
Преподобни Сисоје Велики 

Мисирац родом и ученик св. Антонија. По смрти великог 

учитеља свога св. Сисоје настани се на пустињској гори, 

званој Антонијева, на којој се и Антоније раније 

подвизавао. Тешким трудовима над самим собом толико 

укроти себе, да беше кротак и незлобив као јагње. Зато му 

Бог даде велику благодат, да могаше исцељивати 

болеснике, изгонити нечисте духове, и мртве васкрсавати. 

Шесдесет година подвизаваше се Сисоје у пустињи, и 

беше као извор живе мудрости за све монахе и мирјане 

који долажаху њему за савет. Пред смрт засија му се лице 

као сунце. Монаси стајаху око њега и дивљаху се тој 

појави. А када светитељ испусти своју душу, сва одаја 

испуни се дивним благоухањем. Упокојио се у дубокој 

старости, 429 год. Св. Сисоје учио је монахе : „Ма како искушење да се догоди 

човеку, човек треба да се преда вољи Божјој и да призна, да се искушење догодило 

због греха његових. Ако ли се што добро догоди, треба говорити да се догодило по 

промислу Божјем." Монах питао Сисоја: „како ћу угодити Богу и спасти се?" 

Светитељ одговори: „ако желиш угодити Богу, иступи из света, одели се од земље, 

остави твар, приступи ка Творцу, сједини се с Богом молитвом и плачем, и наћи 

ћеш покој у овом веку и у оном." Монах питао Сисоја: како достићи смерност?" 

Светитељ одговори: „Када се неко извежба да признаје свакога човека бољим од 

себе, тиме задобија смерност." Амон се жалио Сисоју, како не може да упамти 

прочитане мудре изреке, да би их могао поновити у разговору с људима. Светитељ 

му одговори: „То није нужно. Нужно је задобити чистоту ума и говорити из те 

чистоте положивши наду на Бога." 

*** 
 
 
ZA RAZMI[QAWE: Откуда ми знамо да има живота после смрти? Знамо од Христа 

Господа, на основу Његових речи, Његовог васкрсења и Његових многих јављања 

после смрти. Философи који признају живот после смрти признају га на основу 

свога умновања, а ми га признајемо на основу искуства, нарочито искуства светих 

људи, који нису умели ни могли неистину објављивати. Кад је св. Сисоје лежао у 

постељи пред смрт, лице му беше врло светло. Около њега стајаху монаси, ученици 

његови. Тада се загледа св. Сисоје, па рече: „ево авва Антоније дође!" Поћутав 

мало опет рече: „ево пророци дођоше!" У том се лице његово још више засија, и он 

рече: „ево апостоли дођоше!" По том рече: „ево ангели дођоше да узму душу моју!" 

Најзад лице му засја као сунце, и сви беху у страху великом, а старац рече: „ево 

Господ долази, погледајте сви. Ево Он говори: принесите ми сасуд изабрани из 

пустиње!" После тога светитељ предаде дух свој. И колико је сличних виђења 

било! И то од сведока најпоузданијих. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

         

VELIKO SPREMAWE I URE\EWE NA[E CRKVENOG IMAWA 
Svake subote u narednih nekoliko subota od  9:00-1:00 posle podne 
bi}e organizovano ~i{}ewe i ure|ewe na{eg Crkvenog imawa. 
Zahvaqujemo se svima koji su ove subote radili ! Slike i imena 
wihova su ispisana ! Hvala i Bog Vas Blagoslovio  
Vidimo se u jo{ ve}em broju idu}e SUBOTE ! 
 
 

 

 

 

 

 

         

          

 

 

    

Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava 
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio  44147 

 Today our Church celebrates:  
Danas  na{a Crkva  proslavqa: 

July 19
TH

 2020-July 6
TH 

2020 
 

   

 NEDEQA6. PO DUHOVIMA 
Tone 5

TH 
Ep.110 (Rom. 12:6-14) 

Gospel: Mt. 29 (9:1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1. Petar Petrovic 

2. Nevena Atlija 

3. Pavle Majerle 

4. Marko Gvozdenovic 

5. Gordana Kovcic 

6. Lazar Jankovic 

7. Stefan Rakic 

8. Stevan Bjelicic 

9. Zoran Pantelejic 

10. Simo Petkovic 

11. Branko Bosiljcic 

 
 

12. Andrej Goreta 

13. Nebojsa Petrovic 

14. Luka Citovic 

15. Stevan Citovic 

16. Zoran Zlojutro 

17. Darko Rajak 

18. Tomislav Tomic 

19. Andrija Prtenjak 

20. Mile Kecman 

21. Stanko Cane Gvozdenovic 
 

На дан  
Светог Мардарија,  

18. јула 2020. 
године, пре свете 
Литургије u 6:00 

сати ујутро 
одржана je литија 

од манастира Новa 
Грачаницa до 

манастира Светог 
Саве код Чикага! 

PROSLAVA DRA@INOG DANA- Danas posle Svete Liturgije parastos ispred spomenika 


