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Преообни Пеар Коришки 
(савремена икона, ра Милоша Рашког)



PREDGOVOR DRUGOM IZDAWU

Пред нама је, драги читаоче, друго издање ду ше ко-
рисне књиге „Преподобни Петар Коришки“, која је 

по први пут објављена 2005. године у издању манастира 
Црна Река.

Од тада је прошло доста времена. Та да штам па ни 
ти раж на шао је сво је чи та о це и уто лио ду хо в ну глад 
мно гих ду ша ко је се тру де на путу спа сења. Ти раж се 
„ис тро шио“ а ду хов на глад у на шем на ро ду тра је и да-
ље. То нас је по бу ди ло да при сту пи мо дру гом из да њу 
ове књи ге, ис ти на под из ме ње ним усло ви ма од он их ко-
ји су та да пос то ја ли. Ти из ме ње ни ус ло ви (ко ји су на-
ста ли и тра ју од 2010. го ди не) ни су из ме ни ли на шу љу-
бав пре ма све том Пет ру Ко ри ш ком, као и љу бав пре ма 
на шем на ро ду.

Предговор овом издању је исти као и у оном првом, 
са мањим изменама и допунама.

Мало је манастира у Српској Православној Цр кви 
ко ји мо гу да се похвале целосним, нетљеним и чу до-
твор ним мош ти ма не ког од све ти те ља из ро да на ше га. 
Присуство моштију у неком манастиру (ређе у па ро хи-
ј ској цр кви) је сте израз посебне милости Божије, и не-
сум њи во нај ве ћа вре дно ст до ти чног ма на сти ра. Мош-
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ти све ти те ља у ко ји ма по чи ва изу зе т на и обил на бла го-
дат Бо ж ија, пред ста в ља ју ве ли ку пот по ру ка ко мо на ш-
ком братству, тако и благочестивом народу уже и шире 
околине. Та бла го дат Бо жи ја нај чеш ће се про ја вљу је као 
чу до т вор на и це ли тељ на за мн оге те лес не и ду хов не бо-
лес ти. На да ле ко су поз на та чу до твор на ис це ље ња у ма-
на сти ру све тог На ума Ох рид ског, све тог Ва си ли ја Ос-
тро шког, све тог кра ља Сте ва на Де чан ског, све тог Јо а ни-
ки ја Девичког, светог Петра Коришког...

Побожни и верни народ који походи те на ше све ти-
ње, при ву чен све т лош ћу ко ј ом зра че у њи ма при сут не 
све те Мош ти, све тош ћу жи во та до ти ч ног све ти те ља, и 
чу де си ма ко ја се над Мош ти ма до га ђа ју, сма тра ју за в е-
ли ки бла го слов ако у тим на шим ма нас ти ри ма мо гу да 
до би ју (или ку пе) ико ну или књи гу - жи ти је све ти те ља 
ко ме су у по хо де дош ли и то по не су до му сво ме као бес-
це но бла го. У ве ћи ни слу ча је ва та им је же ља ос тва ри-
ва, јер мно ги ма на сти ри ода в но рас по ла жу при год ном 
ли те ра ту ром (монографије, житије итд).

Манастир Црна Река, у коме почивају мош ти Пре по-
доб ног Пе тра Ко риш ког, до са да је био изу зе так. Ма на-
с тир так ве при год не књи жи це ни је имао. Ис ти на, мно-
ги су до са да пи са ли о све том Пе т ру Ко риш ком, ње го-
вом жи во ту и под ви зи ма, ње го вој ис пос ни ци код При-
з ре на и чу де си ма ко ја су се де ша ва ла над ње го вим све-
тим мош ти ма кроз ве ко ве. На жа лост, све се то још увек 
на ла зи ра за су то по мно гим књи га ма, сту ди ја ма, ча со-
пи си ма, те ни је ла ко до  сту п но оби ч ном вер ни ку, по к-
ло ни ку, чи та о цу.

Годинама се осећала потреба да се све то на пи са но 
и об јав ље но са бе ре, пре ра ди и у при к ла дној фор ми по-
ну ди све број ни јим по се ти о ци ма ма на сти ра Цр не Ре ке 
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и по ш то ва о ци ма  Све тог Пе т ра Ко ри ш ког, чи ји ку лт се 
све ви ше ши ри у по бож ном срп ском на ро ду. Та пот ре ба 
и ду х ов на глад ко ја се све ви ше осе ћа, и по бу ди ла је та-
даш њег са бра та цр но реч ког ма нас ти ра је ро мо на ха На-
ума (са да хор епи ско па Епа р хи је раш ко-приз рен ске у ег-
зи лу) да уло жи мно го тру да и на по ра, да са ку пи по дат-
ке, чи ње ни це и до ка зе из бо га те ли те ра ту ре и при пре ми 
при год но из да ње Жи ти ја Све тог Пе тра Ко ри шког, при-
до дав ши му ис то ри јат не ких чу дес них ис це ље ња над 
ње гов им све тим Мош ти ма, као и Слу жбу Све том Пет-
ру Ко риш ком ко ја се слу жи на ње гов празник.

Та књига је управо пред нама. Она својом са др жи-
ном упот пу њу је онај ва кум ко ји се до сада осе ћао. Ова 
књи жи ца сво ј ом по ја вом не сум њи во је обра до ва ла бра-
ти ју ма нас ти ра Цр на Ре ка, али и све оне број не по кло-
ни ке и по се ти о це ко ји же ле да се дуб ље и бо ље упоз на ју 
са бо го угод ним жи во том, тру до ви ма и под ви зи ма пре-
по доб ног оца.

