него и због тога
што онима које је савладала лењост, проповедање божанске лепоте
бива на буђење ка делању добра.
Многи мисле да људи у наше време нису способни за подвиге
старих. По њима, прва времена била су и чудесима обасјавана и
украшавана животом врлих мужева који су скоро бестелесно
живели у телу; наше пак покољење није добило од Бога ниједан од
тих дарова. И тако, сматрајући да је, тобож, наша природа за то
неспособна, бедно се олењише и успаваше за подвижнички живот.
То њихово схватање је међутим рђаво и врло погрешно: Закон
природе је био и остао исти и непроменљив. Остави Господ Себи и у
наше дане мужеве врло многе, који, не приклонивши колено своје
ономе што се по земљи вуче, засијаше светлошћу живота у славу
Небескога Оца, поставши светилници у свету, који имају у себе реч
живота.
Тако би и са Словенским народима који, будући још
непросвећени Светлошћу Истине, примише од Бога Оце блажене и
Учитеље, који угодивши животом и речју Богу просветише их,
обасјавши их учењима и чудесима. Записати, каже блажени
Теофилакт, архиепископ Охридски, њихов живот - веома је
пожељно, али и изнад наших моћи. Зато нам исти тај блажени муж
Теофилакт предлаже "мало" из живота једног од ученика
равноапостолних просветитеља Словенских Кирила и Методија, Св.
Климента Охридског, да би тиме како сам каже, посведочио
човекољубље и благодат Бога нашег, Бога који је са нама и који ће са
нама бити у све дане нашег живота до краја века, по обећању, и да
би људима показао да није тачно да се наша природа изменила већ
се развратила наша воља.
Када Св. равноапостолни Кирило и Методије примише
благодат Св. Духа као зору рану, и кад праведницима овим засија
светлост знања, и кад их невеста њихова радост ослободи пређашње
туге, - потрудише се тада одабранијима од ученика својих предати
свој божанствени наук. Не мало њих пијаху воде живе са тог
учитељског извора. Првенци пак и избраници у Сабору њихових
ученика беху Горазд, Климент и Наум, Ангеларије и Сава.[13] И док

блажени Кирило почину од трудова својих и предаде дух свој Богу
кад су још Св. Браћа била у Риму, дотле Методије настави
просветитељску мисију међу Словенским народом, утврђујући
истину еванђелску у срцима људи и сведочећи је својим
мученичким подвигом.
Када пак дође време и његове кончине, он, подражавајући
Павлу, боље речено Господу Исусу, сазва ученике своје и утврђиваше
их својим последњим поукама и тешаше. "Видите, говораше им,
љубљена чеда моја, злу силу јеретика и како се труде, кварећи и
замућујући слово Божје, да напоје ближње своје мутљагом
измишљотина својих. Да би у томе успели служе се са два средства:
слатким речима и претераном строгошћу; једним трују простије
људе а другим страшљивце. А што се вас тиче, надам се и молим се,
да су вам чврсте душе и према једном и према другом: нити ће вас
примамити сладошћу речи нити празном обманом заробити. Јер
сте утврђени на камену апостолског исповедања и учења. Пошто је и
Црква сазидана на том камену, врата пакла неће је надвладати". Ово
рекавши и много више од тога предаде дух свој анђелима светим,
после 24 године епископског служења, у току кога се много
потрудио не само на своме спасењу већ и на спасењу других. Јер није
се бринуо само о себи већ и о другима да се спасу, живећи
даноноћно само тако како је од користи и другима. О томе сведочи
и мноштво ђакона и ипођакона и презвитера: оставио их је око 200 у
својој цркви после своје кончине. А ако их је толико било само у
олтару, - колико је било мирјана, можемо само претпоставити. За
наследника његовог би постављен на Моравску архиепископију
Горазд, а Климент овај блажени муж, оставши веран свом учитељу
до смрти, беше један од главних његових сарадника.
Но дрско мноштво јеретика не могаше да претрпи да Св.
Методије има и после своје смрти поборнике, и сматрајући да у
њима продужава он да живи, решише да их униште. И би
постављен за епископа Вихик[14] који беше немачког порекла,
противник словенског језика у богослужењу, опијен латинском
јересју о исхоћењу Духа Светог и од Сина, кога је још Св. Методије
био предао анатеми. "Зашто се држите, питаху јеретици на челу са
Вихиком православне Методијеве ученике, мртвог и смрдљивог

учења Методијевог, а не пристајете уз живог архиепископа и зашто
не исповедате, од Оца рођеног Сина и од Сина исходећег Духа?"
Св. Горазд и Климент им одговорише: Методије још увек живи,
јер смо од Господа научили да онај који у Њега верује и ако умре
биће жив (Јн. 11, 25), а такође и то да је Бог Авраамов и Исааков и
Јаковљев Бог живих а не Бог мртвих (Мат. 22, 32). У чему је онда наш
грех ако имамо за учитеља онога који у Богу живи, који је духовно
заједно са нама, и који се бори заједно са нама против вас? А што се
тиче ове ваше нове вере, нити је налазимо посведочену Св. Писмом,
нити примљену Св. Оцима. Зато не желимо да паднемо под анатему
Павлову који јасно говори: "Ако вам ко јави Еванђеље друкчије него
што примисте, проклет да буде!" (Гал. 1, 9). Ми верујемо да је Дух Дух Сина и ум Христов, будући да је Дух живота и истине (Рим. 8, 2;
Јн. 14, 17) што и јесте Син; али и да происходи из Сина нити смо
научили нити желимо да научимо, јер не желимо да се одречемо
вере и да постанемо гори од неверника (1 Кор. 2, 16). Ми верујемо да
Дух происходи од Оца и да је Родитељ Сина једини узрок и
изводитељ Духа Светог. Дух је својствен и Сину и увек се дарује кроз
Њега онима који су тога достојни. Друго значење има "исхођење" а
друго "даривање": једно значи начин постојања Духа - јер као што је
Син од Оца рођењем тако је и Дух од Њега исхођењем; "бити
дарован" не значи предвечни начин постојања, већ даривање
Његовог божанства и давање твари и човеку. И потврдивши речи
своје примерима из живота и из Светог Писма рекоше им:
"престаните да забадате себи мач у срце, престаните да се противите
Сину Божјем, великом Благовеснику, из кога, кроз кога и у коме је
садржано сво Еванђеље, и да говорите о Духу Светом без Духа, боље
речено противно Духу".
Завереници пак Вихикови зачепише уши своје на речи њихове,
и пошто не успеше ништа са убеђивањем, прибегоше кнезу
Моравском Светоплуку и оклеветаше Методијеве ученике да уводе
нова учења и да се буне против његове власти, пошто се, тобож, не
држе његове вере. Кад их пак кнез позва на одговорност, они опет
кроз уста Горазда и овог богомудрог Климента брањаху веру своју у
Св. Тројицу нераздељиву и несмешиву, која је била у опасности. А
кнез, погружен у страсти и незналица у вери, врло мало схвати од

онога што му говораху о Св. Тројици Св. Горазд и Климент. Јер како
да се удуби и да схвати речи о Св. Тројици човек без освећеног
здравоумља, без кога нико не може видети Бога? (Јевр. 12, 14).
И будући потстакнут јеретицима са којима је био у
пријатељству, кнез донесе одлуку да ће бити на страни онога ко се
први закуне да је његово учење православно. Он не беше још ни
одлуку изрекао - јеретици се заклеше и тако јерес би утврђена и
овенчана насупрот Православљу.
После тога наста велико гоњење на Методијеве ученике: сви они
бише прво подвргнути мучењу и присиљавању да се одрекну свога
учитеља и његовог учења. Горазд изгуби свој епископски престо, а
Климент, који беше необично учен, и Лаврентије и Наум и
Ангеларије и многи други бише оковани и у тамнице бачени. Било
је забрањено да им било ко од рођака и пријатеља донесе утеху у
тамницу. Но иако оковани, они ни у тамници не занемариваху
молитву: певаху песме трећег часа, додајући и припев псалама у
коме се молимо да задобијемо Духа Светога који би послан
апостолима у трећи час. А Бог погледавши на земљу затресе је, и би
велики земљотрес, као некад док се Павле молио у тамници и чу се
као с неба звук, и окови спадаху са њих. Потрес се осетио у целом
граду оном и узбудио његове становнике тако да се чуђаху и питаху
шта би то могло да значи. Када се пак приближише затвору, и кад
видеше шта се десило са светима, и како се крећу слободно без
окова - одоше кнезу и питаху га: шта ово значи? докле ћемо се
борити против Божје Силе? Зар нам овај знак с неба неће отворити
очи?
Јеретици пак, као некад фарисеји, тврђаху да се ту ради о
ђаволској сили и о враџбинама, те неразумни кнез Свете поново
окова још тежим оковима, подвргавајући их још већим мукама. Кад
прођоше три дана, опет за време молитве Трећег часа, догоди се
исто чудо. А богоборци сакривши од кнеза шта се догодило поново
их оковаше. А кад се после нових десет дана тамновања у оковима
јави исти знак, изведоше их из тамнице и немилосрдно тукоше без
знања кнеза који беше оног момента отсутан. После таквог
нечовечног мучења, не дозволивши Светима да ишта једу, и не
допустивши никоме да овим слугама Божјим, боље речено самом

Христу, дотури бар парче хлеба, - предадоше их војницима, да их
раздвоје и одведу свакога на своју страну.
Примивши ове Свете, војници, сурови Немци, по природи
дивљи и неукротиви, изведоше их из града и свукавши вукаху голе
по хладном времену и ветровитом. Уз то мачевима рањаваху вратове
њихове и копљима пробадаху груди, како не би умрли само једном
смрћу већ многима. Кад се одмакоше далеко од града оставише их,
вративши се натраг.
А они пак, ови нови исповедници Христови, сећајући се
Христових речи апостолима: "Кад вас потерају у једном граду
бежите у други" (Мт. 10, 23), кренуше према Бугарској, надајући се
да тамо нађу уточишта. Иђаху тако без јела и одела, по беспућима,
скривајући се од људских очију и трпећи сваку невољу. На крају се
по невољи раздвојише и расејаше на разне стране. А и то би по
Божјем промислу да би могли да обухвате више крајева кругом
Еванђеља.
Климент и Наум и Ангеларије ходећи путем према Дунаву
дођоше до неког места и тражаху ту богољубца и гостољубца човека
који би их нахранио и обукао. И нашавши таквог отседоше код њега.
А деси се да њиховом домаћину умре син јединац, леп, и у цвету
младости, и то баш кад су они ушли у кућу. Тужни отац у жалости и
очајању за изгубљеним очима, сином јединцем, оптуживаше своје
госте да су они ти демони убице који усмртише наду његову и
радост, и прећаше им мукама. А они будући састрадалних и
човекољубивих душа жалошћаху се не мање од оца а уз то и стидом
покриваху. И уверавајући га да нису врачари већ слуге Бога
истинитог храбраху га, и говораху му да су уверени да ће Господ
преко њих вратити живот детету. И, о чуда! На њихову молитву
врати Бог благодаћу Својом живо дете родитељу.
Оставивши благодарног и гостољубивог оца, они наставише пут
и прешавши Дунав дођоше у Београд. Јавивши се управнику града
званом Воритакану, испричаше му све о себи. А он, сазнавши све о
њима, схвати да се ради о великим људима и блиским Богу и
знајући да бугароки цар Борис,[15] чији војеначелник беше, тражи
управо такве људе, реши се да му их пошаље. Борис их прими са
великом чашћу и сазнавши ко су и откуда су, заблагодари Богу што

му посла такве учитеље вере и то не случајне људе, но исповеднике и
мученике. Обезбеди их Борис са свим што им је било потребно за
просветитељски рад, имајући и сам велику жеђ и љубав да сваки дан
са њима разговара, и да учи од њих стара предања и животе Светих
и да слуша из уста њихових речи Св. Писма. Тако и сви на његовом
двору такмичаху се ко ће их пре примити у дом свој, благослова и
освећења ради. Вероваху да где се налазе њих тројица сабрани и
душом и телима, да је ту присутан и сам Господ и сва благодат
Његова. Ангеларија прими у дом свој неки Часлав, измоливши га од
кнеза Бориса за учитеља. Али не би му дато да се дуго радује
његовом присуству у овом животу. Ангеларије проживе код њега
неко време и упокоји се у миру. Климент и Наум бише гости и
учитељи једно време код једног другог бојара по дозволи Бориса,
сејући семе слова Божјег, по људским срцима И просветљујући људе
небеском светлошћу Св. Тројице.
*
Св. Климент, који се родио око 840 године у "европској Мизији"
(негде у Македонији) како пише у његовом малом животопису
Димитрије Хоматијан, Охридски Архиепископ, имао је као узор у
свом раду своје учитеље Кирила и Методија. Својим очима је видео
сва дела њихова; заједно са њима се трудио на преводу светих књига
са грчког на словенски. Био је сапутник Свете Браће у Венецију и
Рим где је рукоположен за свештеника. Обдарен беше овај свети
муж особитим проповедничким даром којим се он прочу још у
Моравској и Панонији, док брањаше веру Православну од јеретика, а
још више овде на новој њиви на коју га упути Бог, да сеје по њој семе
живота, по неизрецивом промислу Свом. Његова проповед је
добијала у снази још више тиме што је била на народном језику.
После неког времена посла га Борис по надахнућу Божјем у
Кутмичевицу (у Западне делове Македоније) за учитеља и
просветитеља, заповедивши свима који тамо живљаху да приме
светога с љубављу сваком и уважењем и да му буду у свему од
помоћи. А и сам се показа пример љубави другима, давши му још у
Охриду и Главници дом и обезбедивши га свим земаљским, да би се
светитељ бавио само свођењем неба и небескога у душу своју и душе
поверених му Богом људи.

Светитељ се не разнежи даровима кнеза и не предаде уживању
и лењости него са још већим жаром, као да је тек тада почињао да
служи Христу, труђаше се свом снагом на проповеди и ширењу
Еванђеља. Обилажаше села и градове благовестећи спасење Божје
народима и са свима разговарајући простим језиком о спаситељним
Божјим врлинама и догматима. Све увераваше да, као што не може
постојати исправан врлински живот без здравих догмата, већ је
мртав и смрдљив, тако и догмати без врлинског живљења не могу
увести у вечни живот. Једно личи на слепца који има руке и ноге,
друго пак на човека са очима, али с отсеченим ногама и рукама.
Имађаше Свети Климент по свима местима и црквеним
општинама не мало изабраних ученика, беше их на броју око 3500,
којима откриваше дубље тајне Св. Писма и посвећиваше им особиту
пажњу да би што више научили. Они су му били ближи од других,
често су ишли са њим пратећи из близа шта ради, шта говори.
Никад га нико није видео да се одмара него, - или је децу подучавао,
и то на разне начине: - једнима показујући слова азбуке, другима
објашњавајући смисао написаног, треће опет учећи како да држе
руке при писању, - и то не само дању него и ноћу, - или се молитви
предавао, или се читању одавао, или је књиге писао. Бивало је
случајева да је истовремено два посла свршавао: писао је и децу
подучавао; јер је знао да је нерад учитељица сваког зла, као што је
рекла мудрост, учитељица сваког добра преко једног од својих
служитеља (Ис. Сир. 33, 28).
Његов труд не оста без плода: његови ученици се показаше
бољи од свих других, и животом и речју. Засађени у добру земљу,
брижљиво заливени и узрасли благодаћу Божјом бирани су за
чтеце, ипођаконе, ђаконе и презвитере. У свакој црквеној области
имао је по триста ученика, који беху ослобођени од свих обавеза
према кнезу, будући служитељи небеског Цара и војници. И трудио
се на том послу блажени Климент 7 година.
Већ је улазио у осму годину свог просветитељског дела,
последњу земаљског живота слуге Божјег Михаила Бориса, светог
кнеза Бугарског.[16] Њега наследи син му Владимир који умре после
четири године. Овога наследи брат му Симеон који би проглашен и
за првог бугарског цара. Њега роди Михаило по образу и по

подобију своме: беше он благ и добар, пун топле вере и ревности за
дом Божји. Он надопуни недостатке оца, појачавши божанску
проповед и утврдивши у свима црквама веру Православну, давши
закону Божјем широк пут и нестешњен.
Пошто је слава Климентова све више расла и глас о њему све се
даље чуо, заплени и срце цара Симеона те и он постаде љубитељ
његове врлине. Позва цар светитеља к себи и он се одазва његовом
позиву. Пожњевши освећење и од лика његовог, јер беше изглед
блаженог такав да је чак и код непријатеља изазивао стид и
поштовање - благосиљаше земљу Бугарску и блаженим сматраше
царовање своје, јер доби тако добро од Бога. Па, посаветовавши се са
разборитијим око себе, постави Климента, кога сви слушаху као оца
свога, за епископа Дрвеничког 893 г. тако да он поста први епископ
"Бугарског језика".[17] Примивши се епископског служења Св.
Климент умногостручи своје трудове, поставивши своје достојанство
као подлогу за узлажење Богу.
Каже премудри Соломон да онај који умножава знање
умножава муку (Проп. 1, 18). Тако и Симеон умноживши част
Клименту - умножи му муку. Јер нашавши да је народ ове области
потпуно неупућен у божанско Слово и Св. Писмо, а они који су
управљали Црквама врло неуки, не даваше сна очима својим ни
дремања трепавицама: храна и уживање му беше брига о народу.
Непрестано учаше и заповедаше, незнање исправљајући, ружно
улепшавајући, поставши све свима, сходно свачијој потреби. Клир
подучаваше о благољепију црквеном и о појању и молитви, тако да
му је подручно свештенство било упућено у сваки добри поредак и
трудило се да буде пример свима речју и делом. Народ утврђиваше
на камену праве вере хришћанске изграђујући у њима тврђаву
побожности. Јер беху врло непросвећени и прости. И не само што
храњаше речју као истинитим хлебом и утврђиваше срца њихова,
него вођаше бригу и о њиховој телесној храни, бринући се о
удовицама и сиротама и дајући утеху сиромашнима.
Знајући грубост народну и неукост, и видећи да многи од
свештеника не разумеју грчке књиге, састави беседе за све празнике,
просте и јасне, да би могао да их разуме и најпростији човек. Тако је
хранио млеком просте словенске душе и неспособне за тврду храну,

