Савет лекара у с
сезони виру
уса
"Ми см
мо једно у Бога, као шт
то видиш и нема у нам
ма
ништа
а противречно, него смо
с
сваки у своје врем
ме
побуђи
ивани Духом
м Божјим, писали
п
раззне књиге на
н
спасењ
ње људи. И међу нама нема ни
н првог, ни
н
другог,, него ако једног
ј
спом
менеш, одма
ах су и другга
двојица
а ту." Ови
им речима јавише се
е Света Тр
ри
Јерарха (Свети Василије
В
Ве
елики, Све
ети Григори
ије
Богослов и Св
вети Јован
н Златоус
ст) епископу
ану и тако
о засвагда
а прекинуш
ше
Евхаиттском Јова
сукобе међу св
војим тако
озваним присталицам
ма
ијанима, Гри
игоријанима
а и Јованити
има.
Васили
Људске
е страсти и сујета, по
отреба за та
акмичењем и
доказив
вањем одв
вајкада су пратиле људски
љ
род –
тачније
е од самог праоца Адама који хттеде да буд
де
раван Богу и затто по нагов
вору Еве ку
уша плод са
с
дрвета познања добра и зла.
з
И такко кроз цел
лу
а часа, чо
овек упоређ
ђује себе са
с
историјју до овога
другим; мери и одмерава аршинима овога светта
пех и снагу,, своју „вред
дност“. А ка
ад му досад
ди
свој усп
да мер
ри самог себе,
с
или се не осе
ети довољн
но
вредни
им, онда ме
ери оног кро
оз кога се идентификуј
и
је:
своју куућу, свога учитеља,
у
свој тим, своју децу, сво
оју
земљу,, своју наци
ију, свој јези
ик, своју... своје... своје
е...
Попут малог дете
ета усвоји само
с
једно лице – ја и
да то ја и мо
оје мора битти
присвојјни придев моје. И онд
боље него друго; штавише најбоље. И постане и
остане човек мал
ли и ситан у својој себ
бичности и у
пи и не види другог. И свет постан
не
својем јја. И заслеп
мој све
ет. То је најопасније оттпадништво
о од Бога, је
ер
човек излази из заједнице
е и утапа се у мор
ру
ене гордостти и таштине.
сопстве
Нека ссу нам ова три велика
а учитеља Цркве,
Ц
поре
ед
мудроссти и знања
а, узори и у хришћан
нском односу
према ближњима; да никад
да не видим
мо првог ил
ли
другог у било коме послу, у знању, у милости, у
има... да са
а смирењем
м прихватам
мо ближње и
дарови
да ника
ада у њима не видимо супарнике него једино
ои
увек ссвоје сатру
удбенике и сарадникке на Њив
ви
Господ
дњој, своју браћу наш
шег заједни
ичког Оца на
н
Небеси
има коме не
ека је Слава
а во вјеки вјјеков . Амин
н.
о. Радоми
ир