Нека Господ, молитвама Преподобног Петра Ко-
риш ког, бла го да т но на гра ди тру до ве свих ко ји су се 
по тру ди ли око овог из да ња и ис пу ни мо лит ве не же ље 
сви ма они ма ко ји са ве ром и љу бав љу бу ду чи та ли ову 
књи гу. Ам ин! Боже дај! 

Епископ АРТЕМИЈЕ





Бо го у год ни жи вот и под ви ге пре по доб ног и бо го но-
сног оца на шег Пе тра Ко ри шког опи са хи лан дар-

ски мо нах Те о до си је ко ји је на по зив ко ри шког мо на ха 
Гри го ри ја (прет ход но са бра та и ико но ма Хи лан да ра) до-
ла зио у При зрен и око ли ну и од ве ро до стој них све до ка 
и мо на ха оче ви да ца до знао за ње гов све ти жи вот и бо-
го у год не под ви ге и чу де са. Му дри Те о до си је је по том на-
пи сао и слу жбу пре по доб ном.1 

Нео спор но је утвр ђе но да је Те о до си је пи сац Ми лу-
ти но ве епо хе (1282–1321), и да ње го ва књи жев на ак тив-
ност па да у сам крај ХIII и пр ве де це ни је ХIV ве ка, а 
жи ти је и слу жбу пре по доб ном Пе тру Ко ри шком пи сао 
је нај ве ро ват ни је око 1310. го ди не. Пи сао је хим но граф-
ске са ста ве – у пр вом ре ду то су још две слу жбе – Св. 
Са ви и Св. Си ме о ну; осим то га са ста вио је још и За је-
нич ки ка нон Хри сту, Св. Си ме о ну и Св. Са ви, За је нич-
ки ка нон Св. Си ме о ну и Св. Са ви (че твр то га гла са) и За-
је нич ке ка но не Св. Са ви и Св. Си ме о ну (на осам гла со-
ва). На пи сао је Жи и је Св. Са ве, и По хва лу Са ви и Си-
ме о ну.

1 Ср бљак т.1, изд. СКЗ, Бе о град 1970.

UVOD
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Ори ги нал ни текст (на српско сло вен ском) Жи ти-
ја пре по доб ног Пе тра Ко ри шког об ја вљен је пр ви пут 
1871. го ди не у из да њу Сто ја на Но ва ко ви ћа2. То је био 
текст по ру ко пи су из ХVI ве ка а ко ји се да нас чу ва у ар-
хи ви Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, као „По ме-
ник Ко ри шки“, и ко ји са др жи још и Слу жбу пре по доб-
ног и спи ско ве вла да ра и цр кве них ли ца ко ји су се по-
ми ња ли на Све тој Ли тур ги ји. Но ва ко вић је 1884. го ди не 
об ја вио и по че так Жи ти ја ко јег у Бе о град ском ру ко пи су 
не ма и то по пре пи су Хри сто фо ра Ра ча ни на из 1668. го-
ди не, на ста лог у ма на сти ру Јо ва њу (Ка блар ском), а ко ји 
се да нас чу ва у Бо ги ши ће вом ар хи ву у Цав та ту. Пре вод 
на са вре ме ни срп ски је зик об ја вио је А. Ве се ли но вић3 и 
Д. Бог да но вић4. Ови пре во ди су би ли до ступ ни са мо ма-
лом бро ју љу ди, та ко да су бо го у год ни под ви зи и жи ти је 
овог ве ли ког све ти ла срп ске зе мље нај ве ћем бро ју вер-
ни ка би ли не по зна ти. Ко ри сте ћи по ме ну те пре во де ар-
хи ман дрит др Ју стин По по вић је са ста вио крат ко „Жи-
ти је пре по доб ног оца на шег Пе тра Ко ри шког ис по сни-
ка и от шел ни ка“5 ко је је уне то у „Жи ти ја све тих за ју ни“ 
– 5. јун (Бе о град, 1975). Та ко се у оби љу ду хов не хра-
не, ко ју овај ве ли ки мо ли тве ник и те о лог на шег вре ме на 
пред ло жи на ду хов ну тр пе зу хри сто љу би вих ду ша, на-
ђе и ко ма дић сла ђи од ме да – жи ти је овог угод ни ка Бо-
жи јег, на ра дост мно гих вер них. По пр ви пут је ши рој 
чи та лач кој јав но сти би ло по ну ђе но жи ти је пре по доб-

2 Гла сник Срп ског уче ног дру штва, 1871, 29.
3 Брат ство, Са ра је во, 1938, 16.
4 Ле то пис Ма ти це срп ске, ју ли 1970.
5 У том жи ти ју, по ред оста лог, из о ста вљен је је дан до бар део Те о-

