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СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ.

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ТОКОМ НЕДЕЉЕ
НЕДЕЉА, 13. ФЕБРУАР
СВЕТИ БЕСРЕБРЕНИЦИ КИР И ЈОВАН

НЕДЕЉА О МИТАРУ И ФАРИСЕЈУ ГЛ. 1
Јутрење – Јев. Прво Васкрсно Мт. 28,16-20
Литургија 2. Тим. 3,10-15; Јев. Лк. 15,11-32

ПОНЕДЕЉАК, 14. ФЕБРУАР

ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ СРЕТЕЊА 19ч

УТОРАК, 15. ФЕБРУАР СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

ЧЕТВРТАК, 17. ФЕБРУАР

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч

СУБОТА, 19. ФЕБРУАР

ВЕЧЕРЊЕ 19ч

НЕДЕЉА, 20. ФЕБРУАР
СВЕТИ БЕСРЕБРЕНИЦИ КИР И ЈОВАН

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН.
ОВЕ СЕДМИЦЕ СЕ НЕ ПОСТИ (ТРАПАВА СЕДМИЦА)
постом и молитвама, и сама познаде Месију, па прослави Бога и
објави Јерусалимљанима о доласку Дугочеканога. А фарисеји,
присутни у храму, који видеше и
чуше све, расрдише се на Захарију што стави Деву Марију на
место за девојке, доставише то
цару Ироду. Уверен да је то Нови
Цар, о коме су му звездари с
Истока говорили, Ирод брзо посла да убију Исуса. Но у међувремену божанска породица беше
већ измакла из града и упутила се
у Мисир, по упутству ангела
Божјег. Дан Сретења празнован
је од самог почетка, но торжествено празновање овога дана
установљено је нарочито 544. године у време цара Јустинијана.

СРЕТЕЊЕ
ГОСПОДЊЕ
У четрдесети дан по Рождеству
донесе Пресвета Дева свог божанског Сина у храм јерусалимски да
Га, сходно закону, посвети Богу и
себе очисти (Левит 12, 2-7; Исход
12, 2). Иако ни једно ни друго није
било потребно, ипак Законодавац
није хтео никако да се огреши о
Свој Закон, који је Он био дао кроз
Свога слугу и пророка Мојсеја. У
то време држао је чреду у храму
првосвештеник Захарија, отац Јована Претече. Он стави Дјеву Марију не на место за жене, него на
место за девојке у храму. Том приликом појаве се у храму две чудне
личности: старац Симеон и Ана,
кћи Фануилова. Праведни старац
узе на руке своје Месију и рече:
„Сад отпушташ у миру слугу својега, Господе, по ријечи својој…“
Још рече Симеон за Христа Младенца: „Гле, овај лежи да многе о-

бори и подигне у Израиљу, и да

(Пролог)
Фреска Сретења,
манастир Дечани
буде знак против кога ће се говорити“ (Лк 2, 29 и 34). Ана пак која

од младости служаше Богу у храму
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МИСЛИ ЗА СВАКИ
ДАН – 14. ФЕБРУАР
А Л И Ћ Е М Н О Г И П Р В И Б ИТ И
ПОСЉЕДЊИ И ПОСЉЕДЊИ
П Р В И (М А Т . 19, 30; Л К . 13, 30)

Како је премудар Онај који
изрече ове речи! Он не рече да ће
сви први бити последњи а сви
последњи први, него многи. Ниједне погрешке нема у Јеванђељу и
нигде ниједног преувеличавања.
Зашто Господ ограничи и не
рече сви него многи? Искуство нас
учи, да су неки од оних који су били
први у части на земљи остали први
у части и код Бога. Било је царева
који су са престола свога угодили
Богу, а било је људи ван сваке власти који су до смрти гневили Бога.
Било је богаташа који су се доброчинством и вером спасли, а било је
сиромаха који су због злобе и неверовања примили осуду. Било је
људи учених који су одржали веру
и добродетељ, а било је неучених
који су одбацили и веру и добродетељ. И тако неки који су били први
овде остали су први и тамо, а неки
који су последњи овде остали су
последњи и тамо.
Али, авај, многи први овде
постали су последњи тамо. И, о радости, о правде Божје: многи последњи овде постали су први
тамо!
Господ нити је истицао нити
похваљивао иједан сталеж, иједан
занат, мимо све остале, него је
регрутовао (и дан данас регрутује)
војску светлости из свих сталежа,
од свих заната и занимања. За њега
није мерило човека ни круна ни
просјачка торба него вера, – вера и
добродетељ.
Господе премудри, сети се и нас
у царству Твоме. Теби слава и
хвала вавек. Амин.

