
Свети Јован Шангајски
Христос је дошао 

да грех гордости Адамове 
поправи смиреношћу...

Славећи Богојављење, ми се сећамо и 
да се Бог показао људима као Тројица и да 
се Исус јавио свету као Христос. Где се јавио 
Христос? Где је започео Своје дело? Да ли је 
отишао у град велики и тамо се јавио у Својој 
Слави? Или се успео на гору високу, а маса од 
мноштва хиљада је стајала доле и посматра-
ла Га као некакво чудо? Не! Христос је пошао 
у пустињу, на реку Јордан, где је Јован кр-
штавао народ. Јован је проповедао покајање 
и позивао грешнике да се, у знак покајања, 
крсте у Јордану. И ево, као грешник долази и 
Христос и моли за крштење. Он, у Коме није 
било греха. Уплашио се Јован. “Ти треба мене 
да крстиш”. “Остави сада” - одговара Исус - 
јер тако нам треба испунити сваку правду”. 
Адам је гордошћу сагрешио, желео је да се 
узвиси, да постане попут Бога. А Христос 
је дошао да испуни правду Божију, да грех 
гордости Адамове поправи смиреношћу. 
Адам је желео да се узвиси пред Богом, а Бог 
се унизио пред човеком. Христос је сишао у 
воду и прихватио крштење од раба Својега. 
Дрхтећи, Јован је положио руку на Владара 
и Бога својега, а Христос је смирено погнуо 

Своју главу пред њим. Ова смиреност Хри-
стова отворила је небо. Тада су се небеса от-
ворила и зачуо се глас Бога Оца: “Ово је Син 
Мој љубљени, који је по Мојој вољи. Ово је 
Син Мој, који Себе понизи да би извршио 
Моју вољу, истински Син Мој, Који се уни-
жава да би човека узвисио”. 

А Дух Свети је сишао са неба на Исуса, 
потврђујући речи Оца. Тако је смиреношћу 
Исус отворио небо и показао људима тајну 
Тројичности Божанства. Али зашто је Он то 
обавио управо на води, а не на неком другом 
месту? Сетимо се како је Бог стварао свет. 
Када је Бог стварао небо и земљу, “земља 
беше без обличја и пуста, и Дух Божији диза-
ше се над водом”. Потом растави Бог земљу и 
воду, али тако да вода ипак остане на сваком 
месту и нужна свему створеном. 

Човек је круна Божијег стварања; он је 
постављен за цара природе. А када цар по-
стаде непријатељ Цару другоме, тада и чи-
таво царство његово постаде непријатељско 
царство. Казна је била нaмењена не само 
човеку него и свему створеном /твари/. “Јер 
знамо да сва твар заједно уздише и тугује до 
сада (Рим. 8,22). Али, “твар се покори ташти-
ни (не од своје воље него за вољу онога који 
је покори)” (Рим. 8,21-22). 

Зато опроштење кривцу ослобађа 
и створено од робовања пропадљивом. 
“Уништена ће бити ова природа пропадљива 
и преобразиће се у ново небо и нову земљу, 
где правда обитава”. (II Пет. 3,12-13). Да би 
се омогућила ова промена, да би се приро-
да припремила за непропадљивост која ће 
наступити после судњега дана, Христос је 
дошао на воде Јордана. Уронивши у Јордан, 
Христос је посветио не само воде Јордана 
него и читаву водену природу. 

Крштење Јованово је било само знак 
покајања. Хришћанско крштење јесте ново 
рођење, опроштај свих грехова. Водом је каз-
нио Бог грехове првог света и уништио га је 
водом у потопу. Водом сада спасава Бог људе 
кроз Тајну крштења. 

Срећан Празник! Бог се јави!
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Свети Јустин Ћелијски
За данашњи дан

Господ је оставио очигледно 
чудо, чудо видљиво и опипљиво 

- Свету воду

Господ је основао Свету Тајну Кр-
штења када се крстио у Јордану да нам да то 
свето средство да се спасемо греха, ђавола, 
смрти.

Ти сумњаш. Да ли је то тако питаш се? 
Велика тајна по среди. Јавља се Света Троји-
ца. Господ, Син Божји, крштава се у реци у 
Јордану, а то све спасава људски род од гре-
ха, од смрти. Ја хоћу доказе. То све може 
бити бајка. Васкрсење Христово може бити 
бајка и скаска и прича. Духовдан може бити 
бајка и скаска и прича. Али, ето за данашњи 
дан Господ је оставио очигледно чудо, чудо 
видљиво и опипљиво свету воду, Свету Во-
дицу. 