поставши за њих оно што је био Павле за Коринћане. Преко тих
беседа су се они учили тајнама празника, извршеним кроз Христа и
Христом. Исто тако написа у част Богородице, која се празнује често
у току године, многе похвале и описе Њених чудеса. Не заборави у
својим поукама ни Јована Крститеља, описа путовања и животе
пророка и апостола, подвиге светих мученика, написа и многе
каноне у част Светих и молебне Мајци Божјој.[18] Описа и живот
својих учитеља Кирила и Методија, упростивши и њихову азбуку
звану "глагољицу" како би била приступачнија народу
Још док беше жив мудри Борис, сазида и манастир у Охриду,
додавши му касније и другу цркву која потом поста седиште
архиепископије. Сва жеља му је била и труд да искорени лењост,
опитоми сурова срца и насади у њих богопознање, а кроз њега
питомост и човечност. Пренесе из земље Јелина питомо и плодно
дрвеће, калемећи дивље, да би и тиме показао шта треба да ради
човек да би плода донела душа његова. Све, дакле, што је радио, на
корист душе је радио, заборављајући и себе од бриге за спасење
других. Чим би пак посетио и обишао своју област, утврђујући
народ страхом Божјим и врлином, долазио би из Велике у свој
манастир у Охрид, где се предавао молитвеном тиховању, хранећи
душу Божјим миром и лепотом.
Велика беше љубав овог Светог Климента к Богу, као сина к
Оцу, али су и многа сведочанства да му Бог узврати љубављу на
љубав, прославивши га Својом чудесном благодаћу. Ево само једног
примера за то. Деси се, док је једном ходао, да види двојицу богаља
од којих је један био лишен и сладосног свакоме очњег вида. То
пробуди у души његовој сажаљење и састрадање. Но милостивост
имађаше код њега увек за пратиоца смирење. Шта више, жеља да
сакрије учињено чудо беше јача код њега од жеље богаља да буду
излечени. Зато, тек онда кад виде да нема никога у близини, подиже
очи своје небу, и преподобне руке своје на молитву, па призвавши
божанску помоћ, дотаче се молитвеним рукама својим тела
раслабљених. И оздравише тела њихова, а слепац доби вид и
величаше Бога. Но чудо не оста скривено за људске очи: један од
служигеља његових би невидљиви сведок догађаја чудеоног овог.

Кад Свети то сазна изгрди га и запрети му да никоме не каже док је
он жив.
Педесет година се труђаше на благовести Слова Божјег овај
небески човек и земаљски анђео. А кад му дође старост и кад се
истроши великим трудовима, намисли да преда другом епископску
власт, не бежећи од одговорности и од свога чина у кога га постави
Дух Свети да чува Цркву Божју, но блажене побожности ради и
божанствене. Јер се бојао да његова старачка немоћ не постане
препрека и сметња делу Божјем. И дошавши цару мољаше га да му
постави млађег заменика имајући само једну жељу: да му дозволи
оно мало дана живота што му је преостало да проведе у манастиру у
разговору са собом и са Богом. Цар пак задивљен његовом жељом
преклињаше га да не жалости оне који се труде да га ничим не
ожалосте, као свог заједничког оца, и одлучно одби да му да
тражено. Оставка, рече му цар, приличи само недостојнима а ти си
драгоценији од сваког достојанства. Старац се потчини царевом
настојању и не рекавши му више ни речи о томе, врати се у
манастир. Но небески Цар се показа предусретљивији његовој жељи:
тек што се врати натраг разболе се. И ту на болесничком одру остави
последњи дар својој духовној деци: преведе на Словенски језик
књигу звану Цветни Триод која садржи у себи службе од Ускрса до
дана Св. Тројице. И шта још? Написа и завештање своје о књигама и
другом што је имао. А мало шта имађаше осим Бога с којим је
свагда боравио, и с којим се једино богатио, мудри овај трговац, који
нађе добар бисер у пољу и све за њега продаде. Пола заоставштине
остави епископији а пола манастиру, и тиме показавши како треба
стицати и трошити стечено: све пред Богом и по Богу.
И тако поживевши и украсивши Богом постављени престо, и
крај поставивши складан почетку, предаде дух свој Господу 27 јула
916 г. Божанствено пак тело његово, равночесно души, иако по
достојанству ниже од ње, би уз песме положено у манастиру у гроб,
кога он спреми сопственим рукама, с десне стране припрате, у дане
Бугарског цара Симеона. Пре пак његовог уснућа видеше неки од
његових ученика у сну Кирила и Методија како приступише
блаженом, и најавише му излазак из овог живота.

Но чак и прах учитељев, сведочи нам блажени Теофилакт на
завршетку свог животописа овог преподобног Климента, и после
његовог уснућа чињаше добро, лечећи сваку страст и сваку болест.
Као сведока реченога наводи човека неког који је имао осушене руке
и ноге који, дошавши у храм за време литургије, би исцељен. Мало
њих је знало ко је он и од куда је. Када пак поче на сав глас да
благодари Богу на задобијено здравље питаху га присутни у храму
ко је и откуда је. Одговори да је и он из Охрида, да је много година
био свезан овом злом болешћу и да је вукући се по земљи на ногама
и рукама дошао на гроб Светитеља и, поставши изван себе, видео
некаквог старца који се дотаче косе његове и заповеди му да устане.
Чим је чуо глас, зачу се пуцкетање у његовом телу и трење костију,
изгледало је као да се сабирају опуштени удови, и шире покретни
мишићи. И дошавши себи нађе да је потпуно оздравио: "и ево сад,
рече, дижем руке своје ономе који ми их је испружио, и стојим на
ногама својим". И заблагодари Богу и Његовом угоднику, и он и сав
присутни народ.
А чему набрајање толиких и толиких чудеса? Коме је непознато
колико ђавоиманих и од других немоћи страдалника задобише
здравље, било дошавши са вером на гроб Светитеља, било поменом
имена његовог! И како је то бивало некад, тако бива и данас са свима
онима који му са вером и љубављу приступају, клањајући се заједно
са њим и са свима Светима Оцу и Сину и Светоме Духу, Тројици
Јединосушној и Нераздељивој, амин.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
АНТУСЕ ИСПОВЕДНИЦЕ
Кћи побожних родитеља Стратигија и Февроније, света Антуса
се подвизаваше у осмом веку у Мантинејској страни у Азији.
Измалена заволевши девство и чистоту, блажена остави родитељски
дом и живљаше по горама и по пећинама и по рупама земаљским.
Одвраћајући се од свега житејског и мрзећи све светско, она
љубљаше и грљаше безмолвије, побожно усамљеништво и
молитвено тиховање.

У то време догоди се те у место Мантинеју наиђе неки
јеромонах Сисиније, човек који упражњаваше сваку врлину, и беше
свет и чудотворац. Посматрајући га, блажена Антуса свом душом
зажеле да подражава врлине светога старца Сисинија. И најпре она
доби од њега образац и правило о вођењу усамљеничког живота.
Затим, да би је извежбао у послушности, свети старац јој нареди да
уђе у зажарену пећ; светитељка послуша: уђе у пећ, и опет изађе, не
претрпевши никакву повреду. А научи преподобна од светог
Сисинија и друге узвишене врлине, које људско биће приближавају
Богу. И још јој свети монах прорече да ће она основати манастир и
да ће она у њему бити игуманија над деведесет сестара, што се
касније стварно и зби.
После тога је чудотворац Сисиније постриже у монаштво и
нареди јој да живи на малом острвцу језера, у близини места
Перкеле. Проводећи време у уздржању и у осталим тегобама,
блажена Антуса постаде обиталиште Свете Тројице. Она ношаше
кострет и вериге; и мудри је људи сматраху бестелесном. Једном пак
она оде к светом Сисинију и замоли га за благослов и дозволу да
подигне цркву у име свете Ане, мајке Пресвете Богородице.
Преподобни Сисиније јој даде благослов и дозволу; при томе је
много поучи и научи, и тачно јој предсказа шта ће јој се све
догодити. Опраштајући се с њим, он јој откри дан своје смрти.
Преподобна Антуса подиже жељену цркву светој Ани, и ту се
сабраше до тридесет монахиња најпре, и када се навршаваше њихов
број, као што преподобни Сисиније беше прорекао светој, блажени
Сисиније изиђе из овога живота и отиде ка Господу. После тога
света Антуса, видећи да њене сестре напредују у послушности и
покорности, подиже још две цркве, једну у име Пресвете
Богородице, а другу у име светих Апостола: прву одреди за
монахиње, а другу за монахе. Јер многи световњаци, желећи да се
кају за грехе своје, напуштаху свет и долажаху најпре споменутом
светом Сисинију док он беше у животу, а касније светој Антуси; и
она их руковођаше и васпитаваше у врлинама.
Пошто преподобна Антуса познаваше одлично догмате
православне вере, она беше одлучно против сваке јереси. По томе
она беше чувена, и тај глас о њој дође и до самог цара. У то време

цароваше Константин Копроним, христомрзац и иконоборац, и он
се стараше да свету Антусу придобије за своју заблуду. Зато позва
једног свог једномишљеника иконоборца и нареди му ово: Иди у
Мантинејски манастир, нађи Антусу и убеди је да се приклони
нашем веровању, тојест да одбаци молитвено поштовање светих
икона. Не пристане ли на то, ти је онда стављај на муке све док не
буде пристала да се покори заповестима нашим.
Посланик узе са собом пратиоце и понесе многе свете иконе.
Дошавши у Мантинеју, посланик изведе преда се на испитивање
преподобну Антусу и њеног нећака који беше игуман у једном
мушком манастиру. Посланик одмах стави на муке светитељкиног
нећака игумана, и дуго га бијаше и тело му кидаше, а светитељка га
храбраше и сокољаше да остане у православном исповедању и
молитвеном поштовању светих икона и да јуначки подноси муке. А
када посланик виде да ће игуман издахнути у мукама, он нареди да
престану са мучењем.
Тада посланик нареди да свету Антусу опруже по земљи, и
бездушно је бише воловским жилама. Затим бездушник запали
свете иконе које беше донео са собом и метну их на главу
светитељки, а на ноге јој натрпа жеравицу. Но благодаћу Христовом
преподобна остаде неповређена, и посланик је отера.
После тога дође цар Копроним у Мантинејску покрајину и
изведе преда се свету Антусу, са намером да је стави на најстрашније
муке. Али светитељка га спречи у томе, јер га удари слепилом и он
обневиде. Ускоро потом требало је да се царица породи, и беше у
смртној опасности од тога. Цар упита свету Антусу поводом тога, и
она му прорече да царица неће умрети, него ће родити близанце:
мушко и женско; па не само то него предсказа још и какав ће живот
имати и једно и друго дете. Чувши то, царица посла манастиру
преподобне Антусе многе поклоне и дарове. Тада се и цар
одобровољи према њој и више је не злостављаше. Да, зна врлина и
зверове да укроти и непријатеље да начини пријатељима.
Због свега тога свету Антусу величаху и слављаху сви. Стога
многи долажаху к њој: једни да узму од ње благослов и молитву,
други - да постану монаси, трећи - да се исцељују од својих болести.
Чудеса која сатвори света Антуса не могу се набројати. Но пошто и

она беше људско биће, требало је да окуси смрт, због тога и она
заспа сном који доликује праведницима, и то на сам празник светог
великомученика Пантелејмона: јер блажена мољаше Господа да се
упокоји на тај дан.[19] Она се упокоји и би сахрањена у келији у којој
је провела свој живот. И после смрти она сатвори премнога чуда у
славу Христа Бога нашега и за доказ богоугодног живота свог.

СПОМЕН СВЕТИХ
СТО ПЕДЕСЕТ И ТРИ МУЧЕНИКА
Потопљени у мору у Тракији.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
СЛЕПЦА, исцељеног светим ПАНТЕЛЕЈМОНОМ
Прогледавши, овај слепац поверова у Христа; зато мачем
посечен.[20]

СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА
ХРИСТОДУЛА
Свети Христодул беше родом из Касандре код Солуна. Као
дечак дође у Солун и изучи абаџијски (кројачки) занат. Као
занатлија путоваше продајући своју робу. Тако би и на острву
Хијосу, где купи један дрвени крст, донесе га у Солун, даде да га
зографишу, па га приложи цркви Св. Атанасија. У то време чу да
један Бугарин хоће да се потурчи, и веома се на то ожалости. Зато се
реши да сам мученички пострада за Христову веру. Узевши натраг
свој крст, он отиде међу Турке, који тада баш превођаху у ислам
оног бедника Бугарина, и повика пред свима овоме Бугарину:
"Брате, шта ти би? Ево вере наше, ево Христа Који се распе за нашу

љубав, а ти напушташ Спаситеља свог и постајеш Турчин"?! Видећи
га да убеђује Бугарина да се не потурчи, јаничари скочише на
блаженог Христодула, истукоше га силно, па поведоше код свога
муле. Овај га питаше ко га је наговорио да чини тако, а мученик му
на то одговори: "Нико ме није послао, него сам Христос". - "Остави
то, и постани Турчин", рече му судија. - "Остави и ти ислам, па
постани хришћанин", одговори му Христодул. Тада га судија
предаде муселиму, а овај нареди да га ударају по ногама 404 пута
мотком, па да га онда вуку по путу са омчом око врата. Најзад га
Турци обесише пред црквом Светог Мине у Солуну 1777 године.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
МАНУИЛА
Слуга Божји Мануил у миру се упокојио.

СПОМЕН БЛАЖЕНОГ ОЦА НАШЕГ
НИКОЛАЈА,
Христа ради јуродивог
Син богатих родитеља. Оставио богатство и као јурод јурио по
улицама Великог Новгорода, и кроз јуродство поучавао људе. Његов
друг истога подвига био је блажени Теодор. Јурећи се једанпут пред
светом они обојица претрче реку поврх воде. Упокојио се у Господу
1392 године.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈОАСАФА,
митрополита Московског

Племић; спочетка монах у манастиру светог Сергија
Радонежског, затим настојатељ; 1539 године изабран за митрополита
Московског. Као митрополит борио се против неправде и насиља
неких моћних бојара: зато послат на заточење у Кирилов манастир,
па потом превезен у Сергијеву лавру. Ту свети Јоасаф престави се ка
Господу 1555 године. Свете мошти његове почивају у Тројицкој
лаври.

НАПОМЕНЕ:
1. Царовао од 305 до 311 године.
2. Витинија - северозападна област Мале Азије, на обалама
Црнога Мора, Босфора и Цариградског Мореуза. Ова област
позната је од давних времена; свој назив добила је од Витина,
који су се доселили у њу из Тракије. Витинија је била
сликовита, плодна и изобиловала стоком. Године 546 пре
Христа Витини су потпали под власт Персијанаца, но од 327
год. Витинија је опет постала самостална држава; године пак 75
пре Христа Витинија је, по завештању цара Никодима III,
прешла Римљанима, као самостална провинција, са посебним
проконзулом. Хришћанство се у Витинији појавило у време
апостола (1 Петр. 1, 1). У време Плинија Млађег, који је
управљао Витинијом, и цара Трајана (98-117) ту је било много
хришћана не само по градовима него и по селима. При
Диоклецијану (284-305 г.) у Витинији је било страховито
гоњење на хришћане. У четвртом и петом веку у Витинији су
држани многи црквени сабори поводом разних јереси.
3. Никомидија - у старини диван град на обали Мраморног
Мора.
4. Спомен њихов празнује се 28 децембра.
5. Спомен његов 3 септембра.
6. Види његово Житије под 26 јулом.

7. Знаменити лекари у старини.
8. Грчкоримски бог лекарске вештине: Ескулап или Асклипије.
9. Јн. 9, 1-39.
10.Спомен његов празнује се 3 септембра.
11.Свети Пантелејмон би посечен 27 јула 305 године. У
месецослову Василијевом говори се да су се крв и млеко, што
су истекли при посечењу светитеља, чували до десетог века и
давали исцељење вернима: о томе се говори и у грчком
стихованом прологу из дванаестог века. Мошти су биле
пренете у Цариград; а одатле већи део пренет у Париз; у
четрнаестом веку почивале су у Влахеринској цркви у
Цариграду. Део светитељевих моштију налази се сада у Светој
Гори у руском манастиру Светог Пантелејмона.
12.Спомен Светог Климента прославља се и 25. новембра. Ово
његово Житије састављено је углавном по Житију Св. Климента
од Теофилакта Охридског и по делима Св. Климента.
13.Заједнички спомен ових Св. Седмочисленика празнује се 17.
јула.
14.Вихик или Вихникос, по тексту бл. Теофилакта, би
рукоположен за епископа Нитре Папом Јованом VIII 880 г.
што се види из Папина писма кнезу Моравском Светоплуку од
8 јуна 880.
15.Бугарски кнез Борис Михаило владао је од 852. до 889. године.
16.Спомен овог Св. Михаила Бориса, цара Бугарског, празнује се 2
маја.
17.Тако каже Бл. Теофилакт у свом Опширном Животопису
Светитеља. Шта то значи објашњавају натписи на његовим
беседама и поукама где се он назива: Климент епископ
Словенски, Климент епископ велички, Климент епископ или
просто Климент. Претпоставља се да је његова епархија
обухватала широку област у полукругу око Охрида.
18.Слова и Поуке св. Климента Охридског су изашле недавно у
преводу са старословенског на бугарски језик (Софија 1970) у
издању Синода Бугарске Цркве.
19.Света Антуса упокојила се 759 године.
20.Видети о њему под данашњим даном: Страдање светог
великомученика Пантелејмона.

28. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТИХ АПОСТОЛА И ЂАКОНА:
ПРОХОРА, НИКАНОРА, ТИМОНА и ПАРМЕНА
По Вазнесењу Господњем и по силаску Светога Ауха на
апостоле знатно се увећа број верних у Јерусалиму; стога по савету
апостола, који у то време борављаху у Јерусалиму, бише изабрани за
ђаконску службу седам угледних људи, пуни Духа Светога и
премудрости: Стефан, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и
Никола Антиохијанин. И свети апостоли, помоливши се Богу
метнуше руке на њих и поставише их за ђаконе (Д.А. 6, 1-6).
Од ових изабраних ђакона свети Првомученик Стефан празнује
се засебно 27 децембра, а Филип 11 октобра. Никола Антиохијанин
није ушао у ред светитеља због своје јереси. Остала четворица немају
посебних дана празновања, него их света Црква све заједно празнује
у данашњи дан, иако су скончали у разна времена и у разним
местима апостолски проповедајући Христа и мученичком смрћу
запечативши своју проповед.
Свети Прохор је најпре са осталим саученицима био сапутник
светог врховног апостола Петра (још до Успенија Пресвете
Богородице). Потом је апостол Петар поставио светог Прохора за
епископа града Никомидије у Витинији, као што то блажени
Симеон Метафраст[1] казује у Житију светог апостола Петра под 29
јуни. После пак Успенија Божије Матере свети Прохор је дуго време
био сапутник светог апостола Јована Богослова и заједничар његових
трудова; заједно с њим пропутовао је многе крајеве, заједнички

подносећи страдања и муке од незнабожаца за Еванђеље Христово;
с њим је и на острву Патмосу био заточен, где је записао оно што је
свети Јован Богослов по откривењу Божјем њему устима својим
говорио. После тога свети Прохор се понова потруди у Никомидији,
где он би први епископ, обраћајући ка Христу Богу заблуделе људе
и умножавајући новосабрану цркву. А када дође у Антиохију, свети
Прохор мученички сконча, убијен од незнабожаца због
проповедања Христа.
Свети Никанор пострада у исти дан када свети Првомученик
Стефан би камењем убијен; у то време беше велико гоњење на Цркву
јерусалимску, и свети Никанор би убијен заједно са две хиљаде људи
који беху поверовали у Христа. Начин на који је он убијен спомиње
се у Канону: заклан од Јудејаца као јагње, он би принесен на жртву
Христу Богу (Канон, песма 4, 6 и 7).
Свети Тимон би постављен од светих апостола за епископа
града Бостре у Арабији. За проповедање имена Христова он много
пострада од Јудејаца и Јелина; би бачен и у ужарену пећ, али изађе
из пећи ни најмање неповређен огњем. По римском Мартирологу,
свети Тимон пошто изиђе неповређен из пећи, би распет на крсту.
Свети Пармен са пламеном вером обављаше поверену му од
светих апостола проповедничку службу; на њихове очи он умре, и
они га рукама својим сахранише и умерено оплакаше. Међутим,
неки тврде да је он мученички скончао и овенчао се венцем
мучеништва.[2]

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЈУЛИЈАНА
Антонин цар[3] и његови незнабошци примораваху хришћане:
или да боговима принесу жртве, или да умру у љутим мукама. Тада
у Кампанији[4] бејаше игемон неки Флавијан, човек свиреп и
мрзитељ имена Христова. Он разасла по целој области Кампаније
своје незнабожне слуге са наређењем, да које год хришћане нађу,
доведу везане к њему у град Атину, у коме се он у то време находио.

У то време у Кампанију дође из Далмације неки човек, млад по
годинама али стар по нарави и мудрости хришћанској; диван лицем
и телом, али још дивнији благодаћу и светошћу; сјајан високим
пореклом, али сјајнији вером. Њему беше име Јулијан. Пролазећи
путем у близини града Анагнија, Јулијан случајно наиђе на војнике
игемонове, и поздрави их хришћанским поздравом, рекавши: Мир
вам, браћо! - По овим речима и по кротком држању Јулијановом
војници познаше да је он хришћанин, и стадоше га испитивати, ко је
и откуда је, како се зове и које је вере. А слуга Божји Јулијан, желећи
да страда и умре за Христа, неустрашиво одговори: Хришћанин сам;
име ми је Јулијан; родом сам из Далмације; проходим ове крајеве,
свуда саветујући људима да одбаце клањање идолима - демонима, и
да поверују у јединог истинитог Бога и Сина Његовог Господа Исуса
Христа, и да се клањају Њему кога ја проповедам и за кога сам готов
душу своју положити.
Војници се удивише тако неустрашивом одговору Јулијановом,
ухватише га, па га чврсто свезаше и поведоше, бијући га штаповима
и оружјем, и говорећи: Да видимо, да ли су истините речи твоје, да
желиш умрети за Распетога! - А он бијен мољаше се Богу, да му да
силе да до краја претрпи страдања за свето име Његово. И услишена
би молитва његова од Господа, јер к њему дође глас одозго који га
крепљаше и говораше: Не бој се, Јулијане! Ја ћу бити с тобом, дајући
ти силу и победу.
Тада свети младић узнесе благодарност милосрдноме Богу.
После тога би одведен к игемону, који одмах нареди да га затворе у
страшну тамницу, звану "Студени ров". И држаху га тамо седам дана
без хране и пића, хотећи да га уморе глађу и жеђу. Али Бог не
остави слугу Свог, јер Бог посла к њему светог анђела. И сужањ
Христов, наслађујући се гледањем лица анђелова и разговором с
њим, примаше из његових руку небеску храну.
Након седам дана изиђе игемон на јавно гледалиште, - (ту
потом би подигнута црква у име Пречисте Богородице), - и седе на
судишту у присуству мноштва сабраног народа. Онда доведоше
преда њ на ислеђење светог мученика, и он га упита: Зар те није стид
што си се ти, тако диван и изврстан младић, прилепио за бедног
Назарећанина који би распет на крсту? Зар не би било боље да се

одрекнеш те одвратне вере и поклониш боговима, да би постао мио
цару? - Мученик одговори: Слава моја и хвала моја јесте распети
Христос, Бог мој; и не хвалим се ничим другим до крстом Господа
мога; а за свету веру, коју ти лажно називаш одвратном, готов сам
умрети. Међутим, богови твоји стварно су одвратни, јер су демони; и
нека се постиде сви који им се клањају.
Ове речи разјарише мучитеља и он нареди да мученика бију по
устима, па да га затим муче опружена на мучилишту. Подносећи
мучења, свети се мољаше Богу говорећи: У Тебе се, Господе, уздам;
силом Твојом избави ме! Ти си Бог мој, помоћник мој, прибежиште
и избавитељ мој; нека се постиде они који се клањају идолима и који
су ми смислили зло. К Теби, Господе, вичем: не предај ме
непријатељима мојим у плен!
И опет дође к мученику с неба глас који га крепљаше и
говораше: Не бој се! подвизавај се јуначки! - Тада мученик,
обраћајући се народу, рече: Чујте, кукавци! Не уздајте се у богове
које рукама својим начинисте себи, него познајте онога Бога који је
из ничега створио небо и земљу. - Таким речима саветујући народ,
свети Јулијан обрати ка Христу више од тридесет људи. Затим би
понова одведен у тамницу.
Идућег дана свети мученик би понова изведен на судиште.
Игемон му упути овакве речи: Ја бих хтео да поштедим тебе који не
штедиш самога себе и нећеш да се поклоииш непобедивим
боговима. - На то му свети мученик одговори: Узалуд ми ти говориш
то, јер ми не можеш променити ум. Ја се клањам Богу, коме сви
треба да се клањају, Богу који је створио небо и земљу.
Ове речи разгневише игемона Флавијана и он нареди да светог
мученика Јулијана обесе на мучилишту, и да га муче батинањем и
стругањем железом. Но по дејству силе Бога, дивнога у светима
Својим, руке мучитељима малаксаше и оболестише се, те они не
само не могаху додирнути светитеља, него не могаху ни справе за
мучење држати у рукама, и уопште не могаху ништа радити. Док се
томе игемон чуђаше, дотрча гласник са вешћу да се храм њиховог
бога Сераписа[5] срушио, и да је уједно пао и кип тога бога са
осталим идолима и разбио се у прах. То веома запрепасти игемона
и остале служитеље демона и испуни их стида; хришћани пак који

се налажаху међу народом и тајно држаху свету веру, обрадоваше се
духом и слављаху Христа Бога.
Потом незнабошци повикаше громко: Нека овај мађионичар
буде погубљен што пре! - Игемон, бесан од гнева и љутине, одмах
пристаде на захтев народа и изрече оваку смртну пресуду мученику:
Наређујемо да се секиром одсече глава Јулијану, од хришћана
наученом мађионичкој вештини, хулитељу богова и противнику
царског наређења; наређујемо да му се глава одсече на месту палога
храма, у одмазду за срамоту коју је он нанео боговима нашим.
И свети мученик би поведен ка том месту. Стигавши тамо,
светитељ преклони колена и помоли се Богу говорећи: Боже
бесконачне доброте, благодарим Ти што си мене недостојна
удостојио тако драгоцене смрти, као што је - умрети за свето име
Твоје. Стога Те молим: самим овим проливањем крви моје омиј ме,
и очисти ме од грехова мојих, и уведи ме у благословено царство
Твоје. Прими дух мој у миру. Не заборави превеликим милосрђем
Својим и све оне који пожеле у славу пресветог имена Твог одати
поштовање успомени страдања мог.
Пошто се светитељ помоли тако, дође глас с неба који га
извештаваше да је молитва његова услишена и који призиваше
светитеља на небо. И секиром би одсечена глава светом мученику
Јулијану.[6] А света душа његова, разрешивши се од тела, узиђе на
небо, ка Христу Богу нашем, који царује са Оцем и Светим Духом,
коме слава сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЕВСТАТИЈА АНКИРСКОГ
Свети мученик Христов Евстатије бејаше војник у Анкири[7].
Пошто беше хришћанин он би изведен пред војводу Корнилија.

Упитан, он смело исповеди Господа Христа; зато би бездушно бијен.
Потом му провртеше стопала, провукоше конопац и вукоше га од
града Анкире до реке Сангаре[8]; при томе војвода иђаше за њим и
посматраше. Тамо метнуше светитеља у један ковчег, па бацише у
реку. Но по благоволењу Божјем јави се анђео Господњи, и изнесе
ковчег из реке на земљу; у ковчегу се светитељ обрете жив и певаше
псалам: Који живи у помоћи Вишњега, настаниће се у заклону Бога
небескога... (Пс. 90, 1-16). Видевши то, војвода се осети постиђен, па
извади мач и самог себе прободе. Свети мученик пак, помоливши се
Богу, причести се из руку јавившег се анђела Божанским Тајнама,
послатим му с неба по голубу. Онда, захваливши Богу, предаде
душу своју у руке анђела који га избави из реке, и тако блажени
Евстатије прими неувенљиви венац мучеништва. Свете пак мошти
његове бише сахрањене у граду Анкири.[9]

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
АКАКИЈА МЛАДОГ
Свети мученик Акакије, млад по годинама, пострада[10] у време
цара Ликинија, пред кога би изведен на суд. Пошто исповеди
Христа, Акакије би по наређењу Ликинијевом обешен и струган, па
затим предат игемону Терентију. Овај врже мученика у котао пун
вреле смоле, зејтина и оцта; али светитељ, чуван благодаћу Божјом,
остаде неповређен. После тога јунак Христов би натеран да трчи за
игемоном који је путовао у Апамеју и Аполонију[11] Стигавши тамо,
мученика уведоше у идолопоклонички храм, и он молитвом својом
сакруши све идоле који се тамо налажаху. Потом свети мученик би
изведен пред трибуна Зиликинтија. Овај видећи да мученик упорно
остаје при својој вери у Христа, нареди те га силно избише. Затим
пусти на њега једнога лава; али пошто остаде неповређен, трибун
нареди те га поново тукоше. После тога, по трибуновом наређењу,
мученик би бачен у ужарену пећ, али остаде неопаљен. Трибун,
мислећи да је пећ хладна, приближи јој се да се сам увери у то, али
тог часа изгоре и тело му се претвори у пепео.

После погибије трибунове свети мученик би предат на суд
Посидонију. Овај видећи да мученик остаје непоколебљив у
Христовој вери, окова га у тешке окове и посла у град Милет[12].
Тамо он, уведен у један идолски храм, нареди те идоли попадаше на
земљу и разбише се. Затим одведен у други идолопоклонички храм,
он и тамо учини то исто. Због тога му одсекоше свету главу,[13] и
уместо крви из врата му истече млеко. И тако блажени страдалник
доби венац мучеништва. Свете пак мошти његове узе презвитер
Леонтије, помаза их миром и сахрани у граду Синади.[14]

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
ПАВЛА КСИРОПОТАМСКОГ
Преподобни отац наш Павле родио се у Цариграду. Његов
отац, цар Михаил Куропалат, звани Ранкава[15], човек мирољубив и
богобојажљив, не подносећи свакодневне трзавице и нереде, одрече
се царског достојанства и ступи у манастир који сам беше подигао и
назвао Мирелеон; у њему и сконча као монах. Мати Павлова
Прокопија, такође веома побожна, беше кћи цара Никифора и
сестра Стагвракија. Носећи у утроби својој плод, она једне ноћи виде
овакав сан: као да се на житној њиви разрешила бремена и родила
јагње, и на то јагње, када оно мало ојача, одједном насрнуше два лава
са жељом да га растргну, а оно заузе одбрамбени став. Видећи да је
безазлено јагње у опасности, царица полете да га заштити од лавова;
приближивши му се, она виде да је то не јагње него мушко дете које
у својим рукама држи крст, чијом силом и бише лавови савладани.
Одмах затим царица Прокопија се пробуди и роди дете, које на
светом крштењу доби име Прокопије. Касније сама царица
тумачаше свој сан овако: јагње је означавало кротост и безазленост
детета; умртвљење два лава силом крста било је предзнак монаштву,
у коме ће Прокопије узети на своје раме крст Христов - оружје
против страсти, и њима победити два лава, страховито опака по
монашки живот, - наиме: свет, са свом његовом славом и
задовољством; и ђавола, са свом његовом силом и војскама; обиље
хлебнога жита означавало је, да ће Прокопије учењем и примером

анђеоског живота свог нахранити душе гладне божанске утехе и,
очистивши многе од кукоља телесних страсти, учинити их
достојнима небеске житнице.
Прокопијево рођење свечано је прославио цео Цариград.
Међутим, тек што дете би одбијено од сисе, његов се отац цар
Михаил Куропалат одрече царске круне. Упражњени престо грчке
царевине заузе Лав Јерменин. Прокопије доби дивно васпитање и
сјајно образовање. Не само необично даровит по природи него и
веома вредан и трудољубив, Прокопије достижетакав степен
образованости, да су му сви мудраци онога века уступали право на
славу и дивљење ондашњег света. Као сведоци његовог високог
образовања дошли су до нас његови: Реч на Ваведење Пресвете
Богородице, Канон Четрдесеторици мученика и Канон Часноме
Крсту. Цар Роман старији у својој царској повељи, датој касније
Павлу ради подизања манастира на Светој Гори Атону, назива
Павла највећим од свих философа.
Високо образован и са сјајним положајем у свету, Прокопије
ипак потпуно увиде таштину света и осети у свој сили њеној изреку
светог Макарија: "Душа, која се није ослободила световних брига,
није истински заволела Бога, нити се како ваља одрекла ђавола".
Схвативши то, он се одрече свега и реши да се удаљи у пустињу. Но
нарочити повод за то беше то што име Прокопијево бејаше свима у
устима: један је хвалио његову љубав и предусретљивост, други
смиреност, трећи мудрост, уздржање и целомудрије, четврти
милосрђе, презирање светске славе, итд.; једном речју, осим похвала
Прокопије ништа друго у свету није чуо о себи. Истина, све је то
било оправдано, али у исто време и опасно. Но да та слава од људи
не би угушила у Прокопију смиреност и захватила га гордост, он
једнога дана навуче на се просјачке рите, изађе из Цариграда као
птица из кавеза, и прну из света на Атонску Гору.
Тамо он најпре обиђе манастире, врло пажљиво загледајући у
начин подвижничког живота тамошњих монаха. И осетивши
неисказано спокојство духа у кругу спасавајућих се инока, он ступи у
манастир Ксиропотам, основан царицом Пулхеријом, недавно
опустошен од морских разбојника. Живописна природа, савршена
тишина пустиње и безмолвије усхитише Прокопија. Он најпре