Св. Владика Николај
Приређује Милош Ристић

40-ДНЕВНИ ПОМЕН
МИЛУ ПАВИЋУ
У понедељак, 31. јануара ове године, служен је 40-дневни парастос нашем дугогодишњем парохијану и бившем председнику
црквеног одбора Милу Павићу.
У присуству породице Павић и
Милових пријатеља, заупокојену
Литургију служио је наш прота
Петар, а молитвено присуствовао
и владика Силуан. По Литургији,
Владика је началствовао парастосом у четрдесети дан по упокојењу.
На послетку, Владика се бираним речима опростио од брата
Мила, молитвено утешивши ожалошћену породицу

В Ј Е Ч Н АЈ А П АМ Ј А Т НА Ш Е М
Д Р А Г О М М И ЛЕ Т У И Д А М У
Г О С П О Д П О Д АР И Р А Ј С КО
НАСЕЉЕ!
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НЕДЕЉА МИТАРА И ФАРИСЕЈА
“А

И СВИ КОЈИ ХОЋЕ ДА ЖИВЕ
П О Б О Ж НО У Х Р ИС Т У И С УС У
БИЋ Е Г О Њ Е НИ ” (2. T И M . 3, 12).

Један од највећих међу хришћанима и, нема сумње, највећи
хришћански писац свих времена,
Св. апостол Павле, пишући ученику Тимотеју, Другу посланицу,
истичући страдање Тимотејево, на
крају каже: “А и сви који хоће да
живе побожно у Христу Исусу
биће гоњени”. Уместо да га теши и
храбри сопственим речима, он једноставно скреће пажњу свога ученика на Господа Исуса Христа.
Истиче да је страдање на неки начин одређено за све оне који следују Спаситеља. Ту је у ствари најбоља утеха за страдалног човека.
Јер, ако је Господ, Учитељ, страдао
не противећи се злу, какво право
имамо ми да се бунимо против сопственог страдања. Оно постаје
природна последица нашег опредељења.
“А зли људи и опсјенари напредоваће од зла на горе, варајући и
варајући се”, говори даље Апостол.
Као што предвиђа логичан исход
за следбенике Христове, њихово
страдање по узору на Христа, у
исто време Апостол напомиње да
ће они који зло чине напредовати
у злу.
Пре свега, потребно је размотрити поближе шта за човека
значи следовање Христу и зашто
Апостол наводи да је страдање логично. Спаситељ је одредио наше
путовање по путу који је Он сам.
“Ја сам пут”, каже Он. Да би човек
опстао на томе путу, потребно му
је да живи према упуствима Путовође, који је Христос. А, упуства су,
нема сумње, Његове заповести о
томе како треба да се понашамо у
односу на Бога, на себе и на ближњега свога. Када је однос према
Богу у питању, знамо да је потребно да: “Љубимо Господа Бога

својега свим срцем својим и свом
мишљу својом и свом душом својом”. Ако желимо да испунимо ову
заповест дословно, лако је закључити да ћемо имати око тога проблема у овоме свету. Јер, свет
тражи од нас жртву односно понашање које не укључује љубав према
Богу. Ако, дакле, свет очекује од
нас да донесемо одлуку да устанемо против ближњег свога, да идемо у рат, да учинимо било какав
акт који је против интереса онога
другог, и ако ми на ово пристанемо, доводимо у питање нашу љубав према Богу. Чињеница је, да
човек не може да “воли Бога а мрзи
на брата својега”, биће које је Бог
саздао по “свом обличју”. Ако, пак,
у свету у коме живимо, желимо да
дословно испунимо ову заповест о
љубави, потребно је имати на уму
да смо се самим тим определили за
страдање. Пут Христов посут је
трњем. На овоме путу сваког истинитог следбеника Христовог очекује трнов венац, сличан ономе којим су окитили самога Господа на
дан Његове страшне смрти. Наш
циљ није да избегнемо сопствено
страдање већ да га разумемо. Такође, разумевајући разлоге за
страдање, ми разумевамо себе и
своје назначење, људе око себе, питање живота и смрти и, на крају,
питање вечног смисла.
Постоји толико доказа у црквеној литератури о томе како су први
хришћани прижељкивали да буду
подвргнути страдању Христа ради,
јер су ово видели као најцелисходнији начин уласка у заједницу са
Богом распетим на крсту. Не само
да се нису бунили против сопственог крста већ су песмом одлазили
у физичку смрт. Данас се од нас не
очекује таква жртва, не бар у свако
време и у свим деловима света, али
за нас постаје жртва нешто друго.
То је одрицање од извесних удобности које нуди овај живот. Ако
не послушамо шефа, изгубићемо
могућност брзог напредовања. У