Ниске
е зимске ттемпературе
е погодују болестима
а,
посеб
бно вирусн
ним које ссу ових да
ана главни
и
кривц
ци што је
е повећан број пац
цијената са
а
респи
ираторним инфекцијам
ма у виду прехладе и
грипа . Грип се од прехлад
де разликуује по тежо
ој
клини
ичкој слици, са темпера
атурама којје иду до 39
9
или 40 степен
ни Целзијууса, лошији
им општим
м
стање
ем, малакса
алошћу и ссувим кашљ
љем, док су
у
код прехлада ниже те
емпературе
е, а неки
и
прехл
лађени чак и немају по
овишену тем
мпературу и
прехл
ладу углавн
ном прележ
же „на ногам
ма“. У овим
м
хладн
ним данима
а ретки су о
они који се не жале на
а
главо
обољу, мала
аксалост, болове у грл
лу, болове у
миши ћима, кијавицу и каш
шаљ, па је потребно
о
ремити орга
анизам да се заштити о
од прехладе
е
припр
и гри
ипа природ
дном отпорношћу ил
ли јачањем
м
имуни
итета. Лош
ша исхрана
а негативно
о утиче на
а
имуни
итет, па је потребно је
ести намирн
нице богате
е
проте
еинима по
опут рибе, меса и млечних
х
произзвода. Саве
етује се уношење све
ежег воћа и
поврћ
ћа које је бо
огато витам
мином Ц ка
ао најбољим
м
средсством за јачање имунитета
а. Такође
е,
препо
оручује се узимање меда, као
о једног од
д
најздр
равијих пр
риродних л
лекова за све врсте
е
болессти. Препор
ручује се и боравак на свежем
м
ваздууху уз ми
инималне физичке активности
и,
прове
етравање п
просторија ууз појачане
е хигијенске
е
мере чешћег пр
рања руку и хигијене
е стамбеног
ебно је уноссити доста течности и
просттора. Потре
топли
их напитакка са лим
муном а а
антибиотике
е
узима
ати само по препоруц
ци лекара. Хроничним
м
болессницима којјима инфлууенца може
е погоршати
и
основвну болестт препоруучује се вакцинација
а
проти
ив грипа, а правосславним ххришћанима
а
„духо
овне вакцин
не“.
По Свв Теофану Затворникуу „И лекар
ре и лекове
е
Бог је
о“ па све примај са бл
лагодаћу јер
р
е створио
болессти „неке би
ивају и од н
небриге“ по Св Јовану
у
Злато
оустом.
ила Поповић
ћ
др Радми
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Најснажније оружје против
присилних мисли је молитва

И заиста велика је тајна побожности, Бог се јави у
телу (1. Тим 3, 16.). У тајни Христовог доласка у свет
Бог нам се открива као присутан и сличан нама.
Оличење Божијег унижења ради нас људи
представља празник Сретење. Празник сусрета Бога
и човека. И то не било каквог сусрета. Тај сусрет
очекиван је вековима. Пророци су о њему говорили,
многобожци о њему маштали, праведници га жељно
ишчекивали. Мојсије, велики вођ јеврејског народа,
коме се Бог јавио у купини која гори а не сагорева,
желео је да приђе и види Бога. Али је кренувши чуо
речи опомене: Мојсије, не иди овамо. Не може човек
Бога видети а жив остати - то је било правило
старозаветног живота. Постоји преграда, међа коју је
човек поставио између себе и Бога.

Светски познати лекар, добитник Нобелове награде
за физиологију и медицину за рад на васкуларном
шаву и трансплантацији крвних судова и органа,
доктор Алексис Карел је рекао: „Молитва је
најмоћнији облик енергије, коју човек ствара. Она је
исто тако реална сила као и земљина тежа. Као
лекар посматрао сам пацијенте којима није помагала
никаква терапија. Они су успевали да се излече од
болести
и
меланхолије
само
захваљујући
успокојавајућем дејству молитве ... Када се молимо
повезујемо се са неисцрпном животном Силом, која
покреће читав универзум. Ми се молимо да макар
део те силе пређе нама. Обраћајући се Богу у
искреној молитви ми усавршавамо и лечимо своју
душу и тело. Није могуће да макар један трен
молитве не донесе позитиван резултат сваком
мушкарцу или жени.“

Доласком Христовим, све ограде се порушише а
зидови деоба су нестали. Тајна Христовог доласка је
тајна Христовог присуства, присности са нама. Има
ли веће присности од држања другога у загрљју и
наручју? То се десило у празнику Сретења, када је
праведни Симеон узео у наручје Спаситеља света.
Христос - Син Божији који је вечно у наручју Очевом,
постаје дете које бива у наручју људском. Отпали
смо од Бога, а он је дошао на земљу да нас потражи,
да пронађе палога Адама и у њему обнови Своју
икону. И не само то, него не нашавши га, Христос
силази још даље и дубље, да самог Ада, одакле
васкрсава праоца Адама.