до си је вог жи ти ја ко ји опи су је бор бу пре по доб ног са де мо ни ма (што је 
и цен трал ни мо ме нат Те о до си је вог жи ти ја), а ко ји смо ми увр сти ли у 
ову књи гу.
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ног Пе тра Ко ри шког чи ји под виг, као што ће мо ка сни је 
ви де ти, ни је ни шта ма њи од под ви га пу сти но жи те ља из 
пр вих ве ко ва хри шћан ства: Ан то ни ја Ве ли ког, Ма ка ри-
ја Еги пат ског, Па вла Ти веј ског и дру гих. Украт ко и бо-
го на дах ну то опи сан ду хов ни лик и под виг пре по доб ног 
Пе тра Ко ри шког, у окру же њу мно гих дру гих све то о тач-
ких ли ко ва, од го ва рао је оби му и ци љу по ме ну тог из да-
ња „Жи ти ја све тих“ и у ср ци ма мно гих вер них за па лио 
огањ љу ба ви и мо ли тве ног по што ва ња пре по доб ног. 
Тај пла мен је на ро чи то јак у ср ци ма нас ко ји мо на ху је-
мо у све тој цр но реч кој оби те љи, по ред ње го вих све тих 
мо шти ју, ко је као не пре су шни из вор то че ис це ље ња од 
вре ме на бла же ног усну ћа пре по доб ног до да нас. Про-
хо де ћи сво је мо на шке под ви ге у ти хој и од мно го ме те-
жног све та уда ље ној цр но реч кој пу сти њи, под окри љем 
све тог Пе тра, и са ми смо све до ци мно гих чу де са од све-
тих мо шти ју ње го вих. Сва ка ко нај ве ће чу до, ко је се мо-
ли тва ма све тог Пе тра и да нас од ви ја, је сте „чу до вас кр-
се ња мо на штва“, нај пре у цр но реч кој оби те љи а за тим 
и у це лој Ра шко-при зрен ској епар хи ји. Ма ла, не у глед-
на, за бо ра вље на и мо на штвом за мр ла Цр на Ре ка, не ка-
да по зна та са мо ма лом бро ју љу ди у нај бли жој око ли ни, 
ми ло шћу Бож јом и мо ли тва ма овог ве ли ког угод ни ка 
Бо жи јег, у зад ње вре ме по ста де ду хов но жа ри ште и ра-
сад ник мо на штва за це лу Ра шко-при зрен ску епар хи ју6 
па и ши ре. Бу ја ње ли тур гиј ског жи во та у цр но реч ком 

6 Као по твр да то га не ка по слу жи чи ње ни ца да је од 1978. го ди не 
кроз цр но реч ку оби тељ про шло пре ко 100 љу ди. Од те го ди не до да нас 
Цр на Ре ка је цр кви да ла 3 епи ско па, пре ко 40 све ште но слу жи те ља, де-
се так на сто ја те ља ма на сти ра, не ко ли ко де се ти на мо на ха. Не ки од њих 
свој под виг на ста ви ше од Све те Зе мље, пре ко Све те Го ре Ато са, до да-
ле ке Аме ри ке, Афри ке и Аустра ли је, као и у мно гим епар хи ја ма у зе-
мљи Ср би ји.
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ма на сти ру и по вра так срп ског на ро да сво јој ве ри по сле 
50 го ди на бо го бор ног ко му ни зма, до во ди у на шу све-
ту оби тељ све ве ћи и ве ћи број по кло ни ка ко ји и са ми 
осе ћа ју бла го дат но деј ство и по моћ Све тог Пе тра у ду-
хов ним и те ле сним не во ља ма. Же ле ћи да огањ љу ба ви 
и мо ли тве ног по што ва ња вер них пре ма Све том Пе тру 
раз бук та м, при ре ди х и пред ло жи х Бо го љуб ци ма ово 
ду хов но шти во ко је у се би, по пр ви пут, по ред оп шир-
ни јег опи са жи ти ја и бо го у год них под ви га пре по доб ног 
оца на шег Пе тра Ко ри шког, са др жи и по вест о ње го вим 
све тим мо шти ма и чу де си ма ко ја се од њих де ша ва ју, 
по вест о ма на сти ру све тог Пе тра Ко ри шког у Ко ри ши 
(где су мо шти нај пре по чи ва ле) и ма на сти ру Цр на Ре-
ка (где се мо шти тре нут но на ла зе) и слу жбу пре по доб-
ном, по пу ња ва ју ћи на тај на чин пра зни ну ко ја је по сто-
ја ла на ду хов ној тр пе зи на шег на ро да. При ово ме ни-
сам же ле о да по хва ли м или уз ве ли ча м пре по доб ног, јер 
му ца ва људ ска по хва ла и ве ли ча ње ни је по треб но оно-
ме ко ји је сла вљен и хва љен од Ан ге ла на не бу, не го сам 
има о у ви ду ду хов ну на сла ду и ко рист оних ко ји са ве-
ром и љу ба вљу чи та ју, сти чу ћи на тај на чин рев ност и 
уср ђе у ис пу ња ва њу за по ве сти Го спод њих. При пи са њу 
жи ти ја ко ри сти о сам Мир ко ви ћев пре вод Те о до си је вог 
жи ти ја7, крат ко жи ти је ар хи ман дри та др Ју сти на По по-
ви ћа8, мно штво на уч них ра до ва о Све том Пе тру Ко ри-
шком, ма на сти ру Све тог Пе тра Ко ри шког у Ко ри ши, 
ма на сти ру Цр на Ре ка као и исто риј ске по дат ке ве за не 
за исто ри ју на шег на ро да и цр кве на про сто ри ма Ко со-

7 Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1988, стр. 265–288.
8 Арх. др Ју стин По по вић, Жи и ја све их за ју ни, Бе о град 1996, 

стр. 105–111. 
9 Ви ди спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре на кра ју књи ге.
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ва и Ме то хи је9. Та ко са ку пље но зр не вље са мно гих њи-
ва са мље х во де ни цом свог сла ба шног ра зу ма, по ме ша х 
са ква сцем до бре во ље и са во дом усрд ног тру да, а за-
тим, пот по мог ну т мо ли тва ма све тог Пе тра, све то ис пе-
ко х у ог њу по слу ша ња и љу ба ви пре ма Бо гу. Та ко при-
пре мљен ду хов ни хлеб, са бла го сло вом вла ди ке Ар те-
ми ја, с љу ба вљу пред ло жи х на ду хов ну тр пе зу Хри сто-
љу ба ца. Ако не ко, је ду ћи га, обре те ду хов ну ко рист и 
рев ност у слу же њу Бо гу не ка по ме не у сво јим мо ли тва-
ма цр но реч ку бра ти ју, чи ја име на не ка би све зна ју ћи Го-
спод за пи сао у књи гу веч но га жи во та. Амин. 

