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Света Три Јерарха

Светитељи: Василије Велики, Григорије Богослов и Јован Златоуст имају сваки посебно
свој дан празновања у месецу јануару и то: Василије Велики 1. јануар, Григорије
Богослов 25. јануар и Јован Златоуст 27. јануар и 13. новембар. А овај заједнички
празник установљен је у XI веку за време цара Алексија Комнена. Једном наста
однекуда распра у народу око тога, ко је од ове тројице највећи. Једни уздизаху
Василија због његове чистоте и храбрости; други уздизаху Григорија због његове
недостижне дубине и висине ума у богословљу; трећи уздизаху Златоуста због његове
чудесне красноречивости и јасноће излагања вере. И тако, једни се назваше василијани,
други григоријани, а трећи јованити. Но промислом Божјим овај спор би решен на корист
цркве и на још већу славу тројице светитеља. Епископ евхаитски Јован (14. јуна) имаде
једну визију у сну, наиме: најпре му се јавише сваки од ова три светитеља, напосе у
великој слави и неисказаној красоти, а потом сва три заједно. Тада му рекоше: "Ми смо
једно у Бога, као што видиш, и ништа нема у нама противречно... нити има међу нама
првог ни другог". Још посаветоваше светитељи епископа Јована да им он напише једну
заједничку службу и да им се одреди један заједнички дан празника. Поводом овога
дивног виђења спор се реши на тај начин што се одреди 30. јан. као заједнички празник
за сва три ова јерарха. Овај празник грчки народ сматра не само црквеним него и својим
највећим националним и школским празником.

ТРОПАР (глас 4):

Јако апостолов јединоравнији и всељенија Учитељије, Владику всјех молите, мир
всељењеј даровати и душам нашим велију милост.

Свештеномученик Иполит, епископ римски
Пострадао за веру у време Клавдијево. Када у Риму девица Хрисија би немилостиво
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мучена за Христа, тада се заступи за њу пред мучитељима свети Иполит и изобличи
мучитеље. Због тога протеста и он би стављен под суд, суђен и осуђен на смрт после
дугих истјазања. Везаше му и ноге и руке и потопише га у мору. С њиме и Хрисијом
пострада још двадесет мученика. Пострада свети Иполит 269. године.

Свети мученик Теофил Нови
Као војвода цара Константина и Ирине би заробљен од Агарјана и четири године држан
у тамници. Па када одби сва наваљивања муслиманска, да напусти веру хришћанску, би
посечен мачем 784. године и пресели се ка Господу.

Свети Петар, цар бугарски
Син Симеонов, велики поштоватељ светог Јована Рилског. Учинио цркву бугарску
независном од Цариграда и сачувао Православље у Бугарској од богумила. После једног
неуспешног рата са Мађарима и Русима умро 976. године у педесет шестој години
живота.

Пост и вера — Василије,
Богословље — Григорије.
Милосрђе — Златоусти,
Златоусти, Медоусти!
Работници једног дела;
Три напосе — три ангела,
Три заједно ко Бог један,
Нит ко главни ни узгредан.
У вечности сви се слажу.
Једног вичеш — три помажу.
Једног певаш, сва три чују,
Једног славиш, три с" радују.
Три човека — једно цело,
Три Јерарха - једно дело,
Три имена — једна слава,
Свој тројици — Христос глава.
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РАСУЂИВАЊЕ

Ево примера како цареви траже савет у светитеља, како светитељи избегавају сујету и
богатство и како саветују цареве. Православни цар Петар бугарски крену са свитом
својом уз Рило планину, гоњен неодољивом жељом да види св. Јована Рилског и користи
се његовом поуком. И посла цар људе напред да јаве светитељу. Но светитељ се не
сагласи на виђење с царем. Ожалошћени цар посла поново људе са нешто јестивних
ствари и довољно злата и молбом да му светитељ напише неки савет. Јован прими
јестиве ствари а злато врати не хтевши га ни додирнути; и одговори цару: "Ако желиш
небесно царство, буди милостив као Отац небесни. Не уздај се у неправду и не буди
користољубив; буди кротак, тих, свакоме доступан. Не примај похвале од својих
великаша. Порфира твоја нека сија врлинама. Сећање на смрт да не оставља душу твоју.
Смиривај се пред стопама матере цркве; приклањај главу пред њеним
првопрестолницима да би те Цар царева, видећи твоје усрђе, обдарио благом, какво
никад на срце човеку не дође." Добивши то писмо, цар га је пољубио, и потом често
прочитавао.

СОЗЕРЦАЊЕ

Да созерцавам Господа Исуса као пријатеља деце и то:
1. као пријатеља ангела небеских који су као деца невини, послушни и бестрасни,
2. као пријатеља мале деце на земљи која просто и лако верују у Бога,
3. као пријатеља светитеља који су трудом и благодаћу очишћени од греха и постали
невини као деца.

БЕСЕДА
о томе како људи морају бити као деца да би били синови Божји
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Заиста вам кажем: ако се не повратите и не будете као дјеца,
нећете ући у царство небеско (Мат. 18, 3)

Тако говори Господ, и реч је Његова света и истинита. Какво то превасходство имају
деца над одраслим? Имају три превасходства: у вери, у послушности и у незлобивости.
Дете пита родитеља о свему, и ма шта родитељ одговорио, оно верује родитељу своме.
Дете је послушно родитељу своме, и лако потчињава вољу своју вољи родитељској.
Дете је незлобиво, и мада се брзо срди, брзо и прашта. То троје захтева Господ од свих
људи, наиме: веру, послушност и незлобивост. Он тражи да људи верују Њему
безусловно, као што дете верује родитељу своме; да буду безусловно послушни према
Њему, као што је дете послушно родитељу своме; и да буду незлобиви у односу један
према другом, да не памте зло и не враћају зло за зло.
Вера, послушност и незлобивост главне су одлике детиње душе. Уз то још долази:
бестрасност и радост. Дете није среброљубиво; дете није похотљиво; дете није
славољубиво; оно има око непомућено пороцима, и радост непомућену бригама.
О браћо, ко нас може поново учинити децом? Нико осим Христа јединога. Он нас може
поново учинити децом и помоћи поновном рођају нашем и то: примером Својим, науком
Својом и силом Духа Свога Светога.
О Господе Исусе, савршени у послушности и незлобивости, вечни младенче Оца
небесног, помози нам бити као младенци вером у Тебе, послушношћу према Теби и
незлобивошћу једног према другом. Теби слава и хвала вавек. Амин.
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