жељи да нам се ово не догоди често
превидимо неке значајне уступке
које учинимо. Мисао о напредовању делује заслепљујуће на наше
духовне видике.
И, осврћући се још једном на
други део Апостолове поруке, можемо поново подвући чињеницу да
“зли људи напредују у злу”. Када се
човек упусти и почне да плива животном реком у погрешном
правцу, увек су му веће шансе да
настави пливање у истом стилу од
могућности да некако из основа
измени свој начин пливања. Један
грех повлачи други и тако, нека невидљива сила са њим почне да
управља. Као да човеку понестане
довољно снаге да сам нешто учини
са собом. Нисмо ли и сами слушали
другога кад каже?: “Ма, кад је већ
тако, нека иде куд је пошло”.
Сећам се да сам као млад свештеник у Сиднеју имао специфичан
проблем. Ако, приликом тражења
кућа мојих парохијана, скренем са
правог пута, готово редовно ми се
дешавало да покушам пронаћи пут
отприлике. Увек сам бескрајно
дуго лутао а некако ми се није дало
да станем, погледам у књигу и вратим се на прави пут. У овом случају, ја сам редовно губио три пута
више времена него што би иначе
изгубио да одмах станем и погледам у књигу. Ослањање на себе и
сопствене могућности, најчешће
нам се освети на овај или онај начин. Књига Божија је испред нас и
кад бисмо само могли да се приволимо да застанемо, онога момента
када осетимо да смо скренули с
пута, и да завиримо у ову Књигу и
путоказе ка томе животу.
Господе Исусе Христе, Сине Божији, помози нам, молитвама Св. и
славнога апостола Павла, да, на
Твоме путу, спасоносне ознаке
читамо и следимо! Амин!

Прота Милорад Лончар
Чикаго 2003.
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ШКОЛАРАЦ – ДЕЧЈА СЕКЦИЈА ГЛАСНИКА
Д Р А Г А Д Е Ц О И Р О Д ИТ Е Љ И ,
Д А Н АС У НА Ш Е М Ш КО Л АР Ц У
ПР ЕД С Т А ВЉ А МО А З Б УК У .

Школски рад, наша ученица Фреја (Freya)

Језик је хранитељ народа. Докле
год живи језик, докле га љубимо и
поштујемо, њим говоримо и пишемо, дотле живи и народ, може се
међу собом разумијевати и умно
саједињавати, не прелива се у
други, не пропада.
„Пиши као што говориш, а читај
као што је написано!“, рекао је Вук
Стефановић Караџић, а то је
основни мото нашег српског језика. Српско писмо је једно од најсавршенијих
писама,
готово
сасвим фонетско: сваки глас има
свој знак, и то један, без комбиновања слова. Наше писмо је оруђе
наше националне културе.
Још нешто јединствено - српски
је једини језик на свету који оба
писма - и ћирилицу и латиницу.
Данас вас позивамо да скупа учимо слова ћирилице. Поред слова
азбуке у различитим облицима, ево
и примера слова „А“ у слици и
писму. Тражите помоћ од ваших
старијих за још неке примере речи
које садрже слово „А“, па напишите
и нацртајте слику. Свuе то нам

пошаљите и ми ћемо објавити у
нашем Школарцу.
Ако читате гласник у електронском формату, кликните
на доње линкове да погледате
Јутјуб видео снимке уз које можете лако научити азбуку.