Јеромонах Наум
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Све та срп ска зе мља је у ли цу сво јих мо на ха Бо гу при-
но си ла ми о ми ри сне жр тве од вре ме на ка да је у њој 

за са ђе но хри шћан ство до да нас. Ме ђу њи ма нај ми о ми-
ри сни је жр тве бе ху ње ни пе штер ни ци (ана хо ре те1, пу-
сти но жи те љи, от шел ни ци, иси ха сте).

То су би ли не бе ски љу ди и зе маљ ски ан ђе ли, ду хов-
ни вр лет ни ци ко ји су се нај те шњим и нај стр ми јим ста за-
ма ус пи ња ли ка ви шњем Је ру са ли му.

То су би ли ис по сни ци ко ји су ма че ви ма по ста и мо-
ли тве са се кли тро ја ког не при ја те ља: те ло, свет и ђа во ла. 
Иако те лом на зе мљи, њи хо во жи вље ње би на не бе си ма 
(Уп. Флб. 3, 20), њи хов жи вот са кри вен с Хри стом у Бо-
гу (Уп. Кол. 3, 20).

Од вре ме на ца ра Кон стан ти на па до све то га Са ве пе-
ште ре на зе мљи срп ској мо ли тве ном то пли ном за гре ва-
ху: Све та Пет ка, Све ти На ум Охрид ски, Про хор Пчињ-
ски, Јо ван Рил ски, Га ври ло Ле снов ски, Јо а ким Осо гов-

1 Ана хо рет (од гла го ла „ана хо ре ин“, што зна чи уда љи ти се, оти ћи, 
по ву ћи се) је мо нах ко ји се уда љио од оста лог све та; мо нах „ко ји је пре-
шао из ки но ви је у ла вру, или се по ву као из ла вре у пу сти њу, или из на-
ста ње не пу сти ње у не на ста ње ну; у ла вра ма где се жи ве ло у ке ли ја ма 
при пад ник ла вре је мо гао да на пу сти сво ју ке ли ју и да се по ву че, као 
ана хо ре та, у пе ћи ну. Пе ћи на се та да зва ла – то ана хо ре ти кон“.
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ски, Ро ман Мо рав ски и мно ги дру ги са мо Бо гу по зна-
ти. А ка да се апо стол ским де ли ма и под ви зи ма бо го но-
сног оца на шег Са ве учвр сти бла го че шће ме ђу Ср би ма, 
та да у ар ми ји бо го љу би вих срп ских ду ша, ко је пре зре-
ше свет и сва бо гат ства ње го ва, за си ја че та но вих срп-
ских пе штер ни ка. Ме ђу њи ма осо би то се про сла ви пре-
по доб ни и бо го но сни отац наш Пе тар Ко ри шки ис це ли-
тељ и чу до тво рац, чи јим се под ви гом осве ти цео при-
зрен ски крај.

Жи вот овог ве ли ког све ти ла срп ске зе мље је сав из-
ра стао из Бо га и сав ура стао у Бо гу. Стру јао је у ду би-
на ма ср ца, скри вен не са мо од ту ђег по гле да не го и од 
ње га са мог са свом сво јом бо жан ском та јан стве но шћу. 
За то се он не  да сме сти ти у ка луп људ ског ра зу ма ско-
ва ног од му ца вих ре чи и пој мо ва. Нај ве ћи део над чо ве-
чан ског под ви га ње го вог оста ће по знат са мо Бо гу и зи-
до ви ма пе ћи не у ко јој се под ви за вао, а је дан ма њи део, 
ка ко и у уво ду ре ко смо, опи са хи лан дар ски мо нах Те о-
до си је на мол бу ко ри шког мо на ха Гри го ри ја. При хва та-
ју ћи мол бу му дри Те о до си је ова ко пи ше Гри го ри ју: „Бла-
го сло ви оче! До бро и за до бро уми ље ње, се би и слу ша те-
љи ма ко ри сно по у че ње, Пе тра пре по доб но га спо ме ном, 
жи ти је ње го во да за све са ста вим на го ва рао си ме, оче 
и бра те Гри го ри је. Као што зна тво је пре по до би је, мно-
го се ус те зах за по че ти ово, не из ле но сти не го ви ше због 
оскуд не сво је па ме ти. Јер се пре по доб ни, ма кар и у по-
след ње на ра шта је али не го ре од из ван ред них древ них 
ота ца под ви за вао, и као бес те ле сан по шће њем, мо ли тва-
ма и су за ма, да та ко ка жем, ан ђел ски у Ко ри шкој пу сти-
њи до стој но Бо га по жи вев ши, ја вио се. И ка ко бих ја гру-
би и не до стој ни, ко ји у гре си ма пре по га но и сквр но, и 
не чи сто сво је жи вље ње ис тро ших, и ко ји отуд сте кох ср-
це по мра че но и ум стра стан, и ли ших се му дрих ми сли, 
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мо гао да упри ли чим реч или укра сим по хва лу? Али да 
не ми слиш да не ма ри мо за тво ју љу бав, и да се не прог-
не виш, ра су ди смо да је бо ље усрд но ис пу ни ти тво ју мол-
бу ко ли ко се ни штим умом по сти ћи мо же, те мо ли мо 
Бо га, пре му дро сти во ди те ља и бла го у мља по да те ља, да 
нам по да ри ка пљу бла го дат но га зна ња у Ду ху Све том, 
ка ко би смо пре ма твом оче ки ва њу до стој ну реч упри-
ли чи ти мо гли“. На во де ћи да ље ко рист оних ко ји чи та ју 
о под ви зи ма све тих и о на гра ди ко ју због то га при ма ју 
њи хо ви спи са те љи, Те о до си је по бо жно при сту па опи су 
као мр ви це ма лог де ла бо го у год них под ви га пре по доб-
ног. Иако мр ви це, у ста њу су да ду хов но укре пе и под-
стак ну на бо го у год но жи вље ње сва ког ко им са ве ром и 
љу ба вљу при сту па.