начини себи на развалинама манастира малу келију и настани се у
њој ради молитвених подвига. У то време тамо, у суседству
живљаше благочестиви пустињак Козма. Са њим се Прокопије
убрзо зближи и прими од њега анђеоски лик, добивши име Павле.
Са примањем пострига Павле својим ранијим постничким и
молитвеним трудовима додаде нове: земља му постаде постеља, а
камен узглавље. Таквим лишавањима и крсним самоодречењем он
стече дар суза и плодове Светога Духа, које апостол Павле набраја:
духовну љубав, радост, мир, дуготрпељивост, доброту, милосрђе,
веру, кротост и уздржање (Гал. 5, 22-23).
Слава о узвишеном животу монаха Павла пронесе се по целој
Светој Гори и многе подстаче да га подражавају. Иако се
преподобни Павле, пун смиреноумља, старао да се пред другима
покаже неучен и прост, ипак није успео у томе, - по речи Еванђеља:
не може се сакрити град кад на гори стоји (Мт. 5, 14). Слава о њему
убрзо дође и до прота. Једном, када преподобни Павле беше на
Кареји, прот дознаде за њега, позва га к себи и упита, ко је он и
одакле је. Павле одговори на то: Ја сам убоги инок, као што сам
видиш, свети оче; живим усамљенички у развалинама
Ксиропотамског манастира. - Дирнут Павловим смирењем, прот га
остави на миру, а монаси га од тога времена стадоше називати
Павлом Ксиропотамским. А и сам манастир царице Пулхерије
касније назва се, и до данас се назива Ксиропотам, што преведено на
српски значи: Суви Поток.
Међутим, Господу би угодно да васпостави из рушевина тај
манастир где се његов смирени слуга подвизавао и да њему
препусти славу и част тога обновљења на следећи начин. Цар Роман
чим ступи на престо, он из осећања сродничке љубави према Павлу,
одмах га стаде свуда тражити. Цареви посланици нађоше
преподобнога у Светој Гори, и једва га умолише, и то преко прота,
да иде у Цариград ради виђења са царем и осталим сродницима.
Дочек преподобнога у Цариграду био је достојан његове
подвижничке славе и царског порекла: цео град дочекао га је као
анђела свечано и са необичном радошћу. Иако се смирени монах
Павле појавио усред дворске раскоши и блеска као просјак, у
подераној мантијици и са крстом, великаши су са дубоким

поштовањем припадали к њему и просили од њега благослов. Тако
је чудесна сила врлине, при њеној смирености и простоти!
Но док је царствени град ликовао и радовао се светом Павлу,
сам цар Роман је лежао тешко болестан. Видевши царево страдање,
преподобни би дирнут, и само што руке своје положи на цареве
руке, болесник оздрави. Ово чудо још више прослави преподобнога.
Захвални цар указиваше преподобноме непрекидно благоволење и
рођачку наклоност за све време његовог боравка у Цариграду, дајући
му пуну слободу да се на двору понаша сходно аскетским
правилима и заветима пустињачког живота. А да би се стално
назидавао слатким поукама преподобнога, цар му повери
васпитање и образовање своје деце у правилима хришћанскога
морала. Тако је време пролазило. Цар Роман у сваком погледу беше
задовољан Павлом. Али Павле стаде туговати за својом пустињом,
утолико више што је свуда примећивао немир и смућеност и није
налазио у дворском блеску и дворским свечаностима ни задовољства
ни утехе. Напослетку, притиснут огромном тугом и чежњом за
пустињом, он се реши да замоли цара да га отпусти на Свету Гору
Атонску. Кратко, но дирљиво, он изложи цару своја осећања.
"Господару, - говораше он цару, - као риба без воде тако и монах не
може живети без услова келијског живота и пустињског безмолвија:
он је мртав за Бога и безживотан да тачно испуни своју дужност и
обавезе према Богу. Свет није монашка стихија. Стога ми допусти да
се удаљим у своју пустињу, где разговор са Богом сачињава врховно
благо моје душе".
Цару беше жао да се растане са божанственим Павлом, према
коме је гајио дубоко поштовање и рођачку љубав, али није хтео да га
против његове воље и жеље задржава код себе. Он стога рече
преподобном Павлу: Не бих желео, свети оче, да се растајем с тобом
док сам жив, јер си ми многу утеху дао и био руководилац на
путевима спасења. Али те силом не смем задржавати. Само те једно
молим: Узми колико хоћеш блага из мојих ризница и раздај
беднима за спомен души мојој. - Господару, одговори на то Павле,
мени није потребно твоје благо и ја га не могу раздавати; има и овде
много сиротиње, надгледај је сам. Уосталом, ако желиш да оставиш
за собом вечну успомену, благослов и молитвену помоћ души својој

за гробом, онда обнови у Светој Гори манастир, основан царицом
Пулхеријом, а од морских разбојника претворен у рушевине.
Цар са задовољством прихвати предлог преподобнога. Он из
својих ризница издаде потребне суме новца, и обнову манастира
повери стручним људима. Од тога времена Ксиропотам се блиста
величанственом лепотом, достојном царског ктиторства. Када
обнова манастира би довршена, цар Роман одреди да освећење
храма у новој обитељи изврши његов син Теофил, који је тада као
патријарх држао престо Цариградске цркве.
Но то није све: у знак свог изузетног благоволења и пажње
према светом Павлу, цар Роман, пред полазак преподобнога из
Цариграда, уведе преподобног у своју ризницу и предложи му као
попутнину неоцењиви божанствени дар: велики део животворног
дрвета Часног Крста Господњег. У својој повељи, издатој светом
Павлу поводом тога, цар каже ово: "Са неким мојим великашима ја
уђох у моју царску ризницу, и међу деловима дрвета Животворног
Крста нађох онај значајнији од других нарочито тиме што се на
њему и до сада види сведок страдања Господњег - рупа, где је било
приковано божанствено тело Господа мог на очишћење грехова
наших, и где је текла пресвета крв Његова. То свето сакровиште, то
страшно знамење Небескога Цара, које се има јавити пред долазак
Сина Човечијег ради суда над живима и мртвима, то божанско
оруђе нашега спасења ја с љубављу подарих преподобноме Павлу
ксиропотамском, да буде неотуђива својина манастира који се
обнавља о мом царском трошку, неотуђива својина све до другог
доласка Господњег. Захтевам да овај дар буде испраћен са црквеним
и војним почастима, и да буде положен у светом олтару на освећење
и утврђење наше царске обитељи".
Добивши Часно Дрво, блажени Павле благополучно стиже у
Свету Гору, и по обновљењу манастира и освећењу саборнога храма,
положи Часно Дрво, сходно царевој наредби, у олтару на светом
престолу. А пошто се слава светога Павла пронесе свуда, нарочито
по Светој Гори, то се убрзо сабра око њега мноштво монаха, да под
његовим мудрим и опитним руководством проходе крсни пут
живота достојно њиховог монашког назначења. Но избегавајући
вреву и многољудност, преподобни Павле се уклони од свих:

поверивши управу манастира једноме од благочестиве братије, он се
удаљи ка подножју Атона, где се предаде савршеном безмолвију и
строгом усамљеништву.
Међутим многи, искрено одани преподобном Павлу и жељни
да их он лично води стазом живота, и тамо га пронађоше, и
настанише се поред њега. Стога и ова пустиња светога Павла за
кратко време доби изглед монашке обитељи, јер број сабраних
ученика беше до шездесет. Таква заједница захтевала је правила и
услове за пустињачки живот. Поред тога, ово место је било отворено
према мору, те стога у опасности од пљачкашких и разбојничких
напада сарацена.
Са тих разлога преподобни Павле се понова обрати
цариградском двору, молећи за помоћ ради оснивања друге
обитељи. И ту му би изађено у сусрет. Ова обитељ би посвећена
светом великомученику Георгију Победоносцу, и по имену свога
оснивача носи до данас назив Светопавловска. Њен први настојатељ
би сам преподобни Павле, али не задуго: јер ускоро по основању
обитељи наступи дан и час блажене кончине његове, која му
благовремено би откривена од Бога. На два дана пред кончину своју
он сазва братство Ксиропотамске и нове обитељи своје. И када
братија окружише његов болеснички одар, преподобни Павле
отвори своја старачка уста и праштајући се рече:
"Децо, још два дана, и мене неће бити међу вама. Ви знате, и
видели сте, како сам живео у овом светом месту, и како сам од
младости своје држао заповести мојих отаца. И вас молим,
возљубљени, да их и ви чврсто држите! У младости мојој, када је
пламтела иконоборска јерес, ја сам тако ратовао против ње,
штитећи Православље, да сам из љубави према Христу био готов
пролити крв своју до последње капи. За изобличавање и
уништавање те богомрске јереси и писмено и усмено, добио сам
много батина. Говорим о томе не из хвалисавости, него ради тога, да
бисте и ви храбро подносили свако искушење и невољу, очекујући
за то рајске венце од Бога".
Горке сузе и плач братије заглушише предсмртне речи
божанственог Павла. - Оче, говораху му братија, не остављај нас
сироте и не лишавај твојих духовних поука. Видећи дивне подвиге

твоје, ми смо држали да ти никада не треба да умреш; Међутим, ти
одлазиш од нас, утеха наша, отац наш и наставник!
Тронут сузама и плачем братије, заплака и сам самртник, и
кроз сузе продужи: "Браћо, престаните плакати! не смућујте плачем
својим срце моје. Ево стиже час, који је душа моја увек желела и од
кога се тело моје увек страшило".
При овим речима он устаде, навуче на се мандију, и пошто се
дуго помоли Богу причести се Пречистим Тајнама. Одједанпут на
лицу његовом заигра божансгвсна светлост, и сва братија, поражена
таком славом његова лица, поклонише се ничице. Одмах затим он
седе, и изговоривши своју свагдашњу молитву: "Упованије моје
Отец, прибјежиште моје Син, покров мој Дух Свјатиј; Тројице
Свјатаја, слава Тебје!" - обрати се братији и рече: "Сврх свега, чеда
моја и браћо, љубите један другог, молите се, смиравајте се, и имајте
божанствену послушност; монах, туђ ових особина и својстава
анђелскога лика, није достојан називати се монахом; он није бољи од
мирјанина". - На питање једнога брата, како стећи сузе умилења,
светац одговори: "Имај свагда у уму свом Страшни суд и грехе своје,
па ће ти тада нехотице потећи сузе". - Најзад се преподобни опружи
на самртном одру, прекрсти на грудима руке, подиже молитвено
очи к небу, уздахну, и душа му тихо и мирно отиде ка Господу, на
дан 28 јула 820 године.
Сагласно вољи и завештању преподобнога братија не
сахранише његове посмртне остатке у Светој Гори, намерни да му
последњу почаст одаду на полуострву Лонгос, које лежи преко пута
Свете Горе. Али Бог устроји другачије. Када они увече кренуше
лађом од Свете Горе и ноћу прођоше поред полуострва Лонгос,
изјутра се они преко сваког очекивања обретоше пред Цариградом.
Вест о приспећу атонских монаха са посмртним остацима
преподобног Павла брзо се пронесе по Цариграду, и најзад допре и
у царски дворац. Обрадован таким неочекиваним догађајем, цар и
његов двор, праћени патријархом и целокупним клиром, изиђоше у
сусрет преподобном Павлу. Народа се слеже необично много. При
сјају безбројних свећа, мошти преподобнога бише чесно положене у
великој цркви, у славу Бога, дивнога у светима Својим; Њему нека је
и од нас част, слава и благодарност кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ДРОСИДЕ
Дросида мученица би стављена у златни левак, и тако сконча.

ОБНОВЉЕЊЕ ХРАМА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
у Диаконисима

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
ИРИНЕ ХРИСОВАЛАНТЕ
Родом из Кападокије; од знатне фамилије; била намењена за
невесту цару Михаилу III (842-867 г.) и онаху Св. Теодоре царице; но
она по савету Св. Јоаникија Великог изабрала за своје обиталиште
Цариградски женски манастир Хрисовалант, и раздавши све имање
своје она се постриже у том манастиру. Због својих подвига она се
брзо прочу, стече свеопште поштовање најпре у манастиру, затим и
ван манастира. И на општу жељу свих патријарх Цариградски
Методије (843-847 г.) је постави за игуманију обитељи. Велика
подвижница и узорна руководитељка у духовном животу она
привуче у свој манастир многобројне пострижнице. Упокојила се
921 године. Данас постоје два дивна њена манастира у предграђима
града Атине у Атици.

НАПОМЕНЕ:
1. Симеон Метафраст - знаменити црквени писац у десетом веку;
рођен у Цариграду; био секретар цару Лаву Философу и
Константину VII; свршавао важне дипломатске мисије; спасао
Солун од уништења 904 године, убедивши поглавицу Араба да
за град узме новчани откуп; при крају живота био патриције и
магистар (врло високо звање на царском двору). Због његовог
побожног живота Црква га уврстила у ред светих; празнује се 9
новембра. Симеон Метафраст се веома прославио својим
црквеноисторијским радовима; он је саставио, или правилније
- сабрао, "Житија светих"; но при томе се свети Симеон није
ограничио само на скупљање древних повести о житијима,
подвизима и страдањима светих, него их је препричавао или
прерађивао; отуда му и назив "Метафраст", што на грчком
значи: преводилац, препричавалац, прерађивач.
2. По мишљењу неких истраживача, свети апостол Пармен
проповедао је Еванђеље у Македонији; сматрају да је свети
Пармен мученички скончао при крају владавине цара Трајана
(98-117 године).
3. Антонин Пиј владао римском царевином од 138 до 161 године.
4. Кампанија - област у старој Италији.
5. Серапис је управо божанство Египћана, и то врховно
божанство, као што је код Грка и Римљана био Зевс. Но
обожавање Сераписа прешло је границе Египта, и ми га у
другом веку пре Христа видимо у Грчкој и Риму. Култу
Сераписа нарочито су допринели цареви Нерон и Антонин
Пиј. У Риму је постојало неколико храмова, посвећених
Серапису; исто тако било је много његових кипова.
6. Свети Јулијан је пострадао око половине другога века.
7. Град Анкира налази се у малоазијској области Галатији.

8. Река Сангара извире у Фригији, протиче кроз Галатију и
Витинију, па се улива у Црно Море.
9. Свети мученик Евстатије пострадао око 316 године.
10.Свети мученик Акакије пострадао око 318 или 321 године.
11.Градови Апамеја и Аполонија налазили су се у малоазијској
римској провинцији Фригији.
12.Милет - приморски град у малоазијској римској провинцији
Карији.
13.Свети мученик Акакије скончао око 321 године.
14.Град Синада налазио се у Малој Азији, у римској провинцији
Фригији.
15.Царовао од 811 до 812 године.

29. ЈУЛИ

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ МУЧЕНИКА
КАЛИНИКА
Свети мученик Калиник родио се у Киликији и био васпитан у
хришћанској побожности. Поставши зрео човек, он виде како се
многи људи држе многобожачког безбожја: помрачени демонском
обманом, они су далеко од Господа Христа, верују у неосетљиво
камење и приносе жртве идолима. И плакаше Калиник због
погибли њихове, и стаде их јавно учити познању истине, обраћајући
их од њихове заблуде ка Христу Богу. И пропутова Калиник многе
градове и села, апостолски проповедајући реч Божију. Тако
допутова он и у галатијски град Анкиру, тражећи спасење душа
људских. У њему он проведе дуго, трудећи се у благовешћу

Христовом, и многе приведе Богу. Зато би ухваћен од неверника и
изведен на суд пред кнеза Сакердона, човека веома погана,
најусрднија служитеља идола, непријатеља Христова и љута
гонитеља хришћана. Приводећи Калиника на суд пред кнеза,
безбожни многобошци повикаше: Ово је Калиник странац; дошао је
у наш град и учи људе да боговима не приносе жртве и да им се не
клањају, и већ је многе завео у своју обману.
Погледавши јаросно на Калиника, кнез га стаде грозним гласом
испитивати: Како си се ти странац, безумниче, дрзнуо да развраћаш
народ, учећи га да оставља богове који су свет створили, и које
поштује цар и све власти и сва васељена? - Светитељ му кротко
одговори: Ја сам слута Христов. Видећи како људи срљају у погибао,
срце ми се кида за њих, и колико могу старам се да их добрим
учењем обратим од таме ка светлости, и од погибли ка спасењу. Јер
у нашим књигама пише: Који обрати грешника с кривога пута
његова, спашће душу од смрти и покриће мноштво грехова (Јак. 5,
20). Стога би хтео да и тебе приведем к светлости од демонског
помрачења које влада тобом, и да те упутим на пут истине.
Кнез, киптећи од гнева, рече: Еда ли ти хоћеш да се ја,
послушавши твоје безумне речи, одречем богова и претпоставим
горку смрт слаткоме животу? Не, никада! Напротив, ја ћу те, и
против твоје воље, приморати да се поклониш боговима нашим, јер
ћу те ставити на љуте муке, и видећу да ли ће Бог твој доћи да те
избави из мојих руку. И нећу поштедети тело твоје све дотле док не
познаш силу и власт богова и не принесеш им жртве.
Тада му светитељ поче смело одговарати, говорећи: Претњама
нећеш устрашити истинског слугу Христовог, јер свако мучење ради
Господа мог мени је тако пожељно као гладноме храна. Стога не
оклевај и не губи време на претње, него одмах почни да ме мучиш.
Ево, пред тобом је тело моје, готово на муке; оно има у души својој
Бога, који припрема мени спасења а теби погибао.
Кнез се још више разјари и повика: Бедниче! како се усуђујеш да
ме вређаш таквим речима? Тако ми богова, нећу се сажалити на
тебе, него ћу здерати месо твоје са костију твојих, и задаћу ти сваку
муку док те љутом смрћу не погубим. - Светитељ одговори: О,
најпоганији човече међу свима поганим људима! докле ћеш узалуд