Духовно објашњење помоћи молитве у овом
проблему веома је једноставно. Бог је јачи од сатане
и наше молитвено обраћање Њему за помоћ
прогони зле духове који нам „певуше“ на уво своје
лажљиве истоветне песмице.
У то може да се убеди свако и то веома брзо. За то
уопште не треба да будеш монах.

Сретење је први и поновни живи сусрет између Бога
и човека после оног тешког сусрета када је Адам
због свога греха био протеран из раја. Овај сусрет је
поновљени позив Бога човеку на заједницу и
пријатељство. У наручју Симеоновом Христос нас
учи смирењу и љубави коју треба да задобијемо не
би ли се и ми нашли у наручју Његовом. И не само
наручју, већ и у загрљају Његовом. За тај загрљај
руке ширимо већ овде на земљи. Ширимо руке у
сусрет свакоме, ширимо и сваког поздрављамо
поздравом који нам Сретење сведочи и јавља:
Христос међу нама- Јесте и биће...

Као и са сваким добрим делом, молитвом је
неопходно бавити се са расуђивањем и напором.
Треба осмотрити непријатеља, оно што нам он
убацује и усмерити оружје молитве њему у сусрет.
То јест, речи молитве морају бити усмерене
насупрот присилним мислима које нам убацују.
„Поставите себи за закон да се сваки пут, како се
приближава несрећа, то јест, непријатељски
напад у виду лоше помисли или осећања, не
задовољите
само
одбацивањем
и
несаглашавањем, већ и да присаједините томе
молитву до формирања супротних мисли и
осећања“, говори Свети Теофан.

Ђакон Дарко Ђурђевић

Например, ако је суштина присилних мисли –
жаљење на судбину, гордост, одсуство жеље да се
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прихвате околности у којима смо се нашли, онда
суштина молитве треба да буде смирење: „Нека
буде воља Божија!“

кисели. Јесте. И зато треба да сачувамо духовну
равнотежу и баш онда кад је тмурно време да
будемо духовно мирни.

Ако је суштина присилних мисли – чамотиња,
очајање (што је неизбежна последица гордости и
жаљења на судбину) ту помаже захвална молитва:
“Слава Богу за све!“

Треба човек да се труди, да по сваку цену увек буде
расположен, да увек буде радосна духа.
из књиге „Мир и радост у Духу Светом“
старца Тадеја

Ако нас мучи сећање на неког човека, једноставно се
помолимо за њега: „Господе благослови га!“ Зашто
нам та молитва помаже? Зато што ће од ваше
молитве за њега, тај човек имати корист, а зли
духови не желе добро никоме. Зато, видевши да се
од њиховог делања рађа добро, они ће престати да
вас муче сликама тог човека. Једна жена која се
користила овим саветом, говорила је да јој је
молитва веома помогла и да је она буквално
изблиза осетила немоћ и досаду злих духова, који су
је савладавали раније.

Средиште депресије
Браћо, радујте се свагда. А Бог наде да вас
испуни сваком радошћу и миром у вјери, да
изобилујете у нади силом Духа Светога.
(Рим 15,13)
Наша православна вера сматра да је депресија
болест душе, али која такође утиче на тело. То је
болест која повређује душу, нарочито срце душе, где
је и смештена.

Нормално, нас могу савладавати различите помисли
у исто време (нема ничег бржег од мисли) зато се
могу сједињавати и речи разних молитава:
„ Господе, помилуј тог човека. Слава Теби за све!“

У веома старом богословском тексту
Пастир
Светог Јерме читамо да је „малодушност (или
депресија) смештена у човечијем срцу“. Ово се
несумњиво односи на центар душе и духовних моћи
човека. Исто је рекао и Свети Нил, који депресију
упоређује са црвом који нагриза човечије срце:
„Малодушност је црв срца.“ Слично томе, Свети
Антиох изјављује: „Депресија је црв рођен у срцу
који прождире своју мајку.“

Неопходно је молити се без прекида, до победе, док
се долажење помисли не прекине, и у души не
зацари спокој и радост.
Из књиге „Сигуран ослонац у кризи – искуства
православног психолога“ Михаила Хасминског

Стога је депресија као специфична болест која се
може дијагностификовати, призната од стране
свеукупног
православног
богословља
и
књижевности.
Идентификовање депресије као
болести која је у центру човечијег психосоматског
бића указује на озбиљност ове болести, као и на
важност њеног дијагностификовања.