Пре по доб ни и бо го но сни отац наш Пе тар Ко ри шки 
се ро дио из ме ђу 1211. и 1215. го ди не од бла го че сти вих, 
по бо жних и бо га тих ро ди те ља. Се ло у ко ме се ро дио на-
ла зи ло се у пре див ном кра ју Ди о кли ти је Хво стан ске2, 
пу ном ви ју га вих по то ка као са фир, цвет них по ља, бре-
го ва и до ли на, за са ђе них ви но гра да, ду бра ва у ко ји ма се 
раз ле же пој сла ву ја и пре кра сних пти ца, а зва ло се Уње-
мир3. У том по бо жном се лу не ка да је би ло ви ше од пет 
ма на сти ра и не ко ли ко цр ка ва4. Ме ђу њи ма и ма ли ма-

2 Хво сно је у сред њем ве ку би ло име за се вер ни део Ме то хи је, око 
Пе ћи и Де ча на, са исто и ме ним ма на сти ром у ко јем је би ло се ди ште 
Хво стан ске епи ско пи је, ко ју је уста но вио још Свети Са ва 1219. го ди не. 
Ме то хи ја је ина че би ла цр кве ни по сед Не ма њић ких за ду жби на. 

3 Да нас је то чи сто ал бан ско се ло са на зи вом До бра Во да. По след-
ња срп ска ку ћа се исе ли ла 1968. го ди не. На ла зи се 10 km ис точ но од 
Кли не. Се ло се до I свет ског ра та зва ло Уње мир, ка да је пре и ме но ва но 
у До бра Во да што је до сло ван пре вод ал бан ске ре чи Уј мир (За у жби не 
Ко со ва, стр. 432).

4 Ми лан Н. Бој че вић, Све и Пе ар Ко ри шки и ње гов ма на сир, 
Ско пље, 1940, стр. 14. 
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на стир Пе тро ви ца5 ко га је по ди гао краљ Урош, да бу де 
дом мо ли тве и из вор жи ве во де пра во сла вља окол ном 
на ро ду. По ро ђе њу ро ди те љи про све ти ше свог је дин ца 
све тим кр ште њем а не што ка сни је да до ше га да се учи 
све тим књи га ма. Ње го ви ро ди те љи има ђа ху још и мла-
ђу кћер ко ју та ко ђе по ро ђе њу кр сти ше. Обо је бе ху вас-
пи та ни у по бо жно сти и бе ху по слу шни сво јим ро ди те-
љи ма.

Вре ме зем ног жи во та пре по доб ног бе ше ујед но и 
по че так злат ног до ба срп ског на ци о нал ног би ћа. Ми ло-
шћу Бо жи јом и тру дом све то га Са ве, срп ски на род је у 
са мо стал ној др жа ви до био сво ју са мо стал ну ауто ке фал-
ну Цр кву6. Се ди ште но ве срп ске ар хи е пи ско пи је би сме-
ште но у но во са зи да ну, све ту сед мо вра ту Жи чу у ко јој 
је но во хи ро то ни са ни ар хи е пи скоп Са ва, бла го сло вом 
Бо жи јим а ру ком сво јом кру ни сао бра та Сте фа на, сред-
њег си на ве ли ког жу па на Не ма ње за „Пр во вен ча ног кра-
ља“ Ср би је 1221. го ди не. Апо стол ски труд ових хри сто-
но са ца уро ди бо га тим пло дом те срп ска зе мља за си ја по-
бо жно шћу. Ши ром срп ске зе мље за бли ста ше мно ге цр-
кве и ма на сти ри7 а жи вот у це лој зе мљи бе ше као цр-
ква Бо жи ја. Ње ну осо би ту кра со ту у пре де ли ма Ди о кли-
ти је Хво стан ске чи ња ху мо на си при до шли у ову област 
сред ње ве ков не Ср би је из Ви зан ти је још у Х ве ку.8 Њи-
хов ути цај на ду хов ни и про свет ни жи вот Ср ба у тим 

5 У том ма на сти ру је пре по доб ни отац наш Пе тар Ко ри шки при-
мио мо на шки по стриг. 

6 Би ло је то 1219. го ди не у Ни ке ји.
7 У сред њем ве ку у Ста рој и Ју жној Ср би ји би ло је пре ко 280 ма на-

сти ра (са цр ква ма 1300 и ви ше). Са мо у При зре ну би ло је 365 цр ка ва и 
ма на сти ра (Ар хи ман дрит Јо ван Ра до са вље вић, Мо на шки на чин жи во-
а, Бе о град, 2002, стр. 64).

8 Сред њо ве ков на Ср би ја је би ла ве за из ме ђу Ази је и Евро пе, Ис-
то ка и За па да. Сто га је до жи ве ла да бу де по при ште свих за во је вач ких 
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кра је ви ма био је из у зет но ве ли ки. На ста њи ва ли су се у 
нај не при сту пач ни јим пре де ли ма, уву че ним и за кло ње-
ним, а њи хо ви вр лин ски и под ви жнич ки жи во ти бе ху 
као стре ле бо жан ске љу ба ви ко је су ра ња ва ле мно га срп-
ска ср ца. Јед на од тих стре ла, ду бо ко се за ри ла у ср це 
овог див ног угод ни ка Бо жи јег још у ра ној мла до сти и 
жи вот но га ра ни ла као што ће мо ка сни је ви де ти.