Ваше учитељице
Миљана и Јелена
Азбука – најлепше дечје песме
Azbuka, Cyrillic alphabet
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МАЧКАУС И МАУС
Т АКО

БИО МИШИЋ М АУС ,
СПАЗИО ГА ЦРН М АЧКАУС .
М АЧКАУСУ ЗЛИ ОКАУСИ
И ЗЛИ С ТРАШНИ ЗУБАУСИ .

Т АД М АЧКАУС

ПРЕД М АУСОМ
ЗАМАХАО РЕПАУСОМ :
– О Х , М АУСЕ , МОЈ М АУСЕ ,
Х ОДИ , МИЛИ МОЈ М АУСЕ !

А Л ЋЕ МУДРО НАШ М АУСЕ :
– Н Е ВАРАЈ МЕ , М АЧКАУС Е !
В ИДИМ ЗЛ Е ТИ ОКАУСЕ
И ЗЛЕ СТРАШНЕ ЗУБАУСЕ !
ПА

Т О ЈЕ БИЛА РЕЧ М АУСА
– БЕЖ ИСПРЕД М АЧКАУСА !
КОРНЕЛИЈ ЧУЈКОВСКИ

А а

На слици је написана песма у којој су
речи поређане по азбучном реду њихових
почетних слова.
Изрецитуј песму са родитељима и питај да ти објасне речи које не знаш.

Вежбај писање слова „А“ и речи које га садрже.
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НЕДЕЉА О МИТАРУ И
ФАРИСЕЈУ: СМИРЕЊЕ
МИТАР (црквслов. цариник, порезник) Римски Сенат је препуштао скупљање пореза и царина најбогатијима који су се заузврат обавезивали да ће уплатити одређену
суму у државну благајну (ин
публикум). Ови публиканци, који
су обично пребивали у Риму, имали су своје подређене партнере
(субмагистре) по провинцијама, а
ови опет своје портиторе – царинике, домороце који су проверавали сваки товар робе увожен или
извожен, мање-више произвољно
одређивали његову вредност,
исписивали признаницу и утеривали исплату без права на жалбу.
На ове потоње се односи термин
митар - цариник у Новом Завету.
Јеврејски народ је митаре дубоко
презирао као добровољно оруђе
римских поробљивача, лопове, непријатеље и издајнике, упрљане
честим односима са паганима.
Практично изопштени из јеврејског друштва, митари су били
једни од првих следбеника Јована
Крститеља и Господа Исуса Христа.
ФАРИСЕЈ (грч. фарисејос – сепаратиста). Назив сепаратиста вероватно потиче од њиховог одвајања
од осталог народа, у смислу избегавања контакта ради одржања ритуалне чистоће. Историјски су се
формирали из редова писара (књижевника), насупрот свештеничке
класе садукеја, држећи духовни ауторитет стриктним спољашњим
држањем Мојсијевог закона. У Јеванђељу налазимо мноштво примера Христовог изобличавања фарисејског лицемерства.
Следећа недеља се зове „о митару и фарисеју“. Дан пре у суботу
на вечерњој, први пут се отвара
Посни Триод, књига богослужења Великог поста, и ка уобичајеним недељним стихирама и канонима, придодају се стихире и канони о недељи митара и фарисеја.
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У јеванђелској причи (Лк 18,1014) приказан је човек увек задовољан собом, који мисли да испуњава
„сав закон“, сва требовања религије. Он је самоуверен и поносан
на себе. Али у стварности, он
изврће и не разуме захтеве религије. Он види у њима тек испуњење
спољашњих обреда и оцењује своје
благостање сразмерно количини
новца, којег поклања храму. Митар, напротив, унижава себе, и његово га смирење оправдава пред
Богом. То и јесте природна врлина,
на коју данас људи уопште не обраћају пажњу и чак га се одричу. Култура, цивилизација, која нас стално окружује, побуђује у нама осећање гордости, самохвале, самоправдања. То чувство је устројено
на схватању да човек све може
постићи сâм, и чак умишља Бога
као Онога, Који награђује, како би
платио човеку за његова достигнућа и добра дела. Смирење се
сматра знаком слабости, недостојне савременог човека.
Но зар нема у црквама нашим
таквог фарисејског духа? Зар и
сами не желимо да се сваки наш
труд, свако „добро дело“ које чинимо „за Цркву“ буде признато,
вредновано и свима познато?