Откако се Господ крстио, отад је 
благодат Божја сишла на сву природу. Бо-
гојављенска вода, како се вели у данашњим 
црквеним молитвама, Господ је осветио 
воду, а вода сачињава највећи део у свима 
световима, највећи део у телу човечијем. 
Вода, вода освећена!… Ето, како се осве-
тила онда, тако се и данас Водица освећује 
силом Господа Христа. Када свештеник 
Божји освети Водицу шта је то? Какав је то 
доказ, шта то значи? Мртва вода не квари 
се после освећења, мртва вода постаје про-
сто бесмртна, остаје читава, не квари се, не 
трули. Ко то чини, ко је то урадио? Сила 

Господа Христа, Божанска сила Његова. 
И то чудо ми гледамо својим очима сваки 
дан. Кад год свештеник уђе у твоју кућу и 
освети Водицу, гле, дешава се то велико 
чудо. Дух Свети освећује воду у твоме дому 
и ти имаш један доказ истинитости твоје 
вере православне. Господ Христос непо-
средно освећује воду, јер то нико од људи 
учинити не може. Нико од људи, ни сав род 
људски не може учинити то чудо, ни све 
науке, ни све лабораторије научне не могу 
воду да очисте тако да се никада не поква-
ри. И најочишћенија вода у апотеци поква-
ри се у току одређеног времена. Али Водица 
Богојављенска, Водица коју свештеник ос-
вети, она се никада не квари.

То чудо оставио је Господ кроз две 
хиљаде година до данашњег дана и до 
Страшнога Суда. И када ти и ма ко други 
посумња и рекне: „Како ћу ја да верујем да 
је Христос Истинити Бог? Ко ми то може 
казати?“ Реци му: „Ево, ево Свете Водице. 
Она показује и доказује да је Христос Исти-
нити Бог. Ко њу учини непокварљивом? Ко? 
Само Он, Једини Истинити Бог. Нико од 
људи“. Свештеник по себи као човек не би 
могао учинити. Али он као освећено лице 
Божје освећује Свету Воду и Господ Хри-
стос даје преко њега води ту неискварљи-
вост и непокварљивост.

Сумња пријатељ твој, или непријатељ 
твој, или данашњи безбожници, и вичу: 
„Није Христос васкрсао, није васкрсао. То 
су приче, то су бајке“. Еј, пријатељи и не-
пријатељи, каква бајка, каква скаска, каква 
прича? А шта је Света Водица? Одакле она? 
То је Господ оставио као знак да верујеш и 
у сва остала чуда, сва остала чуда. И у чудо 
Његовог Васкрсења, и у чудо Његовог Пре-
ображења, и у чудо Светог Духа, и у чудо 
Његовог Светог Крста. Да ли верујеш у сва 
чудеса о којима пише у Еванђељу? 

Да ли верујеш да је васкрсавао Он 
мртве, да је изгонио демоне, да је лечио и 
исцељивао од свих болести. Доказ - ево ти 
Свете Водице… Свете Водице коју ти, без-
божниче и непријатељу Христов, никада 
не можеш да учиниш непролазном и непо-
кварљивом. 
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Свети Филарет Московски
 

Обмањујемо себе 
ако мислимо да се спасавамо 

остајући грешници...

Када би грађанину или сељаку рекли: 
„Чини то и то и буди близак цару који ти 
даје право на ту привилегију и призива те 
на то“, са каквом радошћу, са каквим жа-
ром би се прихватио дела које се од њега 
траже, макар подвиг био тежак и труд дуго 
трајао. 

Али ето, благовесник воље Цара Не-
беског нама, који смо и последњег степена 
грађанства у том Царству недостојни, го-
вори: „Будите свети“, будите свети морал-
но а затим будите свети блажено, живите 
побожно и врлински и будите блиски Цару 
Небеском, Који вам дозвољава не само да 
Му се приближите, већ и да пребивате у 
Њему, и Сам не само да жели да вам се при-
ближи, већ и да живи у вама. 