траћити време беснећи гневом, а не приступаш делу? Хајде, предај
ме на муке, па ћеш видети јунаштво и неустрашивост подвижника
Христова који очекује да од Спаситеља свог прими венац победе.
Тада мучитељ нареди да мученика обнажена и опружена
немилице бију воловским жилама. И светитељ би дуго бијен, а
биров викаше: Калиниче, познај богове и призови их, и они ће те
избавити од мука! - Међутим свети мученик се смејаше мучитељу и
мукама, и громко му довикиваше: Претио си ми великим мукама, а
налажеш на мене веома мале. Дај ми веће ране, нанеси ми најљуће
мучење: јер се ја ни огња не бојим, ни мача не плашим, и смејем се
смрти, чекајући да од Господа мог добијем живот вечни.
Тада кнез нареди да страдалца обесе на мучилишном дрвету и
тело му стружу гвозденим гребенима. И остругаше му тело до
костију. Међутим свети мученик, трпећи све то као у туђем телу,
смејаше се овом мучењу, и говораше кнезу: Нареди да ме још јаче
стружу, јер уколико више стружеш моје тело, утолико више
насићујеш моју душу: мени помаже Христос, и ја, крпљен благодаћу
Његовом, не осећам бол од мучења.
После тога мучитељ нареди да страдалца Христова скину са
мучилишта, да му обују гвоздене чизме са оштрим клинцима
изнутра, да га воде у град Гангр, удаљен од Анкире осамдесет
потркалишта, и да га тамо огњем сажегу. Тако мучитељ одлучи да
уради, зато што у том граду свети Калиник беше обратио врло
многе ка Христу, па мишљаше да ће се они, видевши Калиников
мученички крај, уплашити и вратити пређашњој вери.
И љути кнез предаде Христовог војника у руке немилосрдним
војницима својим, наредивши им да јашу на брзим коњима, а
мученика гоне пред собом, приморавајући га батинама да трчи.
Обувен у гвоздене чизме са клинцима, мученик хођаше као да не
осећа болове од клинаца, и певаше псалам Давидов: Трпећи чеках
Господа, и саже се к мени, и услиши молитву моју; и извади ме из
јаме, и из глиба, и постави на камен ноге моје, и утврди стопе моје
(Пс. 39, 2-3).
Тако мученик крену одређеним путем, и без приморавања
трчаше брзо испред коња. Када прођоше шездесет потркалишта и
стигоше на место звано Матрика, војници силно ожеднеше од

сунчане жеге, јер беше месец јули. Пошто воде не беше нигде на
путу, војници почеше изнемогавати од жеђи, а и коњи, и једва
дисаху, скоро да издахну. Тада они са сузама завапише к светом
мученику: Слуго истинитога Бога, смилуј се на нас, умиремо од
жеђи. Умоли Бога твог да нам да воду, и ми нећемо умрети.
Слушали смо да Бог твој може све. Не спомињи зла која ти
учинисмо: јер те ми мучисмо не по својој вољи него по наређењу
кнеза.
Видевши да они стварно умиру од жеђи, свети Калиник се
сажали на њих и, желећи да непријатељима својим учини добро,
стаде крај једног камена што се задеси на путу, па подиже очи своје к
небу и помоли се говорећи: Господару неба и земље, и мора, и
целокупне твари! Ти си некада у пустињи водом из камена напојио
слугу Твог Мојсија и са њим жедни народ. Покажи и сада чудеса
Твоја, те нека по наређењу Твом и из овог камена потече вода и
напоји ове жедне, да би се преславна дела Твоја показала и онима
који Те не знају, и прославило свето име Твоје.
Чим свети мученик заврши молитву, одмах потече из камена
извор живе воде, те сви пише и расхладише се, и громко клицаху:
Велик је хришћански Бог, и славнији од свију! - И од тога часа овај
извор не престаде давати воду на незаборавни спомен чуда Божјег,
учињеног молитвама светог мученика.
Пошто се добро расхладише, и војници и коњи превалише лако
остатак пута и стигоше у град Гангр. Но војницима се није хтело да
предаду на смрт свога добротвора Калиника, који их путем избави
од смрти. Али бојећи се да кнез у гневу свом не побије њих саме, они
и против своје воље испунише наређење кнежево: зажарише пећ, и
поставише мученика близу ње. А он, радујући се и веселећи се,
осени себе крсним знаком и помоли се говорећи: Благодарим Ти,
Оче небесни, што си ме учинио достојним овога часа, у који за свето
име Твоје умирем. Прими у миру дух мој, и посрами непријатеље
Твоје, свесилни Боже!
Са овим речима он уђе усред усијане пећи, леже и предаде
своју свету душу у руке Божије.[1] Када се огањ угаси, нађоше чесно
тело његово мртво али цело и од огња неповређено. Верни узеше
свето тело његово и погребоше са доличном чешћу, славећи Оца и

Сина и Светога Духа, једног у Тројици Бога, коме и од нас нека је
част и слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СТРАДАЊЕ СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ ДЕВИЦЕ
СЕРАФИМЕ
Гоњењима страшним, наређеним од незнабожних царева
римских, многи верни пострадаше за Христа у разноврсним мукама.
У то време у селу Виндени, у дому једне високородне жене Савине,
сенаторке, живљаше девојка Серафима, родом из Антиохије. Својим
поукама она и Савину приведе вери Христовој.
Игемон Вирил посла слуге своје у дом Савинин, с наређењем да
узму девицу Божју свету Серафиму и доведу к њему на суд. Блажена
Савина се успротиви томе и нипошто не допушташе да послани
узму девојку. Но света Серафима јој рече: Госпођо мати, пусти ме да
идем с њима. Ти само моли Бога за мене. Ја се уздам у Господа Исуса
Христа и верујем да ће Он доћи к мени и дати ми силе да Му верно
послужим, иако сам недостојна тога због грехова мојих.
Блажена Савина, немајући поверења да свету девицу пусти са
незнабожним слугама игемоновим, сама пође са њом к игемону.
Пошто Савина по пореклу свом припадаше знаменитој сенаторској
фамилији, то игемон, угледавши је, збуни се и пожури те је пусти
дома заједно са светом Серафимом.
Након три дана игемон нареди да се устроји судиште на месту
Алвини, где је обично обављано суђење, и заповеди
градоначелницима да му на то судиште доведу Серафиму.
Безбожни властодршци ухватише свету девицу и поведоше на суд, а
блажена Савина пође пешке за њом. Увидевши да је немогуће
избавити Серафиму из руку непријатеља њених, она громко повика
ка игемону: Свирепи псу азијатски! не усуђуј се злостављати свету
девицу Божију. То ће ти бити на погибао, јер је с нама Христос Бог
наш, и Он ће казнити тебе и твоје цареве вечним мукама за
многобројна страдања која наложибте на слуге Бога живога. Рекавши то, Савина се кукајући врати дому свом.

Тада игемон рече Серафими: Принеси жртву бесмртним
боговима, којима приносе жртве и господари наши цареви. Серафима одговори: Ја се бојим и служим свемогућем Богу, који је
створио небо и земљу, и све што је на њима. А они, којима ми ти
наређујеш да се поклоним, нису богови него демони; поштовати
њих, мени не доликује, јер сам хришћанка. - Игемон рече: Онда
приступи па принеси твоме Христу ову жртву која је спремљена за
наше богове. - Серафима одговори: Ја сваки дан Њему приносим
жртву, клањам Му се и молим Му се дан и ноћ.
Тада је игемон упита: Где је храм Христа твога? И какву Му
жртву приносиш? - Серафима одговори: Христу је угодна жртва то,
да беспрекорно сачувам у чистоти девство своје, и да свесилном
помоћу Његовом приведем и друге томе подвигу.
- Игемон упита: Је ли то црква ваша и жртва? - Серафима
одговори: Ништа није узвишеније од познања истинитог Бога и
служења Њему Јединоме побожним животом. - Игемон упита: Јеси
ли ти сама, као што кажеш, црква Бога твога? - Серафима одговори:
Пошто помоћу Његовом чувам себе непорочном, то сам заиста
црква Његова. Јер наше Свето Писмо каже: Ви сте црква Бога
живога, и Дух Божји живи у вама (2 Кор. 6, 16). - Игемон упита: Ако
будеш напаствована и обешчашћена, да ли ћеш онда престати бити
црква Бога твога? - Серафима одговори на то речима Светог Писма:
Ако поквари ко цркву Божију, поквариће њега Бог (1 Кор. 6, 17).
Но игемон, не схватајући ове речи, нареди да Серафиму
предаду двојици бестидних младића, родом из Египта, да они сву
ноћ проведу са њом. Онда је ови безбожни младићи узеше и
одведоше у једну веома мрачну кућу. А света девојка се тамо са
умилењем овако мољаше Господу: Тебе призивам, Господе Исусе
Христе, истинити хранитељу и чувару девства мога! К Теби вапијем,
светлости и весеље вечно! Ти си посетио и укрепио Твог, затвореног
у тамници, апостола Павла, погледај и на мене и помилуј смирену
слушкињу Твоју, и избави ме од нечисте пожуде ових младића.
Молим Те, нека потамне очи њихове, и они се неће моћи коснути
слушкиње Твоје која се у Тебе узда, нити ће оскврнити тело моје,
запечаћено светињом Твојом. Посрами њихову бестидност и
недопусти да будем обешчашћена, него нареди да пређем к Теби.

Погледај, благи Исусе, и на слушкињу Твоју Савину и укрепи је
силом Твојом, да не би узликовао над њом љути враг ђаво: јер и она
ради светог имена Твог претрпе много у делу мом. Услиши ме,
Господе Исусе Христе, благословени и свепрослављени и
преузношени са Оцем и Светим Духом, кроза све векове. Амин.
И гле, у први час ноћи, када они младићи хтедоше да јој
приступе, изненада настаде силна хука и страшан земљотрес, да то
чуше и сви околни житељи; а они младићи падоше на земљу као
покошени и сви им се удови одузеше. Видећи тако брзу помоћ
Божију, чиста девица подиже руке са сузама благодарећи Господу, и
сву ноћ проведе у молитви. А рано у зору дођоше изасланици од
игемона да питају младиће, јесу ли задовољили своју пожуду.
Ушавши у кућу, они угледаше свету девојку где се моли, а младиће
где леже на земљи као мртви, немајући снаге нити да устану нити да
што кажу, само њихове отворене очи указиваху на то да су још живи.
На такво чудо сабра се много народа, да види.
Чувши за то, игемон понова нареди да пред њега доведу на суд
слушкињу Божију Серафиму. И он је упита: Ну, Серафима, је ли
задовољена твоја телесна пожуда, или се још распаљујеш похотом? Света Серафима одговори: Ти, како видим имаш развратно срце и
ђаво обитава у њему, зато и говориш такве бестидности. Но ја не
познах те младиће о којима ти говориш, нити сам осетила да су они
били код мене. - Игемон упита: Ти, дакле, тврдиш да они нису
провели сву ноћ код тебе? - Серафима одговори: Са мном беше Онај
који ме стече крвљу Својом и чија сам ја слушкиња. - Игемон упита:
А ко је то? - Серафима одговори: Хранитељ и чувар мој, Господ Исус
Христос. - Игемон упита: Зашто тако много непотребнога говориш?
Реци ми, каквим си то мађијама изазвала узетост код оних младића?
- Света Серафима одговори: Нама хришћанима не доликује да се
учимо мађијама, а они које ви убијате својим злочиначким
мађиоништвом, њих оживљује Господ наш и Господар свију Исус
Христос када Га призивају у помоћ. Игемон на то рече: Добро, ако
твој Христос надвлађује ову мађионичку вештину, онда призови Га,
да овим младићима поврати њихову пређашњу телесну снагу. Тада
ми можемо дознати од њих, шта су они сву ноћ радили код тебе. А
ја сам потпуно убеђен, да си их ти некаквим злим мађијама лишила

свести, да они не би могли објавити твоју прљавштину. - Серафима
одговори: Свемоћан је Бог чија сам ја слушкиња, и нема за Њега
ништа немогуће. - Игемон на то рече: Онда учини да младићи дођу
к себи, да им се поврати здравље, и да могу говорити. - Серафима
одговори: Ти држиш да сам ја мађионичарка. Међутим, ја уопште
не знам мађионичарску вештину. Ја своје молитве приносим Богу
моме, ради којих Он даје оно што иштем не само мени једној, него и
свакоме који Га призива свим срцем. - Игемон рече: Ради што
хођеш, само учини да младићи проговоре, и ми ћемо сазнати да ли
си ти сачувала своје девичанство. - Серафима одговори: Ја ти већ
рекох да не знам мађиоништво; ја само могу молити Бога да јави
милост Своју. - Игемон одговори: Онда иди на место где се налазе
младићи, па се помоли за њих Богу. - Серафима одговори: Не
доликује мени да идем тамо; осим тога, у том случају други не би
видели то чудо, па би по своме неверју помислили о мени оно исто
што и ти: да сам ја мађионичарка. Боље је, нареди да обамрле
младиђе донесу овамо.
Игемон онда издаде наређење да младиће донесу на судиште.
Када их донеше, сви се запањише гледајуђи их. Они беху тако
страшно укочени, да је изгледало да уопште немају ни језика, ни
руку, ни ногу. Тада игемон рече: Серафимо, замоли сада Бога свог,
да младићи оздраве. - Света Серафима онда подиже руке к небу и
стаде се са умилењем молити овако: Господе Боже свесилни, Ти си
створио небо и земљу, море и све што је на њима; Ти си преко светих
апостола Својих васкрсавао мртве, исцељивао губаве, давао говор
немима и слух глувима; Ти и сада услиши мене, слушкињу Твоју,
која се узда у Тебе; не презри мољење моје, нити се одврати од мене
због неверја овог бедног игемона, него исцели ове младиће пред
очима свију који посматрају и очекују ово чудо. Нека се постиди овај
безумник, који подстицан бесом гони оне који верују у Тебе.
Похитај, Господе, и јави силу Своју, да познаду да си Ти једини Бог
који твори чудеса, и нема другога осим Тебе.
Помоливши се тако, света Серафима приђе младићима и,
додирнувши их, рече им: У име Господа нашег Исуса Христа
устаните на ноге! - Младићи одмах устадоше и стадоше говорити.
Видећи то, сви се људи запрепашћени дивљаху. А игемон им се

обрати питањем: Зар не приметисте да она не могаше обавити своју
мађионичарску вештину док младиће не додирну рукама? - Потом
се обрати младићима и упита их: Како вам ова жена одузе и ум и
телесну силу? - Младићи одговорише: Господине игемоне, када ми
по наредби твојој уђосмо к њој, одједном се појави један диван
младић, блистајуђи сав као сунце, и стаде између ове девојке и нас.
Од силног блистања његовог нас обузе страх, трепет и тама, и
потпуна узетост. И тако од тога тренутка па све до сада ми бесмо у
таквом стању. Расуди сада сам, да ли је ова девојка мађионичарка
или је Бог њен заиста велик.
Игемон се обрати Серафими и рече: Објаони ми, Серафимо,
каквом си вештином ово учинила, па ћу те одмах пустити. Серафима одговори: Ја сам омрзнула зла учења, и сви хришћани
одгоне од себе сваку враџбину и мађије, и ове им не могу
нашкодити, чим они призову име Господа свог. - Игемон јој на то
рече: Видим ја да ти много можеш својим мађијама, ипак ти кажем:
ако боговима мојим не принесеш жртве, главу ћи ти скинути. Серафима одговори: Ради што ти је воља, ја демонима твојим нећу
принети жртве, нити ћу испунити вољу оца твог Сатане, јер сам
хришћанка.
Тада игемон нареди да јој са две свеће жегу тело. Но свеће се
одједном угасише, и они што држаху свеће падоше на земљу. А
света Серафима, подигавши очи к небу, говораше: Господе Исусе
Христе, нека се постиде и посраме сви непријатељи моји! - Игемон
јој рече: Принеси жртву боговима, да не би умрла у мукама. Серафима одговори: Ја зато и не приносим жртве вашим демонима,
да не бих умрла вечном омрћу. - Игемон јој на то рече: Безумнице и
бесомучнице! послушај заповести царске, поклони се бесмртним
боговима, па ћеш себе ослободити мука и погибли. - Серафима
одговори: Ви сте сами бесомучни и безумни, јер се одричете Бога
живог и истинитог и клањате се демонима, са којима ћете заједно и
пропасти. Међутим, ја саму себе приносим на жртву бесмртноме
Богу, само да би Он благоизволео примити мене, иако грешну, ипак
истиниту хришћанку.
Тада игемон нареди да светитељку бију штаповима. Но кад њу
бијаху, изненада се земља страховито затресе, и одломи се један

комад штапа којим бијаху мученицу, одскочи и удари игемона
Вирила у десно око, те он кроз три дана ослепе. То страховито
разјари игемона и он издаде овакву заповест о светој мученици:
Наређујемо да се мачем погуби Серафима, која не само царске
наредбе презире него је крива и за велике злочине.
И тако светој девици Серафими би одсечена глава.[2]
Благородна Савина, са страхопоштовањем узевши свето тело
њено, сахрани га са чешћу која приличи таквој девојци и мученици,
и као превелико благо и најскупоценији бисер положи га у свом
новом гробу, славећи Христа истинитог Бога, са Оцем и Светим
Духом слављеног вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ТЕОДОТИЈЕ
и троје деце њене
Света Теодотија беше удовица са троје деце. У Солуну, заједно
са светом Анастасијом (22 дец.), Теодотија се трудила на делу
Божјем, предана потпуно животу побожном. У време
Диоклецијанова гоњења она би осуђена на смрт, и заједно са својом
децом бачена у пећ огњену. Свете душе њихове винуше се у небеску
домовину.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ОЦА и МАЈКЕ СА ДВОЈЕ ДЕЦЕ ЊИХОВЕ
Пострадали за веру Христову сагорени у огњу.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ЕВСТАТИЈА МЦХЕТСКОГ

Свети Евстатије беше Персијанац, родом из села Арбукета. У
својој тридесетој години дође у Мцхет град, и ту видећи како
хришћани живе и верују, прими крштење. Он би мучен за Христа и
посечен у Тифлису 589 године. Чесне мошти његове почивају у
саборној цркви у Мцхету и дају исцељење верујућим.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
КОНСТАНТИНА,
патријарха Цариградског
Ступио на престо 674 године, и у миру се упокојио 676 године.