Човек треба да се труди да буде радосна духа
Кажу, по сваку цену треба да сачувамо унутрашњи
мир и да будемо увек радосног духа. Увек. По сваку
цену да будемо увек радосни, увек расположени.
Али, ето, и отац Јован Кронштантски каже: Ми смо
исто као време, час наилази бура, ветрови, громови,
а, после сунце сија, и добро нам је. Тако и ми. Па
после опет наиђе, олуја, па опет сунце. И тако. Па
каже он даље, пошто ми носимо и тело, на нас и на
ово физичко тело утичу и атмосферске прилике. Кад
су добре прилике и кад није велики атмосферски
притисак, онда је лепо време и ми смо весели и
расположени. А кад је тмурно и ми смо онда некако

Средиште ове болести је срце душе, и овај духовни
„микроб“ или „вирус“ – депресија – напада
човечији најважнији орган: срце.
Из књиге „Депресија - духовни приступ“
Архимандрит Спиридон Логотет
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Распоред Богослужења у храму Светих Бесребреника и Чудотвораца
Козме и Дамјана за Јануар 2013
Среда 2. Јануар

09:00 ч.

Света Литургија - Свети Игњатије Богоносац

Четвртак 3. Јануар

17:00 ч.

Понедељак 7. Јануар

04:00 ч.

Јутрење у наставку Света Литургија
Рождесто Христово - БОЖИЋ

Четвртак 10. Јануар

17:00 ч.

Акатист Светим Козми и Дамјану

Понедељак 14. Јануар

09:00 ч.

Четвртак 17. Јануар

17:00 ч.

Акатист Светим Козми и Дамјану

Петак 18. Јануар

09:00 ч.

Света Литургија - Крстовдан

Четвртак 24. Јануар

17:00 ч.

Акатист Светим Козми и Дамјану

Субота 26. Јануар

08:30 ч.

Света Литургија

Акатист Светим Козми и Дамјану

Света Литургија
Обрезање Господње и Свети Василије Велики

Напомене
Пацијенти уз одобрење лекара могу да учествују у Светој Литургији и причесте се у храму.
Пацијенти везани за постељу биће причешћени по одељењима.
За више информација можете се обратити главној сестри или болничком духовнику о. Радомиру
на 064 832 1067, који се може позвати са локала Болнице (6067).
као нешто што је у супротности са религијским
уверењима и праксом. Тачније, оне дају једну
целину.

... Наставак са 3. стране
Треба разликовати рационалну медицину од
савременог развоја научне медицине, чији су
методи од раног деветнаестог века кроз
континуитет са њеном предходницом, надмашили
достигнућа рационалне медицине – као радикално
супериорни и квалитативно различит метод.

Историја нам указује на изванредну повезаност
рационалне медицине и православне вере и праксе
кроз векове. У позадини овог односа, имамо општи
приступ ране Цркве према култури и науци, па и
медицини.
Стенли Семјуел Харакас
Одломак из књиге „Здравље и медицина
у Источно‐Православној традицији“

И рационална и научна медицина се разликују од
религиозне вере и уобичајених религиозних
представа. Тако треба и да буде. Али то нам више
указује
да
у
православном
хришћанству
рационална и научна медицина нису доживљени

Главни о одговорни уредник: о. Радомир Алексић, болнички духовник.
Сарадници: Др.Небојша Пакевић, Драган Станојевић дип. Теолог и ђакон Дарко Ђурђевић дип. Теолог
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