Шта? Како се прихвата овај позив? Да 
ли ће сви, у крајњој мери многи, кренути 
са спремношћу, са ватреним усрђем, са не-
ослабљеном ревношћу, са пуном делатно-
шћу? Зар није уобичајеније да мислимо и 
говоримо: 

„Како ми да будемо свети? Ми смо 
људи грешни и довољно је ако се некако 
спасимо покајањем“. „Како ми да будемо 
свети?“ 

Али, да ли смо помислили шта ћемо 

бити и шта ће бити са нама, ако не почнемо 
да се подвизавамо да бисмо постали Све-
титељи? 

Постоје виши степени светости на 
којима сијају посебно изабране и облаго-
даћене душе. Међутим, светост уопште није 
само појединачна одлика међу хришћани-
ма коју је похвално да имају неки и без које 
лако могу проћи други. По апостолском 
учењу, свако кога је Бог призвао да буде 
свет у Царству Божјем, другачије речено, 
сваки хришћанин у самом овом призиву и 
у мисли о Богу Који га је призвао, мора да 
нађе за себе закон, обавезу и побуду да неи-
зоставно буде или да постане свет. „Него по 
Светоме који вас је позвао, будите и сами 
свети у свему живљењу“ – ово правило је 
тим пре обавезно за синове Новог Завета 
Божјег, јер је и синовима Старог, мање сав-
ршеног Завета, већ било дато од Бога: „Јер 
је написано: Будите свети, јер сам ја свет.“ 

Ако живите без старања и без наде да 
будете свети, значи да живите не по Светоме 
који вас је позвао, не одговарате достојанству 
позваних од Бога и синова завета Божјег – 
ви сте хришћани по имену, а не по суштини 
Дакле, ако безбрижно и немарно мислимо 
да не треба да будемо свети, сами себи пи-
шемо пресуду да не видимо Господа, да бу-
демо туђи вечном блаженству.

„Ми смо људи грешни“. Чини се, ово 
је неоспорна истина.

Међутим, ако називамо себе грешни-
цима са површном мишљу, такво признање 
греховности нас наравно неће повести ка 
светости. У том случају, чак и говорећи 
истину, да грех имамо, „себе варамо, и ис-
тине нема у нама„, то јест у нашем срцу и 
животу, иако и постоји звук истине у на-
шим устима. „Истинита је ријеч и свакога 
примања достојна да Христос Исус дође у 
свијет да спасе грјешнике од којих сам први 
ја“ (1 Тим. 1:15). 

Обмањујемо себе ако мислимо да се 
спасавамо остајући грешници. Христос 
спасава грешнике тиме што им даје сред-
ство да постану Светитељи.
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Свети Игњатије Брјанчанинов

Не желите себи немогуће,
не тражите од душе Ваше оно 
што она не може да пружи...

Будите спокојни. Земаљски живот 
хришћанинов састоји се од утеха и иску-
шења. Тако је устројио Промисао Божји. 
Утехе подржавају на путу Божјем, а иску-
шења умудрују.

Дружење и разговори са људима бла-
гочестивим доносе суштинску корист. 
Али за савет, за руковођење није довољно 
бити побожан, треба имати духовно ис-
куство, а изнад свега духовно помазање. 
Такво је о овом питању учење Писма и 
Отаца. Саветник благочестив, али неис-
кусан, пре може да смути, неголи да доне-
се корист. Не само међу мирјанима, него 
и међу монасима крајње је тешко наћи са-
ветника који би, тако да кажем, измерио 
и извагао душу која се са њим саветује и 
који би јој, на основу њеног стања, дао са-
вет. Сада саветници и руководитељи више 
дају савет од себе и из књиге. А баш савет 
овог првог карак тера је нарочито кори-
стан и делотворан. Он је близак души која 
тражи уточиште под окриљем савета, који 
јој је близак, то она осећа. Св. Исаак је ре-
као:“ сваком је најкориснији савет свој“. 
И савет туђ, мада га по свему судећи чине 
благе и разумне речи, доноси души само 
мучење, растројство. Она осећа његову 
неумесност, осећа да јој је он туђ. „Има их, 
говори Писмо, који Говорећи рањавају као 
мачем, док језици мудрих исцељују“ (При-
че 12,18).

Прибегавајте више читању Светих 
Отаца, нека Вас они руководе, подсећају 
Вас на врлину, управљају Вас на пут Божји. 
Овај начин живљења припада нашим вре-
менима: он је заповеђен и нама предан од 
Светих Отаца познијих векова. 