У тој ве ли кој шко ли по бо жно сти, ка ква бе ше це ла 
срп ска зе мља, пре по доб ни бе ше као не ко др во за са ђе но 
крај по то ка, ко је ра сте и цве та и род сла дак до но си у сво-
је вре ме (Уп. Пс. 1, 3). Пло до ве вр ли на пре по доб ни ра ђа-
ше још у мла до сти јер од де тињ ства бе ше кро так и сме-
ран, без лоб не ду ше и не зло би ва ума. Све ово го во ра ше о 
бла го да ти Бо жи јој ко ја бе ше и ко ја има ше би ти на ње му. 

Ра њен бо жан ском љу ба вљу он из бе га ва ше деч-
је игре и све не ко ри сне дру жбе и за ба ве а уме сто њих 
мар љи во чи та ше све те књи ге, не пре ста но па зе ћи на ре-
чи Бо жи је и њи хо вим по у ка ма као во дом на па ја ше ду-
шу сво ју. Ње му пре ми ла бе ше она пса лам ска реч к Бо-
гу: „Ка ко су сла ке је зи ку мо ме ре чи Тво је, сла ђе о ме-
а уси ма мо јим“ (Пс. 118, 103). Уз то усрд но се тру ђа-
ше у по сту, мо ли тви и по ха ђа њу хра ма Бо жи јег, а не тра-
жа ше од ро ди те ља ни је ла ни оде ла не го му они са ми 
на си лу ово да ва ху. Ви де ћи ње го ву по ву че ност и нео би-
чан жи вот за јед но де те, ро ди те љи ње го ви се не ма ло 
жа ло шћа ху и го во ра ху му: „Бру ко по ро ди це, за што не 

на ро да и да нај зад ро бу је пет ве ко ва. Она је по ста ла и уто чи ште мо на-
ха, ко је су вла да ри африч ких (Еги пат) и азиј ских зе ма ља не ми ло срд но 
про га ња ли. Уз то, по ло жај Ви зан ти је био је угро жен од ис точ них осва-
ја ча, па је би ла при ну ђе на да и мо на хе по зи ва у сво ју од бра ну, јер ни је 
има ла до вољ но вој ске, ко ја би се за њу бо ри ла. Сто га су они глав ним 
дру мом и до шли у на ше зе мље (Ми лан Н. Бој че вић, наведено дело,  
стр. 15). 
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из ла зиш са дру штвом, не го сваг да ћу тиш и уду бљу јеш 
се у се бе као да си у жа ло сти за не ким?“ А он, бу ду ћи 
кро так, при то ме ни шта ни је од го ва рао не го би се са мо 
осмех нуо и од ла зио на ста вља ју ћи свој ра ни ји на чин жи-
во та са још ви ше рев но сти, та ко да је че шће пре би вао у 
цр кви не го у ку ћи. 

Хрисос Панокраор  
(фреска из манасира Црна Река, Зограф Лонгин, крај XVI века)
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Камена гробница у којој је био сахрањен  
реообни оац наш Пеар Коришки

зло бе у под не бе сју, и та ко Ан ђе ли ма чу ван до спем до ме-
ста где ћу се по кло ни ти Те би, Бо гу мо ме, и од Те бе, по 
ве ли кој ми ло сти Тво јој, при ми ти по ми ло ва ње за мно га 
мо ја зла де ла и на сле ди ти не бе ско бла го“. Огра див ши та-
ко ду шу мо ли тве ним ми ром и узда њем у ми ло ср ђе Бо-
жи је и при то ме же ле ћи да дух свој пре да Го спо ду у оса-
ми, она ко ка ко је и ско ро цео свој жи вот про жи вео, пре-
по доб ни да де бра ти ји по след њи це лив и на ло жи им да 
оду на по чи нак а да су тра дан опет до ђу к ње му. То ра жа-
ло сти бра ти ју али бо је ћи се гре ха не по слу шно сти оти-
до ше. Остав ши пот пу но сам пре по доб ни, по сле не ког 
вре ме на, у ми ру пре да де ду шу сво ју у ру ке Го спо да сво-
га, ко га је од де тињ ства то ли ко за во лео и усрд но му под-
ви жнич ки слу жио до ста ро сти. Упо ко јио се 5. ју на 1270. 
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или 1275. го ди не за вла да ви не срп ског бла го вер ног кра-
ља Уро ша. Оне но ћи ка да се пре по доб ни упо ко јио, мо на-
си, устав ши за вр ше ње по лу ноћ ни це, чу ше умил но по ја-
ње као од мно го по ја ца али не ра зу мљи во. На шав ши се у 
чу ду по хи та ше ван да ви де ода кле оно до ла зи. По гле дав-
ши у прав цу стар че ве пе ћи не ви де ше је оба сја ну ја ком 
све тло шћу. Зна ју ћи да су стар ца са мог оста ви ли и да у 
ње го вој пе ћи ни ни ка да ни је го ре ла ва тра, они хте до ше 
до ћи до пе ћи не да ви де о ка квој је нео бич ној по ја ви реч, 
али их за по вест стар ца у то ме за др жа. Му че ћи се у не из-
ве сно сти са че ка ше да сва не ју тро. Та ноћ им се, ка ко са-
ми го во ра ху, учи ни као це ла го ди на. На освит ку да на 
они по хи та ше ка пе ћи ни и на ђо ше је пу ну бла го у ха них 
ми ри са, али ни ко га дру гог не ви де ше. У усе че ном гро бу 
ле жа ше све то те ло пре по доб но га умо та но у вла се ни цу. 
Ли це му бе ше ве о ма све тло, ис по ља ва ју ћи ти ме чи сто ту 
и сјај ње го ве ду ше. Та да схва ти ше да се пре по доб ни удо-
сто јио ан гел ске по се те и у ср ци ма сво јим ве ли ча ху Бо-
га ко ји на та кав на чин про сла вља оне ко ји Ње га про сла-
вља ју. Про пи сно опо јав ши мно гим су за ма оно га ко ји је 
пре њих опо јан и хва љен од Ан ђе ла, они са љу ба вљу це-
ли ва ше ње го во све то ли це а за тим, ка ме њем по крив ши 
ка ме ни гроб21, жа ло сни што се ли ши ше бо жан ске ри зни-
це, вра ти ше се у сво ја пре би ва ли шта.