СПОМЕН СВЕТОГ БЛАГОВЕРНОГ
ЦАРА ТЕОДОСИЈА МЛАЂЕГ
Син цара Теодосија Великог, веома побожан; царовао од 408-450
године. За време његове владавине царевина његова "постала као
Црква". У његово време би одржан Трећи Васељенски Сабор у Ефесу
431 године. Преставио се 450 године.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ВЕНИЈАМИНА и ВИРИЈА
Скончали у мукама за Господа свога.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
МАМАНТА
Бачен у море и тако пострадао за своју веру у Христа.

СПОМЕН СВЕТОГ МУЧЕНИКА
ВАСИЛИСКА
Старац, пострадао за Господа мачем посечен.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
РОМАНА КИРЖАЦКОГ
Светог Сергија Радонежског ученик; први настојатељ основаног
светим Сергијем Ваведењског манастира на реци Киржачи, у
Владимирској губернији. После богоугодног подвига у својој
обитељи преподобни Роман мирно се упокојио 1342 године. Свете
мошти његове почивају у манастирској цркви.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ
КОНСТАНТИНА КОСИНСКОГ
Светога Варлама Хутинског ученик. Са својим саподвижником
Космом основао манастир на коси, између река: Полисће и Сњежне.
После многогодишњих и богоугодних подвига преподобни
Константин мирно се преставио 1240 године. Свете мошти његове
почивају у Косинској обитељи.

НАПОМЕНЕ:
1. Свети Калиник пострада око 250 год.
2. Света Серафима пострада у време цара Адријана (117-138 год.).

30. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТИХ АПОСТОЛА ИЗ СЕДАМДЕСЕТОРИЦЕ:
СИЛЕ, СИЛУАНА, КРИСКЕНТА, ЕПЕНЕТА и АНДРОНИКА
Свети апостол Сила, кога велики апостоли изабраше за
служење делу проповеди речи Божије, много се трудио у
благовешћу Христовом најпре са светим врховним апостолом
Павлом, а затим и сам, без њега. Када у Јерусалиму од апостолског
сабора би састављена посланица за Антиохијску цркву о томе да се
не обрезују незнабошци који примају свету веру Христову, свети
Сила би послан тамо са другим угледним мужевима, као што о томе
пише свети Лука у Делима Апостолским: Тада нађоше за добро
апостоли и презвитери са свом Црквом да изберу између себе
двојицу и да пошаљу с Павлом и Варнавом: Јуду који се зваше
Варсава, и Силу, људе знамените међу браћом (Д.А. 15, 22).
Дошавши у Антиохију, они сабраше народ и предадоше
посланицу. Када је прочиташе, обрадоваше се утеси. А Јуда и Сила,
који и пророци беху, многим речима утешише браћу и утврдише.
Сила нађе за добро да остане у Антиохији, а Јуда се врати у
Јерусалим. Потом када свети апостол Павле узажеле да ради
проповеди путује у друге земље, он изабра светога Силу за
сапутника себи. Предани благодати Божјој од браће, они одоше, и
прохођаху Сирију и Киликију утврђујући цркве. Пролазећи кроз

Дерву и Листру они тамо узеше са собом Тимотеја и отпутоваше у
Македонију. А када у Филиби изагнаше духа погађачког из неке
робиње која врачањем доношаше велики доходак својим
господарима, онда њени господари, видевши да им пропаде нада на
њихов доходак, дохватише Павла и Силу и одвукоше их на трг ка
кнезовима, клевећући их и говорећи: "Ови људи муте по нашем
граду". И слеже се силан народ, и војводе им подераше хаљине, и
заповедише да их моткама бију. И пошто их страшно избише,
бацише их у тамницу и ноге им метнуше у кладе. А у поноћи бејаху
Павле и Сила на молитви и хваљаху Бога. И уједанпут земља се тако
силно затресе да се усколеба темељ тамнички, врата се сама
отворише и окови им спадоше. А тамнички стражар пробудивши се
и видевши сва врата тамничка отворена, извади нож и шћаше да се
убије, мислећи да су сужњи побегли. Но Павле га задржа од
самоубиства. А стражар дршћући припаде к Павлу и Сили, изведе
их и уведе у дом свој, опра им ране, и крсти се са свим домом својим.
Одатле свети апостоли Павле и Сила идоше у Амфипољ, Аполонију
и Солун, и уз њих присташе многи незнабошци и не мало
господских жена. Али томе завиђаху тврдоврати Јевреји, па позваше
неке зле људе, те узбунише народ против апостола Христових, и
тражаху да их убију. Но браћа одмах ноћу отправише Павла и Силу
у Верију. Али и тамо Јевреји, дошавши из Солуна, побунише народ
против проповедника речи Божје. Павле отиде у приморје, а Сила и
Тимотеј осташе онде. Но после не много дана они одоше, и нађоше
светог Павла у Коринту (Д.А. 15, 30-18, 5). Ту свети Сила постаде
епископ. Потрудивши се доста времена у проповедању речи Божје,
и сатворивши знамења и чудеса, он отиде ка Господу.
Свети апостол Силуан трудио се у проповедању речи Божје са
светим врховним апостолима Петром и Павлом; и оба ова апостола
спомињу га у својим посланицама. Свети Петар у својој Првој
саборној посланици пише овако: По Силуану, вашем верном брату,
као што мислим, пишем вам ово мало (1 Петр. 5, 12). А свети
апостол Павле у Другој посланици Коринћанима каже: Син Божји
Исус Христос, кога ми вама проповедасмо, ја и Силуан (1 Кор. 1, 19).
Из овога је очигледно да се свети Силуан са сваким од врховних
апостола трудио у своје време у проповедању Еванђеља Христова, и

био саучесник у њиховим трудовима и патњама. У Солуну пак он би
епископ и, тодневши многе муке за веру, он узиђе ка Христу који
венчавава подвиге.
Светог апостола Крискента спомиње свети апостол Павле
у другој посланици Тимотеју, говорећи: Крискент у Галатију (4, 10),
тојест послан од мене на проповед. У Галатији он беше епископ;
затим је проповедао Христа у Галији, и у граду Вијени поставио за
епископа свог ученика Захарију па се понова вратио у Галатију, и ту
мученички скончао за царовања Трајана[1].
Светог апостола Епенета такође помиње свети апостол Павле у
Посланици Римљанима, говорећи: Поздравите милог ми Епенета,
који је новина из Ахаје у Христа (16, 5). Свети Епенет је био епископ
у Картагени.
У истој Посланици Римљанима свети апостол Павле помиње
светог апостола Андроника, поздрављајући га и називајући га
својим сродником и сасужњем; при томе каже да је он знаменит
међу апостолима и да је пре њега поверовао у Христа (16, 7). Свети
Андроник био је епископ у Панонији.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ВАЛЕНТИНА
Италијански град Интерамна, у области Омврији имађаше
епископа светог Валентина, који доби од Бога дар исцељивања.
Молитвом и призивањем пресветог имена Христовог исцељујући
сваку болест и недуг по људима, он обраћаше неверне од
идолопоклоничког безбоштва к Богу. Јер у то доба
идолопоклоничко многобоштво још цароваше у свету и незнабожни
цареви, који владаху Истоком и Западом, гоњаху хришћане. У те
дане три учена човека: Прокул, Евив и Аполоније, родом из
Атине[2], по вери многобошци, дођоше у Рим ради учења, да добро
изуче римски језик и философију. Они нађоше једног ученог
наставника, одличног зналца и латинског и грчког језика, по имену
Кратона, ступише код њега да уче, и живљаху у његовом дому.

Догоди се те се један од синова Кратонових, Херимон, тешко
разболе: у болести кичма му се искриви, и глава му би савијена међу
колена, и он се не могаше никако исправити. Призивали су многе
лекаре, али они ни најмање не могаху помоћи болеснику. Око три
године патио се он тако, и изгуби сваку наду на оздрављење. Утом се
деси да у Кратонов дом дође неки трибун Фронтон. Видевши
болеоника, Фронтон рече: Таква болест беше и на мом рођеном
брату, и он доби исцељење од неког хришћанског епископа
Валентина, који живи у граду Интерамни.
Казавши то, трибун саветоваше Кратону да свог болесног сина
пошаље код тог епископа. А о брату свом додаде и то, да после
исцељења он није хтео да се одваја од епископа, привучен његовом
добротом и везан за њега љубављу. Чувши то, Кратон посла к
епископу угледне људе, пријатеље своје, са молбом да он дође к
њему, пошто је немогуће тако тешког болесника послати на толики
пут. Показавши светитељу свог болеоног сина Херимона, Кратон га
стаде молити да му исцели сина као што је исцелио трибунова
брата. Свети Валентин му рече: Ако ти хоћеш, твој ће син бити
исцељен. - Пола имања свог даћу ти, рече на то Кратон, ако
узмогнеш исцелити сина мог. - Чудим се, узврати светитељ, да ти,
мудар учитељ, не појимаш речи које сам ти рекао. Опет ти кажем,
ако ти хоћеш болесник ће оздравити, јер ако поверујеш у Христа
мог, све ће бити могуће верујућем; јер верујући је несравњено
драгоценији пред Богом од неверујућег, који сву наду полаже у
таште и ништавне ствари и има за своје богове ликове некадашњих
рђавих људи, начињене од дрвета, камена или ког другог вештаства.
Зар се може веровати да су богови они који не беху слободни ни од
гнусних безакоња, ваљајући се у најпрљавијим делима и
упражњавајући се у најсвирепијим насиљима? Ако дакле, одрекнеш
се многобожачке безбожности, примиш веру коју ти предлажем, и
положиш наду своју на Јединога Бога, невидљивог и свемогућег,
онда ће се дати здравље сину твоме, као што желиш. А половину
имања коју ми предлажеш, раздај сиромасима, да се они моле Богу
за тебе и за твога сина. Мене пак ни на који начин не можеш
убедити да ишта узмем од тебе за исцељење твога сина; ја захтевам
једино веру. Стога веруј да је Син Божји Исус Христос једини

истинити Бог, а одреци се свих идола својих, па ћеш сина свог
видети здрава.
Кратон рече на то: Премда не знам у чему се састоји ваша вера,
али сам слушао да се сваки спасава својом вером; вера једнога не
може помоћи другоме, нити пак нечије неверје може шкодити
другоме. - Свети епископ одговори: У животу човечијем има нешто
што другоме не може ни помоћи ни нашкодити; тако ни неверје
очево не може шкодити вери синовљој. Али у нужди, и при
исцељењу болних, вера једнога може помоћи другоме: тако, вером
може отац помоћи сину, сестра брату, господар слузи. У Светом
Писму читамо да капетанов умирући слуга би исцељен због
капетанове вере; умрла кћи кнежева би васкрснута због вере оца,
кнеза; сестре које су плакале за својим умрлим и сахрањеним братом
Лазаром, видеше га у четврти дан васкрснута речју Господњом, и
обрадоваше се. Постоје у Старом и у Новом Завету и други
многобројни примери који јасно показују да вера једнога може
помоћи другима. А бива и то, да неверје једнога наноси штету
другима; на пример, неверје једног човека Фараона нанело је разне
казне целом Египту, па и њега самог са свом војском његовом
погубило.
Слушајући од епископа ове и њима сличне речи, учитељ Катон
паде к ногама његовим и рече: Верујем у Проповеданог тобом да је
истинити Бог, и нема другога осим Њега, који заповеда болестима и
смртима, и оне одлазе, заповеда животу, и он се враћа. - На то му
свети епископ Валентин рече: Веру хришћанску треба показати не
само речима него и делима. - Учитељ упита: А која су то дела којима
се може показати вера? - Епископ одговори: Одреци се идола,
начињених рукама људским, и прими свето умивење, да би био
увршћен међу синове Божје. - Кратон упита: На који начин вода која
омива само телесну прљавштину, може очистити од грехова? Светитељ одговори: Вода, када се на њу призове име Пресвете
Тројице, прима у себе на тајанствен начин Светога Духа, који
крштавајућег се у тој води човека очишћава од свих грехова.
Кратон онда примети: Наш се разговор отеже, а живот се мога
сина Херимона скраћује. - Свети Валентин на то рече: Ако ти не
будеш веровао у оно што никада ниси могао ни чути, ни видети, син

твој не може бити здрав. - А што је то, упита Кратон, што ја нисам
могао ни видети, ни чути? - Светитељ одговори: Јеси ли икада чуо за
Дјеву, која је непорочно зачела и родила и по порођају остала Дјева?
Јеси ли икада видео кога да иде по мору као по суву? Јеси ли чуо да
је ко једном речју утишавао буру на мору, да је Он напослетку био
распет, умро, погребен, у трећи дан васкрсао из мртвих, пред очима
многих узнео се на небо, при чему су се анђели на очигледан начин
јавили људима и сведочили да ће Он поново доћи с неба да суди
живима и мртвима? Ако верујеш овоме да је све тако било, онда
приступи и прими крштење, да би син твој добио здравље, и ти се
сам удостојио вечног живота. - Све што кажеш учинићу, изјави
учитељ Кратон, само да син мој буде здрав. - Свети епископ рече на
то: Пошто мудрост овога света, које ти сматраш себе учитељем, јесте
лудост пред Богом, и ти не можеш онако савршено веровати како то
захтева сама вера, онда ми дај реч да ћеш се ти са целим домом
твојим обратити ка Христу и крстити се, када син твој по вери мојој
добије здравље. Тада учитељ Кратон, призвавши жену своју и све
домашње, паде светитељу пред ноге, и сви обећаше да ће постати
хришћани, ако Херимон буде исцељен. Беху ту и гореспоменути
младићи: Прокул, Евив и Аполоније, те и они, желећи оздрављење
сину свога учитеља, обећаше да ће постати хришћани. Онда свети
епископ нареди да се спреми засебна соба, и да се тај дан и идућа
ноћ проведе у ћутању; а он, узевши болесника у ту собу, затвори се
са њим сам. Болесник беше целим телом савијен као у клупче: глава
му бејаше међу коленима, ноге на раменима и леђима, и ниједан део
тела не беше слободан, и он не могаше ни језиком говорити, само
јечаше. И нико од лекара није могао од редити његову болест и
лечити. Свети епископ Валентин узевши своју власеницу на којој се
обично молио, простре је на земљу и положи на њу болесног
полумртвог дечака, а сам се сву ноћ мољаше и славословљаше Бога.
У поноћи пак заблиста у тој соби небеска светлост, те они што беху
споља мишљаху да се унутра огањ разбуктао. А после поноћи дечко
устаде потпуно здрав, и стаде громко хвалити Бога. Родитељи и сви
домашњи, чувши Херимонов глас и говор, веома се обрадоваше, јер
га три године не беху чули да говори, само је јечао. И пришавши к
вратима они стадоше куцати и молити светитеља да им отвори да
виде Херимона. Но светитељ им одговори да им неће отворити док

не сврши своје уобичајене молитве. И они чекаше до сванућа,
радујући се. А када свану, свети епископ отвори врата и изведе дечка
потпуно здрава, као да никада није боловао, и предаде га
родитељима. Тада учитељ Кратон са целим домом својим верова у
Христа и крсти се; и сви се радоваху духом о Богу Спаситељу своме.
Исцељени дечак Херимон, по пријему крштења, не хте да се
одвоји од свога лекара, светитеља Валентина. Исто тако и споменута
три младића, оставивши по крштењу световну философију,
привезаше се свим усрђем за духовног учитеља, Божјег архијереја, и
постадоше његови ученици, и подражаваоци његовог светог живота,
и искатељи свога спасења. И вршњаке своје, младиће и дечаке који
беху на наукама, они обраћаху ка вери Христовој и светом крштењу
својим саветима и примером свог чесног и целомудреног живота, и
стицаху се к њима мноштво таквих младића и дечака, и слушајући
њихово богонадахнуто учење они се поучаваху небеској мудрости и
ступаху на пут истине. А када се син епарха римског Авундије,
поверовавши у Христа и крстивши се, распали божанском
ревношћу и јавно пред свима објави да је слуга Христов, тада отац
његов и други сенатори, разгневљени, дохватише самог учитеља
хришћанске вере светог епископа Валентина и бише га немилице. И
врбоваху га за идолопоклонство, но како он не хте да им испуни
вољу, они га поново ставише на љуте муке, па га затим окована
бацише у тамницу.
Свети се радоваше што се удостојио страдати за Христа Господа
свог; и украшен ранама за Њега примљеним као најскупоценијим
накитом, он се апостолски хваљаше и говораше: Ја ране Господа
Исуса на телу своме носим, и довршујем недостатак невоља
Христових на телу свом (Гал. 6, 17; Кол. 1, 24). - И ученике своје који
долажаху к њему у тамницу он утврђиваше у светој вери. Дознавши
за то, епарх се силно разјари, па посла ноћу по њега, изведе га из
тамнице и одсече му главу.
Тако заврши свој страдалнички подвиг свети епископ Валентин.
А ученици његови: Прокул, Евив и Аполоније, узевши чесно тело
његово, однесоше га у град Интерамну, купише у предграђу мало
парче земље и чесно погребоше. И проведоше поред гроба
неколико дана и ноћи у посту, молитвама и славословљењу Господа.