Каква је корист од читања о оним вр-
линама које се не могу испунити у ствар-
ности? Не може бити никакве користи, 
већ може бити штете, која је у томе што ће 
се у духовном стању човека побудити за-

несењаштво, које му никако не пристоји. 
To сањарење повремено ће варљиво на-
слађивати уображавањем високих врли-
на, повремено ће наводити на душу уни-
није и очајање када увидимо да не можемо 
да негујемо те врлине. Свагда и стално 
нас одвлачећи од добрих дела, која нам 
се управо указују, на тај начин сањарење 
чини наш живот празним и бесплодним. 
Хришћанин чији је удео да проводи и зав-
рши живот у свету, треба да чита Свете 
Оце који су писали уопште за све хришћа-
не.

Жалећи се на крајњи недостатак бо-
гопросвећених наставника и саветника, 
они заповедају ревнитељу побожности да 
се руководи у животу њиховим отачким 
списима. „Савет светих је разумност“ 
(Приче 9,10). Старајте се да Вас не заноси 
расејаност. А ако се деси да будете одву-
чени њоме из немоћи, која је свима нама, 
људима, прирођена не предајте се унинију. 
Неповодљивост није својствена човеку на 
земљи, па ни житељу најдаље пустиње и 
осаме. Непостојаност и занесеност деј-
ствују неминовно у сваком човеку, и у 
најстрожијем отшелнику. Тим више није 
могуће да се онај који живи у свету, усред 
свих саблазни, не заноси. Не желите себи 
немогуће, не тражите од душе Ваше оно 
што она не може да пружи. Лечите Ваше 
заносе покајањем, а недостатак дела Ва-
шег надокнадите скрушеношћу духа. 

Бог да Вас благослови!
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Свештеник Павле Гумеров
Шта радити ако Бог не даје децу?

Ако Бог не даје породици децу треба се 
надати, не падати у очај и стрпљиво чекати. Да-
нас многи људи нису претерано здрави и зато 
се дешава да после неколико година брака нема 
деце. Треба се молити и треба постити. Треба 
се молити праведнима Јоакиму и Ани, Петру и 
Февронији. Треба ићи на ходочасничка путо-
вања – наАтонил и на друга места.

Ако супружници дуго немају деце  то пред-
ставља искушавање њихових осећања, проверу 
колико се воле, јер кад човеку све лако иде, кад 
му се све даје на поклон, он то не цени преви-
ше. А кад људе повезује нека заједничка невоља, 
они постају ближи, почињу изузетно танано да 
се воле, савладавши ову невољу. 

Што се тиче вантелесне оплодње (ВТО) 
која се приказује као лечење неплодности: 
вештачка оплодња представља грубо мешање 
у тајну зачећа, у тајну рађања деце. И знамо да 
је Архијерејски Сабор 2000. године забранио 
православним хришћанима да прибегавају овој 
технологији, премда неки у овој забрани лукаво 
виде могућност за прибегавање неким варијан-

тама вештачког зачећа. Међутим, у одлукама 
Сабора је јасно речено да су с православне тач-
ке гледишта недопустиви сви облици вантеле-
сне оплодње, који претпостављају припрему, 
конзервацију и касније уништавање ембриона.

Приликом вештачке оплодње увек долази 
до уништавања, односно до убиства ембриона.

Укратко ћу  подсетити на то каква је 
суштина ове технологије. Код жене се стиму-
лише супер овулација како би се одмах доби-
ло што више јајних ћелија, понекад чак до 20; 
од њих се бирају најбоље, оплођују се семеном 
мужа и смештају у специјални инкубатор на 
неколико дана. Затим се (увек неколико) пре-
сађују у материцу, друге се замрзавају, њих 
касније може да користи исти брачни пар, или 
други. То је некаква производња деце на траци. 
И ту се врти велики новац: један покушај  ВТО 
са свим пратећим процедурама у Москви кошта 
минимум 150 хиљада рубаља. А код мене су, на 
пример, долазили људи који су имали по 10-15 
покушаја. И без резултата. Зато што ВТО не даје 
стопостотни резултат! То је зарађивање на људ-
ској несрећи, а не лечење неплодности.