спољашњу славу, некакву пропаганду.
Бог је смирен зато што је савршен; Његово смирење и јесте Његова слава и извор свега истински
прекрасног, савршеног, и свако ко
се приближи Богу и упозна Га, неодложно се придружује божанственом смирењу и његовој красоти.
Како је могуће постати смирен?
За хришћанина – одговор је прост:
сагледавање Христа, ваплоћеног
божанског смирења, Тога у Коме
Бог показа тад и заувек сву славу
Своју у смирењу, и све смирење
Своје у слави. Христос рече у ноћи
Његовог највишег смирења: „

„Сада се прослави Син Човјечији,
и Бог се прослави у њему.“ (Јн
13:31) Смирењу се учи, промишљајући о Христу, Који рече: „научите се од мене; јер сам ја кротак и смирен срцем“ (Мт 11,29).
На крају крајева, смирењу се учи
сагледавајући и сравњујући сваку
своју реч, сваки поступак, сав свој
живот с Христом. Зато што је без
Њега суштинско смирење немогућно, као што у фарисеја чак и
вера постаје гордост; у својој фарисејској охолости он се поноси
својим
људским,
спољашњим
достигнућима.

Али шта је то смирење? Одговор
на то питање се може показати паПрипрема за Пост чини се трарадоксалним, јер се заснива на жењем, молитвом задобијања смичудној тврдњи: „Господ је Сам сми- рења, јер је смирење – почетак
рен!“ Савременом човеку, васпита- стварног покајања.
ном на популарности, самоувереО. Александар Шмеман
ности, бесконачном самохвалиВелики Пост
сању, сасвим је немогућно објаПрир. Небојша Стефановић
снити и показати да је оно
ПРИПРЕМНЕ НЕДЕЉЕ ВЕЛИКОГ ПОСТА
што је приДатум
Недеља
Јеванђелска тема
родно савр6. феб.
О Закхеју
Жеља
шено, исти13. феб. О Митару и Фарисеју
Смирење
нито, прекрасно и добро, у
20. феб.
О блудном сину
Повратак изгнаног
исто време и
27. феб.
Месопусна
Страшни Суд
суштински
6. март
Сиропусна
Праштање
смирено, јер
Налазимо се у припремном периоду пред Велики пост, те
управо захвау наредним бројевима доносимо одломке који се тичу смисла, припреме и специфичности духовног живота у овом
љујући своме
периоду. У прошлом броју смо дискутовали о смислу поста
савршенству
и жељи за Богом као првом услову покајног великопосног пуне тражи потовања. Овонедељна јеванђелска тема за размишљање је
пуларност,
смирење, неопходно за истинско покајање.
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SUNDAY OF THE
PUBLICAN AND
PHARISEE: HUMILITY
PUBLICAN – a collector of Roman
revenue. The Roman senate found it
convenient to farm the taxes to the
capitalists who undertook to pay a
given sum into the treasury (in publicum). These publicans frequently
operated as the joint-stock companies, with managing director (magister) residing in Rome, whose submagistri partners lived in the provinces and appointed the native customhouse officers (portitores) to examine each bale of goods imported
or exported, assessed its value more
or less arbitrarily, wrote out the
ticket and enforced payment. It is
this class to which the term publican refers in the New Testament.
Jewish people regarded them as
traitors and apostates, defiled by
their intercourse with the heathens,
and willing tools of the oppressors.
Practically excommunicated, this
class furnished some of the earliest
disciples of John the Baptist and Jesus.
PHARISEE (Greek far-is-a’h-yos –
a separatist). The name Separatists
probably emerged in consequence
of their avoidance of contact with
non-Pharisees due to strict notion of
uncleanness, similar to Israelites
avoiding contact with a heathen as
not to be defiled. Historically they
came from the ranks of the Scribes,
as opposed to Priests’ faction of Sadducees. Their spiritual authority was
based on outward observances of
Moses’ law. The Gospel depicts numerous examples of Jesus dismantling Pharisaic duplicity and revealing the true inward spirit of the law.
The next Sunday (after Zaccheus
Sunday) is called the "Sunday of the
Publican and the Pharisee." On the
eve of this day, on Saturday at Vespers, the liturgical book of the Lenten season-- the Triodion-- makes
its first appearance and texts from it
are added to the usual hymns and
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prayers of the weekly resurrection
service. The develop the next major
aspect of repentance: humility.
The Gospel lesson (Lk. 18:10-4)
pictures a man who is always
pleased with himself and who thinks
that he complies with all the requirements of religion. He is self-assured and proud of himself. In reality, however, he has falsified the
meaning of religion. He has reduced
it to external observations and he
measures his piety by the amount of
money he contributes to the temple.
As for the Publican, he humbles
himself and his humility justifies
him before God. If there is a moral
quality almost completely disregarded and even denied today, it is
indeed humility. The culture in
which we live constantly instills in us
the sense of pride, of self-glorification, and of self-righteousness. It is
built on the assumption that man
can achieve anything by himself and
it even pictures God as the one who
all the time "gives credit" for man's
achievements and good deeds. Humility – be it individual or corporate,
ethnic or national – is viewed as a
sign of weakness, as something unbecoming a real man.
Even our churches – are they not
imbued with that same spirit as the
Pharisee? Do we not want our every
contribution, every “good deed”, all
that we do “for the Church” to be
acknowledged, praised, publicized?
But what is humility? The answer can appear
paradoxical, as it
is founded on a
strange
claim:
“The Lord Himself is humble!”
The modern man,
raised on publicity, self-assuredness,
endless
self-promotion, is
completely unable to understand
that
essential
perfection, truth,