К њима се стицаху верни из града; а и мноштво неверних долажаху
к њима, и слушајући њихове душеспаситељне речи и проповеди о
Христу просвећиваху се вером. Након извесног времена сазнаде за
то градоуправитељ Леонтије, па ухвати ова три света младића и
посади их у тамницу. А када виде да се народ буни и жали за њима,
јер их сви љубљаху, он нареди да их ноћу убију; бојао се да их дању
осуди на смрт, да их узбуђени народ не би отео. Тако свети
мученици бише посечени ноћу[3] и отидоше ка незалазној
светлости небеског царства. Гореспоменути син епарха римског
свети Авундије, када дође тамо к љубљеним пријатељима својим и
дознаде за њихову погибију, ожалости се веома, па узевши чесна
тела њихова погребе их чесно крај гроба свога учитеља светог
Валентина, славећи Господа Исуса Христа, који живи и царује са
Оцем и Светим Духом кроз бесконачне векове векова. Амин.

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА
ПОЛИХРОНИЈА
Безбожни цар римски Декије[4], пошто поубија многе
хришћане, крену са свом војском својом на Персију. Победивши
персијску војску и освојивши њихову земљу он распростре своју
власт на Вавилонију, Вактринију, Ирканију, Асирију; и нашавши у
тим земљама врло много хришћана, он их стаде гонити и
разноврсним мучењима убијати. Беше тада у Вавилону епископ
Полихроније, а с њим три презвитера: Парменије, Елим и Хрисотел,
и два ђакона: Лука и Муко. Ухвативши их, Декије нареди да их
одмах воде да идолима принесу жртву. Но свети Полихроније смело
рече: Ми себе саме приносимо на жртву Господу нашем Исусу
Христу; а демонима и ништавним идолима, које руке људске
начинише, никада се нећемо поклонити.
Декије нареди да епископа са презвитерима и ђаконима вргну у
тамницу, а сам стаде зидати у граду Вавилону храм поганом богу

свом Сатурну, коме и позлаћеног идола начини. И писа у Рим
епарху Валеријану, извештавајући га о срећној победи својој над
Персијанцима, која му, писаше он, би дата од богова, и нареди му да
у Риму приреди велики празник у част боговима, а да хришћане
мучи и убија. И Валеријан поступи у Риму по Декијевом наређењу.
Када одвратни храм Сатурну би довршен у Вавилону, безбожни
Декије изведе преда се на суд епископа Полихронија са његовим
презвитерима и ђаконима, и рече: Јеси ти то онај богохулник који ни
богове не поштује ни царске наредбе не слуша? - Свети епископ му
не одговори ни речи, само стојаше ћутећи. Тада се цар обрати
презвитерима и ђаконима и рече: Ваш је старешина онемео! - На то
презвитер Парменије одговори: Отац наш није онемео, него не жели
да упрља своја чиста и света уста, испуњујући заповест Господа
нашег Исуса Христа који је рекао: Не бацајте бисера свога пред
свиње, да га не погазе ногамас војим, и вративши се на растргну вас
(Мт. 7, 6). Је ли добро чиста уста упрљати гнојем?
Разгневљен, Декије рече: Дакле, ми смо гној? - И одмах нареди
да се презвитеру одсече језик. Када светом Парменију одсекоше
језик, он и после тога, обраћајући се светом Полихронију јасно
говораше: Свети оче, моли се за мене, јер видим на теби Цара, Духа
Светога, који ти уста запечаћује, а у моја ставља медено саће.
Тако је диван Бог у светима Својим: ономе који има језик
наређује да ћути, а ономе коме је језик одрезан даје дар говорења, да
би показао Своју свемоћну силу.
И рече Декије епископу: Полихроније, принеси боговима
жртву, па ћеш ми постати пријатељ, и нови Сатурнов храм
поверићу теби. - Епископ му не одговори ништа. Декија онда
спопаде бес и он нареди да га камењем бију по устима. А свети
епископ, када га бијаху, подиже руке и очи к небу, и испусти дух.
Декије остави мучениково тело, бачено пред Сатурновим храмом.
Идуће ноћи дођоше два благородна човека који беху из персијских
кнезова, по имену Авдон и Сенис, потајни хришћани, узеше
кришом тело светог епископа Полихронија и погребоше близу
градског бедема.
Декије крену у персијски град Кордуву, наредивши да за њим
воде оне сужње, презвитере и ђаконе, оковане у железне ланце. А

кад светитеље вођаху, спадаху им железни окови са врата и руку.
Стигавши у град Кордуву, цар Декије нареди да преда њ изведу
доведене сужње, и он им рече: И ви, о безумници, желите да
погинете! Ево, ја вам предлажем да принесете жртве бесмртним
боговима! - На то му презвитер Парменије, коме језик беше одрезан,
громко одговори: О, бедниче! ти нас наговараш да се поклонимо
идолима, који су начињени рукама људским! Боље ти је да се ти
поклониш Господу нашем Исусу Христу, јер ако Му се не
поклониш, погинућеш заједно са боговима својим.
Деканије онда нареди да их све обесе на мучилишту. Међутим
светитељи, када их истезаху, благодараху Бога, и говораху
презвитеру Парменију: Моли се за нас, оче! - Он им рече: Бог, Отац
Господа нашег Исуса Христа, нека нам да утеху Светога Духа који
царује кроза све векове. - Они одговорише: Амин! - А Декије у бесу
повика: Ево мађија! човек без језика говори. Није ли то очевидан
доказ мађиоништва? - На то презвитер Парменије одговори: Господ
наш Исус Христос, који је некада немоме дао говор, Он и мени
грешноме, после одсечења мога језика, даде способност да говорим.
А ти, иако имаш језик и говориш, ипак си нем, јер не славиш
истинитог Бога.
Декије нареди да их огњем жегу, и да им на слабине прислањају
усијане гвоздене даске, и да им гвозденим ноктима стружу тела.
Када тако мучаху свете, чу се с неба глас који говораше: Ходите к
мени, смирени срцем! - Чувши овај глас, Декије и то приписа
мађијама, и нареди да мученике скину са мучилишта и да им одсеку
главе, а тела њихова да баце изван града поред пута и да поставе
стражу, да их неко не би узео и сахранио. Тако окончаше своје
страдање за Христа свети мученици: три презвитера - Парменије,
Елим и Хрисотел, и два ђакона - Лука и Муко. Бачена пак тела
њихова украдоше ноћу гореспоменута два кнеза, који заједно с
царем беху дошли тамо, и сахранише их на свом имању близу
Кордуве.
У то време Декије посла по свој Персији да ишту хришћане и да
их муче. А неке слуте његове ступише пред њега и рекоше му: Царе,
они заробљеници које си ти помиловао и поклонио им живот и
слободу, хришћани су. Они скупљају телеса хришћанска, сахрањују

их на своме имању; не клањају се боговима, нити извршују твоја
наређења. - Ко су ти бедници? љутито упита цар. Слуге му рекоше,
да су то Авдон и Сенис.
Цар одмах нареди да их позову к њему. Када они дођоше, цар
им рече: Зар сте толико безумни, те не схватате, да сте ви зато
побеђени и покорени под нашу римску власт што не поштујете
богове? - Они му на то одговорише: Зато нас Христос и учини
победитељима над ђаволом што презиремо богове ваше. - Декије им
с гневом рече: Зар не знате да је живот ваш у мојим рукама? - Свети
одговорише: Живот је наш у рукама Бога нашег, и ми се клањамо
Ономе који је сишао с неба на земљу ради нашег спасења. - Декије
нареди да их окују у железне ланце и затворе у тесну тамницу. Када
их оковаше у железне ланце, свети мученици рекоше: Ето славе
наше, којој смо се свагда надали од Господа нашег!
Тог истог дана два друга благородна човека, Олимпије и
Максим, бише оптужени цару да су хришћани. Цар их одмах
ухвати, и нареди да их без ислеђења бију моткама, говорећи: Нису
они достојни да слушамо њихове речи, пошто не поштују богове, и
заслужују смрт што умрлог човека сматрају за свога Бога. - На то му
свети Максим примети: Добро си рекао "умрлог", но зашто не
кажеш и "васкрслог"? - Декије рече: Кажите нам ризнице ваше. Свети Олимпије одговори: Ризница наша, злато и сребро и све
богатство наше јесте Господ наш Исус Христос, ради кога ми не
штедимо здравље наше и презиремо сва богатства земна. - Жестоко
бијени, светитељи викаху: Слава Теби, Господе Исусе Христе, што си
благоволео да нас придружиш слугама Својим!
Силно разјарен, Декије нареди да их бију оловним прућем.
Затим их предаде своме намеснику, неком Анисију, који настави да
их мучи, па им најзад секиром одсече главе, а тела њихова баци
псима да их поједу. Пет дана лежаху тела непогребена, али их се
ништа не дотаче. Шестога дана хришћани их узеше ноћу и чесно
погребоше.
После тога незнабожни цар Декије пође у Рим, и са њим вођаху
из Персије свете мученике Авдона и Сениса, оковане у ланце. Декије
их вођаше са собом као хвалу своју, да приреди Римљанима забаву.
У то време епарх Валеријан у Риму узе свјатјејшег папу Сикста,

његов клир и многе хришћане, и затвори их у тамницу. Много дана
сеђаше папа у тамници; к њему долажаху потајни хришћани,
доношаху децу своју, а довођаху и сроднике и познанике који се од
идолопоклоничке безбожности обраћаху ка Христу, и папа их
крштаваше у тамници.
У те дане Декије са славом и веома свечано уђе у Рим, водећи за
собом као заробљенике два персијска кнеза, Авдона и Сениса. После
тога Декије сазва цео римски сенат са епархом Валеријаном и изведе
пред њих доведене из Персије кнезове, оковане у ланце, но
кнежевски одевене; премда беху измождени разним мукама на путу,
ипак у славу Декија ови беху украшени златом, сребром, накитима и
драгим камењем. Указујући на њих прстом, Декије рече сенату:
Погледајте непријатеље, које богови и богиње предадоше у руке
наше. Ето непријатеља римскоме царству!
Погледавши на њих, сав сенат римски се удиви њиховом
племенитом изгледу и, обузет сажаљењем према њима, дође у
умилење. Јер Господ даде слугама Својим такву благодат, да оне који
их посматраху обузимаше умилење а не јарост. И нареди Декије да
позову главног Капитолског жреца по имену Клавдија. Овај дође и
донесе са собом идола и троножни жртвеник. И рече Декије
светима: Принесите жртву боговима, па ћете бити слободни римски
кнезови, и бићете господари над свим имањима својим, и још ћете
се обогатити врло многим другим богатствима, и добићете од нас
велике почасти. - Но свети одговорише: Ми једино себе приносимо
на жртву Богу нашему Господу Исусу Христу, а боговима твојим ти
сам приноси жртву.
После тога нареди цар да се за сутрадан спреми гледалиште, да
се на њему персијски кнезови Авдон и Сенис даду зверовима да их
поједу. Када освану дан и гледалиште већ беше спремљено, цар
Декије не дође на гледалиште, него место себе посла епарха
Валеријана. Дошавши, Валеријан изведе најпре преда се мученике и
наговараше их да се поклоне идолима, и говораше им: Поштедите
своје високородство и положите тамјан на жртвеник боговима; ако
то не урадите, зверови ће вас растргнути. - Светитељи одговорише:
Ми смо већ изјавили, да једино Господу нашем Исусу Христу

приносимо жртву хвале и тамјан молитве, и да се једино Њему
клањамо, а идоле рукама начињене нећемо никада поштовати.
Ту на гледалишту налажаше се идол сунца, и Валеријан нареди
војницима да мученике одведу к томе идолу, и да их приморају да
му се поклоне; но светитељи, пришавши к идолу, пљунуше на њега.
Тада се Валеријан страховито разјари, и нареди да свете мученике
бију оловним прућем; затим да их наге одведу на оно нарочито
ограђено место, где ће их зверови појести пред очима народа који је
посматрао са високих степеница.
И стадоше светитељи наги, али у Христа обучени, и осенише
себе крсним знаком. И пуштени бише на њих прво два лава, затим
четири медведа, али их звери не повредише него лежаху крај
њихових ногу као стражари. Тада Валеријан рече: Очигледно ово су
хришћанске мађије! - И нареди да зверове одведу, а оруженосцима
заповеди да уђу и убију мученике. И бише светитељи заклани
мачевима; онда, закачивши их за ноге, извукоше им тела и бацише
пред идола сунца на страх хришћанима, као што нареди мучитељ; и
лежаху тамо три дана. Међутим, један потајни хришћанин, по
имену Кирин а по чину ипођакон, који је становао у близини
гледалишта, украде ноћу тела светих мученика и погребе их у свом
дому у оловном кивоту.
Тако завршише свети мученици Авдон и Сенис, кнезови
персијски. А свети папа Сикст са клиром својим би мучен после
њих; његово страдање спомиње се под десетим августом заједно са
светим архиђаконом Лаврентијем. Чесне пак мошти ове двојице
светих мученика Авдона и Сениса налазиле су се у земљи до цара
Константина Великог; а за царовања његова оне бише, по Божјем
откривењу, обретене од стране верних и пренесене у Понтијанову
гробницу, у част и славу Христа Бога нашег, са Оцем и Светим
Духом, слављеног вавек. Амин.

СПОМЕН СВЕТОГ
ЈОВАНА ВОЈНИКА

Овај свети Јован бејаше војник у време царовања Јулијана
Одступника[5]. Заједно са другим војницима он би послат да убија
хришћане. На изглед, он се правио да гони хришћане, а у ствари их
је тајно помагао. Тако, неке хришћане, пре но што би били
ухваћени, он је обавештавао да се склоне, а ухваћеним хришћанима
он је проналазио начине да побегну. Но он чињаше не само то него
помагаше свима невољнима, дајући им оно што им је потребно. Он
украшаваше живот свој молитвама, постовима, посећивањем
болесника и сужања. Провевши свој живот у таквим богоугодним
делима, он се упокоји у Господу. Свете мошти његове бише
сахрањене на месту Пандекти, где су сахрањивани странци. После
извесног времена светитељ откри своје мошти једној жени путем
откривења; наиме: он јој се јави и исприча јој сва дела живота свога и
каза јој своје име. Казује се да је свети Јован учинио и друга чудеса.
По смрти јављао се некима који су потребовали помоћ његову.
Молитве њему помажу да се пронађу лопови.

СПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ
АНГЕЛИНЕ,
деспотице Српске
Ова света и преподобна Ангелина беше кћи благочестивог и
православног кнеза албанског Аријанита из елбасанског краја, а
свастика славног Ђурђа Скендербега. Живитељи те области, зване
још и Скендерија, беху хришћани, већином православни, јер тада
још не беху потчињени агарјанском ропству, и отаџбина се њихова
слављаше победом вере и оружја.
У двору кнеза Аријанита расла је млада кћи његова Ангелина у
страху Божјем и побожности, упућујући вољу своју и све своје
духовне дарове на творење воље Божје. Име њене мајке није познато,
но и она је сигурно била веома побожна и честита, кад је тако
хришћански дивно васпитала кћер своју у еванђелском учењу и
владању. Још од детињства се на светој Ангелини видео прст

Промисла Божјег, који ју је припремио за подвиге који су јој
предстојали у њеном будућем животу.
У то време у албанске крајеве дође као изгнаник деспот Српски
Стефан слепи, други син деспота Ђурђа Бранковића (1427-1456 г.).
Њега и његовог старијег брата Гргура Турци су 1441 године
затворили и ослепили, па их после 1444 године слепе вратили у очев
дом. По смрти њихова оца, деспота Ђурђа, владаше неко време
Србијом њихов најмлађи здрави брат Лазар (14568 г.), а онда
деспотом постаде овај блажени страдалник Стефан (док се његов
старији брат, слепи Гргур, замонашио у Хиландару, где је као монах
Герман и умро, 16 октобра 1459 године, и погребен). На два месеца
пред пад српске престонице Смедерева[6], због опште
разјадињености и разбијености Српског народа, "неки ђаволом
управљани људи слагаше како је тобоже деспот Стефан неко зло
учинио, те га истераше далеко из отачаства својега, да тако у туђини
многе беде и невоље поднесе". Праведни Стефан се тада преко
Будима повуче код своје сестре Катарине, цељске грофице, а од ње
отиде у Дубровник па одатле у Албанију, да тамо потражи себи
безопасно пристаниште. Дошавши у Албанију на њему се зби реч
Господња: Господ штити дошљака (Пс. 145, 9), јер њега кнез
Аријанит усрдно прими као брата и пријатеља. Па пошто се
боравак деспотов код њега продужи тако да он постаде као домаћи,
чесна кћи кнежева Ангелина у срцу своме заволе слепога Стефана,
као некада Косара праведног краља Владимира[7], и замоли од
родитеља благослов за брак са Стефаном. Родитељи дадоше свој
пристанак и благослов, те се Ангелина венча са Стефаном (у Скадру
1461 г.), пошто у души својој жељаше да у свему дели судбину са
изгнаним праведником слепим деспотом Стефаном.
Из овога Богом и родитељима благословеног брака њиховог
родише им се синови Георгије (Ђорђе) и Јован, и кћи Мара. Док су
деца расла у добрим наравима и васпитању, наиђе на њих нова
злоба и нова несрећа. Безбожни Агарјани нападоше и на ту
хришћанску земљу и пред собом све убијаху и уништаваху. Због
тога се Стефан и Ангелина склоне са децом својом у Италију, у
област Фурланију на северу (подручје Тршћанског залива). Ту се
блажени и праведни деспот Стефан упокоји у Господу (9 октобра

1476 г.), и би прослављен од Бога јављањима светлости на гробу и
нетрулежношћу тела својега.[8]
Праведна и верна супруга његова, блажена Ангелина, оставши
удова нуждаваше се у основним потребама за живот, јер њу и њену
сироту децу притискиваше и сиротиња и туђина. Да би олакшала
деци својој она се обрати с молбом угарском краљу Матији, и он се
смилова и даде њој и синовима њеним на уживање сремски град
Купиново на Сави. Узевши са собом нетрулежне мошти свога
супруга Стефана, света Ангелина са децом својом дође преко Беча и
Будима у Купиново, и тамо у цркви Светог Апостола и Еванђелиста
Луке чесно положи Стефанове мошти (15 фебруара 1486 г.).[9]
Мађарски краљ Матија подарио је био старијем сину Ангелинином
Ђорђу титулу деспота и неке сремске области, но он се убрзо тога
одрече у корист свога млађег брата Јована и сам се замонаши (1495
године) у манастиру Купинову, добивши на монашењу име Максим.
Но ускоро затим умре млади деспот Јован (1502 г.)[10], те света
Ангелина и Максим, заједно са Стефановим и Јовановим моштима,
преселише се код влашког војводе Јована Радула, где свети Максим
би хиротонисан за митрополита Влахозапланинског. Ту Максим
измири војводу Радула са молдавским војводом Богданом, и заједно
са мајком му светом Ангелином учинише они у тим крајевима многа
добра дела.
Неколико година касније, света Ангелина се са сином
Максимом врати у Срем. Свети Максим постаде митрополит
Београдски и Сремски, и заједно са мајком својом Ангелином
подиже на огранцима Фрушке Горе у Срему свети манастир
Крушедол, и посвети га Благовештењу Пресвете Богородице. Ту
свети Максим пренесе из Београда своју епископску столицу и на тај
начин обнови Сремску архиепископију. Ускоро и он почину у
Господу (1516 године, 18. јануара, када се и слави његов спомен), и би
погребен у својој задужбини Крушедолу.
Преподобна мати наша Ангелина прими овде у Срему свети и
анђелски монашки чин, у женском манастиру код Крушедола,
задржавши на монашењу исто име Ангелина (што значи: Анђелска).
Од почетка свога земног живота она се усрдно подвизаваше на
спасење своје душе, но сада приложи труд труду и подвиг подвигу.