По сле не мно го вре ме на, Го спод , не хо те ћи да ве-
лом за бо ра ва оста не при кри вен нат чо ве чан ски под виг 

21 Ка ме на гроб ни ца (ди мен зи ја 2,25 х 0,90 х 0,65 m) се и да нас мо-
же ви де ти у дну ис по сни це. Ози да на је од тан ких пло ча и при те са ног 
ка ме на, пр во бит но је би ла омал те ри са на. Ње но дно чи ни сте на пре ко 
ко је су би ле по ста вље не опе ке на под ло зи од мал те ра. Гроб ни цу је за-
тва ра ла ни ска ка ме на по клоп ни ца за ко ше них стра на од ко је се са чу-
вао је дан део.
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пре по доб но га у без људ ној пу сти њи, про сла ви са су ше-
не под ви зи ма мо шти ње го ве, да ју ћи да чу до тво ре и из-
о бил но ми о ми ри шу, об ја вљу ју ћи на тај на чин бо го у год-
ни жи вот пре по доб ног ко ји за жи во та по ста де „ми о-
мир Хри стов“. Сто га ста до ше мно ги из бли жих и да љих 
кра је ва при ти ца ти ње го вим Све тим мо шти ма тра же ћи 
по моћ у сво јим не во ља ма. И сви ко ји са ве ром и љу ба-
вљу до ла жа ху до би ја ху по моћ и ис це ље ња од сво јих бо-
ле сти. На ро чи то бе ху број на ис це ље ња ђа во и ма них љу-
ди јер је пре по доб ни још за жи во та при мио власт над де-
мо ни ма да их про го ни као што смо ра ни је ви де ли. Не ки 
Хри сто љу би ви љу ди, под сти ца ни ве ром и љу ба вљу, за-
тра жи ше од мо на ха гла ву и не ке дру ге де ло ве мо шти ју 
пре по доб ног што им ови с љу ба вљу и да до ше. При мље-
ни бла го слов јед ни од не со ше у Ца ри град а дру ги у дру-
ге кра је ве ода кле бе ја ху, при че му и са ми да до ше де ло ве 
Све тих мо шти ју на украс и ле по ту цр ква ма у сво јим ота-
ча стви ма. 

По про сла вља њу пре по доб но га, мо на си пе ћи ну ње-
го ву укра си ше фре ска ма и пре тво ри ше је у цр кву по све-
ће ну Све том Ар хан ге лу Ми ха и лу. Ту они сва ко днев но 
оба вља ху бо го слу же ња окри ље ни мо ли тва ма сво га Све-
то га оца. На тај на чин до та да пу сто и без људ но ме сто 
по ста де рај ско оби та ли ште, тј. пр ва ана хо рет ска на се о-
би на у том кра ју. По чет ком ХIV ве ка, краљ Ми лу тин22 
цр кву-ис по сни цу да ро ва ма на сти ру Хи лан да ру.23 Овај 
све то гор ски ма на стир, по про сла вља њу пре по доб но га, 
по сла у свој ме тох у Ко ри ши углед ног и пред у зи мљи-

22 Све ти краљ Ми лу тин је вла дао од 1282–1321. го ди не.
23 Ова по ве ља Св. кра ља Ми лу ти на ни је са чу ва на, али је ви ше пу та 

по ми ње цар Ду шан у сво јим ис пра ва ма. (в. А.Н. Со ло вјев, Два ри ло га 
ро у ча ва њу Ду ша но ве р жа ве, I. По ве ља ца ра Ду ша на о Ме о хи ји Св. 
Пе ра Ко ри шког, Гла сник СНД II/1–2 (1927), стр. 25–36).
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вог стар ца Гри го ри ја, ко ји је у упра ви (са бо ру ста ра ца) 
имао по слу ша ње ико но ма. До шав ши у Ко ри шу Хри сто-
љу би ви ста рац Гри го ри је као игу ман при ље жно ра ђа ше 
на ма те ри јал ној и ду хов ној из град њи ма на сти ра, има ју-
ћи при то ме све срд ну по моћ Хи лан да ра. Има ју ћи у ср-
цу љу бав пре ма пре по доб но ме, Гри го ри је за же ле да му 
се на пи ше жи ти је и слу жба и за то упу ти мол бу свом хи-
лан дар ском са бра ту Те о до си ју, као уче ном и за то спо-
соб ном мо на ху, да до ђе у Ко ри шу и у сла ву Бо жи ју оба-
ви то бо го у год но де ло. Те о до си је с ра до шћу при ми по-
зив, до ђе у Ко ри шу, и ево шта о свом до ла ску сам ка зу-
је: „Ја, ку кав ни Те о до си је, чув ши за чу де са ко ја се по ка-