beauty, and goodness is at the same
time intrinsically humble, because
its own perfection does not require
popularity, external glory, and propaganda of sorts.
God is humble because He is perfect; His humility is His glory and
source of everything truly divine,
perfect, and everyone drawing
nearer to Him and getting to know
Him, swiftly joins divine humility
and its splendour.
How to attain humility? For a
Christian – the answer is simple:
contemplate Christ, the embodiment of divine humility, through
Whom God has shown, then and forever, all His glory in humility, and all
His humility in glory. Christ said in
the night of His greatest humility:
“Now the Son of Man is glorified,
and God is glorified in Him". (Jn
13:31) Learning humility is to contemplate Christ, Who said: “learn
from Me, for I am gentle and lowly in
heart” (Mt. 11:29) At the end, learning humility is to examine and compare each and every word, every act
and our whole life with Christ. Without Him the true humility is not possible, as we can with Pharisee: even
faith transforms to pride, the Pharisaic vanity proudful of human,
ephemeral accomplishments.
The preparation for Lent is made
by asking for humility in prayer, because humility is the beginning of
true repentance.

PREPARATORY WEEKS
BEFORE THE GREAT LENT
Date

Sunday

Gospel Theme

6. Feb

Оf Zacchaeus

Desire

13. Feb

Оf Publican and the
Pharisee

Humility

20. Feb

Оf Prodigal Son

Return from Exile

27. Feb

Meatfare

The Last Judgement

6. March
Cheesefare
Forgiveness
We are in the preparatory period before the Great Lent, so in the
following Herald issues we bring you excerpts concerning the
purpose, preparation and specific aspects of spiritual life in this
period. In previous issue we discussed the purpose and desire for
God as precondition of repentant Lenten journey. This week, the
Gospel theme for contemplation is humility, the necessary first
step toward repentance.
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SERBIAN SCHOOL
ENROLMENT
We are accepting enrolments to
our Serbian language school until
the end of February.
Bring your child to meet new
friends, learn Serbian language, alphabet and get to know our culture!
All details at our school page:
https://svtrojica.melbourne/school

УПИС

У Н А Ш У Ш К О ЛУ Т Р А Ј Е Д О
КР А Ј А Ф Е БР УА Р А . Д О В Е Д ИТ Е
ВАШЕ ДЕТЕ ДА СЕ ДРУЖИ СА
ВР ШЊ АЦ ИМ А И Н А УЧ И С Р ПС К И
Ј Е З ИК , П ИС М О И У П О З Н А НА Ш У
К У ЛТ УР У ! С ВИ Д Е Т А Љ И Н А
Н А Ш О Ј Ш КО Л С К ОJ ВЕ Б С ТР АН И :
HT T P S :// SV TR O JI C A . M E LBO U RN E
/ SR / SC H O O L