Сва се предаде молитви, делима милосрђа и оправљању светих
храмова и манастира Божјих у Срему. Због свих тих својих
многобројних дела, она је, као савршена хришћанка, супруга, мајка
и монахиња, од народа с правом добила назив "Мајка Ангелина".
Поживевши тако свето и богоугодно, она најзад почину од трудова
својих и мирно усну у Господу 30 јула 1520 године. Сахрањена би у
женском манастиру крај Крушедола, а када после неколико година
њено свето тело би "објављено", њене свете мошти бише пренете у
цркву манастира Крушедола и положене у исти ћивот са моштима
светог јој сина Јована деспота.
Ове свете и чудотворне мошти "Сремских Светитеља"
Бранковића Турци су заједно са манастиром Крушедолом палили
1716 године, а сачувала се од тада само лева рука Свете Мајке
Ангелине. Службу овој светој Мајци Српској написао је, ускоро по
јављању њених чудотворних моштију, један од житеља манастира
Крушедола. У овом светом манастиру на дан њеног спомена, 30 јула,
бива велики празник и народни сабор. Молитвама Свете Мајке
Ангелине нека Господ Свемилостиви и нас помилује и удостоји
удела Светих Његових. Амин.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ПРОКУЛА, ЕВИВА и АПОЛОНИЈА
Пострадали за веру у Господа Христа. [11]

СПОМЕН СВЕТОГ
АВУНДИЈА
Син Римског градоначелника; обраћен у веру Христову светим
Валентином.[12]

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:

презвитера ПАРМЕНИЈА, ЕЛИМА и ХРИСОТЕЛА,
ђакона ЛУКЕ и МУКА, и мученика ОЛИМПИЈА,
МАКСИМА, АВДОНА и СЕНИСА[13]

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трајан царовао од 98-117 г.
Главни град у Грчкој.
Пострадаше ови свети мученици 273 године.
Декије царовао од 249 до 251 године.
Јулијан Одступник царовао од 361 до 363 године.
Смедерево је пало у турске руке у среду 20. јуна 1459. године и
тиме је престала да постоји Српска Деспотовина.
7. О томе видети под 22 мајем, када се слави спомен Св. Краља
Јована Владимира.
8. Опширније видети његово житије под 9 октобром.
9. У селу Купинову је све до рата постојала, близу цркве Св. Луке,
црква посвећена Светој Ангелини.
10.Свети Деспот Јован упокојио се 10 децембра када се и слави
његов спомен заједно са мајком му Светом Ангелином.
11.Видети о њима под данашњнм даиом: Страдање светог
свештеномученика Валентина.
12.Видети о њима под данашњнм даиом: Страдање светог
свештеномученика Валентина.
13.О њима видети напред: Страдањс Св. свештеномученика
Полихронија.

31. ЈУЛИ

СПОМЕН СВЕТОГ ПРАВЕДНОГ
ЕВДОКИМА
Свети праведни Евдоким бејаше родом из Кападокије[1], син
побожних родитеља, Василија и Евдокије. За царовања
Теофилова[2] он служаше у војсци, и вођаше врлински живот,
усрдно држећи све заповести Божје, пребивајући у посту и
уздржању, у молитви и сузама, марљиво читајући и изучавајући
божанствене књиге, чинећи обилну милостињу ништима и убогима,
сиротама и удовицама, помажући цркве и манастире, и указујући
свима самилосну доброту. Он очува беспрекорном и девствену
чистоту своју. Јер он беше толико целомудрен, да никада није хтео
разговарати са женама, нити гледати на њих; чак не допушташе да
жене долазе к њему, осим мајке своје, коју синовски поштоваше и с
којом разговараше. У свима разговорима он је чувао себе од
празнословља
и
таштословља,
претпостављајући
ћутање
многоговорљивости; клонио се оних који празнослове и говоре
глупости; а лажи, клевете и осуђивање других, није хтео ни да
слуша. Једном речју: он душу своју украшаваше свима врлинама.
Усред метежа и сујете светске он беше као крин усред трња, и као
злато усред огња. Њему ни најмање не могаху нашкоднти ни
искушења света ни напади страсти.
Због необичних врлина његових Евдокима су сви волели и
поштовали. Познавао га је и цар, који га и постави за војводу
Кападокијског пука и посла у Харсијанску област[3] да управља

народом. Налазећи се на том високом положају он мудро
управљаше и твораше сваку правду, тако да у свему животу свом
беше праведан пред Богом и праведан према људима. Његове пак
тајне врлинске подвиге нико не може ни знати, ни испричати, осим
свезнајућег Бога, који једини испитује срца и помисли наше, коме
овај блажени и праведни муж послужи свим срцем и свом душом
својом, и пошто Му потпуно угоди, престави се к Њему у младим
годинама: јер имађаше само тридесет три године од рођења. На
њему се испуни писмо: Он, усавршивши се за кратко време, испуни
дуго време: јер душа његова беше угодна Богу (Прем. Сол. 4, 13-14).
Мада он не дочека старачку седину, али савршенством врлинског
живота превазиђе многе старце, јер се богоугодна старост не мери
бројем година, пошто ту богоугодну седину представља мудрост, а
старачки узраст - чист живот врлинског мужа; и када неко достигне
такав узраст, њему није потребно да много година живи у овом
сујетном и варљивом свету, него жели "отићи и с Христом бити"
(Флб. 1, 23). Достигавши такав узраст, свети Евдоким премину,
премда беше млад по годинама. Он угоди Богу, и Бог га заволе, зато
и би узет из средине грешника, да не би злоћа изменила разум
његов и обмана преластила душу његову.
На који начин се упокоји овај праведник, испричаше они који су
тада били поред њега. Када се он, лежећи на болесничкој постељи,
приближи к смртноме часу, он сазва своје домашње и заповеди им
са заклетвом, да они, по исходу душе његове, не гледају тело његово,
нити га омивају, нити га опремају, него да га сахране у оделу и
обући који су на њему. Затим наредивши да сви изађу из собе и
затворе врата, он стаде узносити Богу молитву, коју неки чуше кроз
врата. У молитви он мољаше да кончина његова никоме не буде
позната, као што и живот његов, који је имао тајне подвиге своје,
није био никоме познат. Заблагодаривши Богу за све, он напослетку
рече: "У руке Твоје, Господе, предајем дух свој", и изиђе из тела, и
отиде ка Господу. А домашњи његови сахранише га онако како им
беше заповедио.
Господ, желећи да прослави угодника Свог и покаже после
кончине његове какве је светости био његов живот, даде чудотворну
благодат чесним моштима његовим: да исцељују од сваке болести.

Тако најпре неки човек по имену Илија, у коме беше нечисти дух и
он силно паћаше од њега, након не много времена по престављењу и
погребу светог Евдокима, гоњен и мучен бесом, притече гробу
праведниковом. И чим се нога његова дотаче гроба, дух нечисти као
огњем опаљен одмах повика громко и, бацивши човека на гроб,
изиђе из њега и побеже гоњен молитвама праведника. Људи
видевши то стадоше доводити и доносити своје болеснике и
полагати их на тај гроб, и сви брзо добијаху исцељење. Због тога
указаше нарочито поштовање светом Евдокиму начинивши му
надгробни трем са ужеженим кандилом.
Слава о чудесима светог Евдокима брујаше на све стране, и к
њему се стицаху многи, болесни од свакојаких болести: и једни
помазујући се јелејем из кандила, а други узимајући земљу са гроба
и стављајући је на болесна места, одмах добијаху исцељење. Једна
жена донесе своје дете, коме руке беху одузете, непокретне као
мртве; и чим их помаза јелејем из светитељева кандила, тог часа се
исцелише, и дете стаде слободно дејствовати својим рукама. Слично томе, други дечко би донет са одузетим ногама, није био у
стању ни ходати, ни стојати; а када омртвеле ноге његове помазаше
јелејем из кандила, одмах се исцели дечко, и стаде ходити и скакати
хвалећи Бога. - Једна жена која на телу имађаше неку љуту рану,
дође, узе земљу са светитељева гроба, окваси је водом, или боље
рећи сузама, и пристави је на рану као неки целебни фластер, и тог
дана потпуно нестаде оне ране.
Слава о чудесима светог Евдокима допре и до Цариграда, где
живљаху његови родитељи, преселивши се тамо из Кападокије.
Мати његова онда отпутова из Цариграда у Харсијански крај, и
угледавши гроб сина свог и мноштво људи крај њега који се беху
стекли ради исцељења, паде на гроб, и грлећи га говораше са
сузама: Чедо моје слатко! светлости очију мојих! Откуда теби та
велика чудотворна сила. Откуда таква исцелитељна благодат?
Зацело је то дато теби од Бога за твоје тајне врлинске труде, којима
си угодио Господу своме! Блажена сам ја међу мајкама што сам се
удостојила да будем родитељка таквога сина, и ја већ не нижем
ридања за тобом као мајка за умрлим чедом, него приносим духовне
песме као пријатељу Божјем који живи са Богом.

Изговоривши и многе друге речи са радосним сузама, мати
нареди да скину камен, да откопају земљу и отворе сандук. Када то
би урађено, они угледаше светитељево тело без икаква знака
труљења, лице светло као живо, и уста у својој природној лепоти.
Иако се светитељ већ осамнаест месеци налазио у земљи, ипак се ни
најмање не беше изменио; изгледао је као жив, само заспао и диван
мирис дизаше се од њега. И изнеше сандук са моштима из земље на
површину. Када мајка узажеле да тело синовље обуче у нове хаљине,
деси се да ту беше дошао један монах по имену Јосиф, муж
врлински, по чину презвитер. Он подиже из сандука тело
светитељево као живо, - његове руке и ноге су се слободно савијале; и
скину с њега пређашње хаљине, и изу му с ногу обућу без икакве
муке: јер припомагаху саме руке у свлачењу и саме ноге у изувању.
И обукавши чесно тело у нове хаљине, опет га са страхопоштовањем
положише у сандук.
Мати имађаше жељу да узме и однесе са собом у Цариград
чудотворно тело свога љубљеног сина, и говораше: Ова је звезда
засијала из моје утробе, стога и нека се врати к мени у мој дом! - Но
житељи те земље сабраше се и не дадоше јој тело, говорећи: Премда
је ова звезда изашла из твоје утробе, али у нас зађе; и поново је
јасније засијала чудесима. Премда од тебе ниче ова добра лоза, али у
нас роди слатко грожђе целебне благодати. Да је Бог хтео да
чудотворне мошти Његовог угодника буду на другом месту, зар га
Он за живота не би могао вратити тамо откуда је к нама дошао?! О,
добра мајко! не противи се промислу Божјем и не завиди нам на
таквом дару; доста је теби те дивне славе што си родила таквог
светитеља!
Чувши овакве речи њихове мајка ућута; и провевши неколико
дана на синовљем гробу, она се опрости са свима, па се врати дома.
Гореспоменути пак јеромонах Јосиф постаде чувар чесних моштију
светог угодника, и доста времена проведе тамо. Но потом, улучивши
прилику, он тајно ноћу узе праведникове мошти и наже бежати с
њима путем за Цариград. И на томе путу збиваху се чудеса: јер као
што украдено миро, ма колико скривано, не може се сакрити због
силног мириса што излази из њега, тако и мошти светог Евдокима,
тајно узете, не могаху се сакрити због целебне благодати која

излажаше од њих: јер где год се путем задесио болесник, добијао је
исцељење. Тако, једна бесомучна жена притече к чесном кивоту, и
викаше у њој бес ружећи ношеног праведника и ригајући хуле на
њега, но одмах, поражен невидљивом силом, он баци жену и
побеже од ње. - Игуманија Мантинијског манастира имађаше неку
болест и љуту рану на тајном месту тела; она се никако није могла
излечити, и силно је страдала. Сревши ношеног светитеља, она се
дотаче чесног кивота, нагну се к светоме телу и шапатом му као
живоме каза своју болест, и одмах доби потпуно исцељење.
Доневши чесне мошти светог Евдокима у Цариград, јеромонах
Јосиф их предаде његовим родитељима. Они се неисказано
обрадоваше; и не само они него и цео град се обрадова због
донесених к њима чудотворних моштију[4]. Родитељи убрзо
сребром оковаше чесни кивот свога светог сина и положише га у
цркви Пресвете Богородице коју они подигоше, славећи и
благодарећи у Тројици слављеног Бога, Оца и Сина и Светога Духа,
коме и од нас нека је слава, сада и увек и кроза све векове. Амин.

СПОМЕН СВЕТЕ МУЧЕНИЦЕ
ЈУЛИТЕ
Света мученица Јулита беше из Кесарије Кападокијске. О њој је
свети Василије Велики одржао похвални говор. Она имађаше спор
око имања са својим суседом, који јој беше отео и присвојио велики
део њеног имања. Сусед оде суду и објави да је Јулита хришћанка,
што је у то време значило исто што и бити ван законске заштите.
Судија јој предложи да се одрекне Христа, па ће своје имање добити
натраг. Света Јулита изјави да се одриче целокупног имања, и
богатства, па и самог живота овог, али се никада неће одрећи
Господа Христа. Због тога је неправедни судија баци у ужарену пећ,
и пећ посла душу светитељкину у небеске обитељи, а тело јој сачува
неопаљено и читаво, на утеху и лек хришћанима. То би 303 године,
за царовања Диоклецијана.

СПОМЕН СВЕТОГ
ЈОСИФА АРИМАТЕЈСКОГ
Благообразни Јосиф био је богат човек, члан Синедриона
јеврејског и потајни следбеник Христов (Мат. 27, 57; Јов. 19, 38). Он је
скинуо тело Христово с крста, заједно с Никодимом, и положио га у
своју гробницу. Због овога је био окован од Јевреја и бачен у
тамницу. Но васкрсли Господ јави му се и увери га у Своје
васкрсење. Потом Јевреји га пусте и протерају из отаџбине. Он пође
по свету да проповеда Еванђеље Христово, и ту благовест донесе и у
Енглеску, где се и упокоји у Господу.

СПОМЕН ПРЕНОСА ЧЕСНИХ МОШТИЈУ
АПОСТОЛА ФИЛИПА
Свети славни и свехвални Апостол Христов Филип, из
Дванаесторице Апостола, слави се 14 новембра, где се налази
опширно изложено његово житије и страдање. Данас се слави
пренос његових светих моштију из Јерапоља, где пострада, на острво
Кипар, у село Арсиној близу Пафа, где му је подигнуг свети храм,
где и данас те свете мошти почивају.

СПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА
ДВАНАЕСТОРИЦЕ РИМЉАНА
Мачем посечени пострадали за веру своју у Господа Христа.

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ
ЈОВАНА,
егзарха Бугарског

Свети Јован је знаменити свештеник и богослов бугарски из
времена цара Симеона (892-896). Превео на словенски језик
Шестоднев Василијев и Богословље Дамаскиново. Упокојио се
мирно у Господу.

ОБНОВЉЕЊЕ ХРАМА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
у Влахерни.

Молитвама Светих Твојих, Господе Исусе Христе, Боже Наш,
помилуј нас! Амин.
На Св. Григорија Чудотворца
1951.
Манастир Св. Ћелије

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.

Кападокија - област у Малој Азији.
Византијски цар Теофил владао од 829 до 842 године.
Харсијанска област у Малој Азији у западном делу Кападокије.
На основу сведочанства грчких пролога претпоставља се да јз
преподобни Евдоким преминуо 31 јула, а пренос моштију био
6 јула. Руски хаџија Антоније, који је у 1200 год. боравио у
Цариграду, каже: "Крај стуба поред Богородичина манастира
лежи у сребрном кивоту нови Евдоким, као жив".