А сад поставимо питање: а шта се деша-
ва ако су почели да се развијају сви ембриони 
који су пресађени у материцу? Јер ставља се од-
мах неколико како би била већа вероватноћа да 
ће преживети, јер не преживљавају сви... Шта 
се дешава ако је остало неколико?« Сувишни» 
ембриони се редуцирају, односно, одстрањују 
хируршким путем – врше се абортуси. Тако да 
се приликом ВТО уништавају оплођени ембри-
они који су већ деца с душом. И испоставља се 
да човек који примењује ВТО пристаје на абор-
тусе. Технологија ВТО је апсолутно безбожна. 
Човек преузима на себе функцију Господа Бога, 
меша се у оно што на тајанствен начин треба да 
се одвија у  мајчином организму.

А да не говорим о томе да приликом ВТО 
има много више побачаја, има много више не-
успелих трудноћа. И много чешће се рађају не-
доношчад.

Тако да је православни пут следећи: моли-
ти се и чекати. А ако Господ не шаље дете треба 
поступати онако као што су  у Русији и у другим  
земљама људи одувек радили – треба усвојити 
сироче или дете из дечјег дома.
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Свештеник  Георгије  Максимов
Шта је најважније у мисији?

За  мисионара је важна молитва и 
нада само на Бога – не на своје силе, не 
на себе, не на своје пријатеље, не на своје 
спонзоре – само на Бога. Молитва Богу, 
љубав према Христу и том човеку коме 
проповедаш – ето шта је важно за мисио-
нара. А такође и одлучност у одбацивању 
себе. Шта нам смета да одемо и пропо-
ведамо свом пријатељу? Није потребно 
у дискотеку, не на стадион, ево ту нам је 
сусед или колега са посла. Дешава се и да 
живимо са суседом, знајући да је римока-
толик, или протестант, ми се знамо десет 
година са њим, поздрављамо се, одемо у 
посету, честитамо му празнике, а ни јед-
ном га нисмо питали: ‘Пријатељу, а зашто 
ти ниси православан? Хоћеш ли да ти го-
ворим о Православљу?’ чак ни реч нисмо 
рекли о томе. Зашто? Можда зато што же-
лимо да стекнемо миран дух у себи? 

Нипошто – ми се бојимо да се пове-
римо Богу и мислимо: ‘А шта ако се, када 
будем рекао – да ли хоћеш да ти кажем 
нешто о Православљу – мој сусед увреди 
и каже: ‘не, не желим, не разговарам више 
са тобом’“. 

Ето шта лежи унутар многих про-
тивника мисије – маловерје и страх. 
То су људи који не размишљају о Богу. 

Човек који се поверава Богу, све по-
свећује Богу. Он говори нека ме и зга-
зе људи, нека ме каменују, ја ћу славити 
и проповедати Име Христово. Такви су 
били Апостоли, али такви нису ти људи 
који се боје да иду у мисију, и оправдавају 
свој страх оспоравањем мисије – они не-
мају радости Духа Светога у свом срцу. То 
је зато што када имаш дарове Духа Све-
тога, тебе преплављује таква радост да 
желиш са свим да је поделиш. То је онај 
свећњак, који, како је рекао Господ, нико 

неће ставити под сто, већ га држи откри-
веним, да би светлео свима. Желиш да 
кажеш: ‘Пријатељу види како сам срећан. 
Дај да ти говорим о томе.’ Оно што по-
креће мисионара. А ако човек не жели да 
подели то, шта се она може рећи о њего-
вом духовном стању?

Христос нам је даровао спасење. Оно 
није од нас, ми смо га добили као дар. Без 
њега бисмо погинули. И Бог нам је дао 
овај дар не само ради нас, већ и због оних, 
који су поред нас, да би пошли ка другима 
који гину и поделили са онима, који желе 
спасење. 

И када ми делимо са њима то спа-
сење, пројављујемо љубав према њима и 
уподобљавамо се Богу, Који је Љубав. А у 
чему је наша љубав, ако се ми десет годи-
на поздрављамо са нашим суседом, смеш-
камо се, али ни једном му нисмо рекли 
ни једну реч о Богу, а када улазимо у дом 
и мислимо, да пошто код нас висе иконе 
и леже православне књиге, онда смо ми 
православни. То није Православље!

И тај исти Преподобни Серафим 
Саровски проповедао је расколницима – 
старообредцима, када су долазили њему, 
он им је директно говорио: „Без Цркве се 
нећете спасити.“ 

Он их је звао у Православну Цркву. 
Шта је то, ако не мисија? 
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