О МОЛИТВИ И
ПОКАЈАЊУ
У Јеванђељу које данас читамо
представљена је молитва цариника, које је прибавила милост Божију. Ова молитва састојала се од
свега неколико речи: „Боже, милостив буди мени грешному.“ Пажњу
заслужује и то да је Господ услишио овако кратку молитву, па је
наша дужност да је благочестиво
размотримо.
Зашто цариник за изливање
свога срца пред Богом није изабрао неки узвишени, умилни псалам, него се окренуо таквој молитви и током читавог богослужења
понављао само њу? Када из душе
проклија истинско покајање, када
се у њој појави смирење и скрушеност духа, услед тога што се пред
њеним очима открила њена греховност, онда јој празнословље
постаје несвојствено и немогуће.
Усредсређујући се у себе и усмеравајући сву пажњу на свој јадни положај, она завапи к Богу најкраћом
молитвом.
Онај ко жели да пронађе у себи
дубоки осећај покајања, као оруђе
за достизање таквог стања

употребљава кратку молитву коју
произноси са највећом пажњом и
побожношћу.
Због највеће користи коју
кратка и усредсређена молитва
пружа, света Црква завештава својим чедима да се благовремено науче на неку кратку молитву. Током
читаве свете Четрдесетнице, на
свим Богослужењима у храму,
често се наглас, да сви присутни
чују, понавља молитва: „Боже, очисти мене грешног.“ Често се понавља и друга кратка молитва:
„Господе помилуј“.
У свим тим молитвама, какво је
значење речи „помилуј“ или „милостив буди“? То је – човекова свест
о погибељном стау у коме се налази; то је одбацивање сопствене
вредности; то је мољење милости
Божије, без које пропали човек
нема наде за спасење. Милост Божија није ништа друго него благодат Светога Духа; ми грешни треба
да је непрестано и неодступно молимо од Бога.
Многи ови кратке молитве изговарају пребрзо, водиће рачуна једино о томе да испуне прописани
број. Тиме не допуштају да молитви да проникне у срце и произведе дејство које јој је својствено, а
које се састоји у умиљењу. Свети
Оци с правом примећују да они
који се тако моле – моле у ваздух, а
не Богу.
Пружимо нашој молитви два
својства: пажњу и покајање. Нека с
њима узлети на небо, пред лице
Божије, да нам издејствује помиловање.

Св. Игњатије Брјанчанинов

ON PRAYER AND
REPENTANCE
In today’s Gospel we read about a
publican’s prayer, who has received
the grace of God. This prayer consisted of only a several words: “God,
have mercy on me, sinner.” We
should note that the Lord has heard
such a short prayer, so it is our duty
to consider it carefully.

Why the publican has not chosen,
in order to reveal to God what is in
his heart, some exalted, аffectionate
psalm, but has turned to such
prayer, and repeated it solely
throughout the service?
When the true repentance germinates from the soul, when the soul
encounters humility and contrition
of the spirit, due to sinfulness revealed before its eyes, then wordiness becomes unnatural and impossible. Concentrating from within
and directing all its attention to its
wretched disposition, it cries to God
with shortest prayer possible.
One trying to find the deep sense
of repentance utilises the short
prayer as a tool of entering such a
state, a prayer conducted with utmost attention and piety.
Due to great fruits of short and
concentrated prayer, the holy
Сhurch bequeaths its children to
learn some short prayer in due
course. During the Great Lent, we
can repeatedly hear: “God, cleanse
me, the sinner”. Another frequent
short prayer is repeated: “Lord, have
mercy.”
In all these prayers, what is the
meaning of the words “have mercy”?
That is the realisation about perilous
state a man finds himself; that is a
rejection of self-worth; it is asking
for God’s mercy, without which a
failed man does not have hope for
salvation. God’s mercy is nothing
else but the grace of Holy Spirit; us
sinners ought to pray God for it continuously and steadfastly.
Many are saying those short
prayers too fast, taking care only
about fulfilling the prescribed number. By doing so, they do not allow
the prayer to penetrate the heart
and produce its inherent effect, the
affection. Holy Fathers rightfully
notice that those who pray so, pray
to the air, and not to God.
Let our prayer have two qualities:
attention and repentance. Let it take
off to heavens, before face of God, to
bring us forgiveness.

St Ignatius Brianchaninov