Куола исоснице Св. Пера Коришког 
 са ва слоја живоиса: из XIII и XIV века
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зи ва њем Све то га Ду ха и ис це ље њем од Све тих мо шти ју 
пре по доб но га до го ди ше, че зну ћи мно го за њим, с љу ба-
вљу и ве ром, и мо ли тва ма пре по доб но га од Бо га удо сто-
јен, до ђох из Све те Го ре Ато на, и Све то га оца Све тим и 
чу до твор ним мо шти ма по кло них се. Угле дав ши пу сти-
њу ње го ву и сте ну на ко јој се под ви за вао ви дех див но 
од Бо га за от шел ни ке устро је но пре би ва ли ште. Јер ме-
сто је ван све та и за сва ки под виг при клад но, на стал но 
уми ље ње и плач за Бо го љу би ве по уч но.... Све ово ви дев-
ши и по том до зна дох ко ли ко је ве ли ки у по сту и тр пље-
њу пре по доб ни и ва и сти ну до стој но од Бо га про сла вље-
ни, и рас пи тах се код ме шта на и мно гих из око ли не за 
оно што из жи во та ње го ва хте дох до зна ти, и што слу ша-
њем при ми ше од оних ино ка ко ји пре по доб но га по гре-
бо ше и ко ји с њи ма бе ја ху, па ми то о ње му ис при ча ше 
да и род ро ду по сле њих ово пре не се као по вест, те на пи-
сах и са тво рих да сва ки мо же про чи та ти, да се до бро жи-
ти је пре по доб но га не би при по ве да ло као сан и гат ка, и 
да ти ме не би смо би ли ли ше ни ко ри сти и уми ље ња“. 

Не што ка сни је24, на не по год ном те ре ну ис пред ис по-
сни це Све тог Пе тра, са гра ђе на је цр ква по све ће на овом 
но во за си ја лом ко ри шком чу до твор цу. Би ла је то из ду-
же на јед но брод на цр ква, не пра вил ног об ли ка, осло ње-
на на сна жне сту бо ве и пот пор не лу ко ве, а на се вер ној 
стра ни при сло ње на уз ско ро вер ти кал но за се че ну сте-
ну25. 

24 Сва ка ко до 1343. го ди не.
25 Нај ве ро ват ни је је по диг ну та за слу гом стар ца Гри го ри ја. При ли-

ком жи во пи са ња ове цр кве, у ис по сни ци је пре ко ра ни је ура ђе ног жи-
во пи са са над гроб ном те ма ти ком на сли кан но ви, са те ма ма ко је су се 
укла па ле у це ло вит про грам но ве цр кве с па ра кли сом. Оста ци тог жи-
во пи са се и да нас мо гу ви де ти.
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Све те мо шти на ука за ном од ка лу ђе ра ме сту, Бр ња ча ни 
их са стра хом и по бо жно шћу це ли ва ше а за тим, мо ле-
ћи се Све том Пе тру кре ну ше пут Ко ла ши на на ру ка ма 
но се ћи ки вот са мо шти ма.50 Са ла ко ћом они иђа ху час 
кроз шу ме, час пре ко ре ка, а час кроз ду бо до ли не, све 
до ме ста бли зу се ла Бре сто ва, ода кле се Све те мо шти 
не да ва ху по ма ћи.51 О том чу ду се ља ни оба ве сти ше ка-
лу ђе ре, ко ји до шав ши к мо шти ма са тво ри ше усрд ну мо-
ли тву пре по доб но ме, обра ћа ју ћи му се као жи во ме у те-
лу. На њи хо ве мо ли тве ки вот са мо шти ма по но во по ста-
де лак као и ра ни је, те они за бла го да рив ши пре по доб-
ном на ста ви ше свој пут52, док нај зад ни су до шли до ве-
ли чан стве не бо го те са не сте не ма си ва Мо кре Го ре, где 
се, сра стао уз као зид стр му ли ти цу, по пут ла ста вич јег 
гне зда, на ла зио ма на стир Цр на Ре ка.53 Ту, у пе ћин ску цр-
кву ма на сти ра Цр на Ре ка, мо на си и по бо жни Бр ња ча ни 
по ло жи ше Све те мо шти пре по доб ног и бо го но сног оца 

50 Пре при чао Ми лан Н. Бој че вић у наведеном делу, стр. 49, ко ри сте-
ћи за пис ру ског кон зу ла Гиљ фер дин га из ХIХ ве ка. 

51 О за сто ју код Бре сто ва – Ми лан По по вић, Ка а су ре не е мо-
ши Св. Пе ра Ко ри шког у Цр ну Ре ку ко Ту и на, Ве сник, 1–15. 08. 
1973, 7.

52 По пре да њу, на ме сту где су спу ште не мо шти, из био је из вор би-
стре во де ко ји и да нас по сто ји. Још се у пре да њу ка же да је на бр ду ви-
ше Зу би ног По то ка је дан од Ко ла ши на ца умро од ве ли ког умо ра. По ње-
му је бр до до би ло име Или ни ца (Д. Бо јо вић, Ма на сир Цр на Ри је ка, 
Ars Li bri, Бе о град, Ста ри Ко ла шин, Зу бин По ток, 2002, стр.38). 

53 Што се ти че го ди не пре но са мо шти ју Све тог Пе тра из ко ри шке 
у цр но реч ку оби тељ, са си гур но шћу се мо же ус твр ди ти са мо то да су 
Све те мо шти у Цр ну Ре ку пре не те пре 1709. го ди не. Ово се мо же твр ди-
ти на осно ву са чу ва ног за пи са на јед ном ма на стир ском ми не ју из тог 
вре ме на, ко ји гла си: „Пи са раб Бо жи ји Ра до ји ца и Стан ка пи са овај ми-
неј Дра ги ћу за ду шу и ко ће га оте ти од све те цр кве да му је про тив ник 
Свети Ар хан ђел и Свети Пе тар“. Ви ше о пре но су мо шти ју Пре по доб-
ног Пе тра ви де ти у мо но гра фи ји „Ма на сир Цр на Ри је ка“, Дра ги ша Бо-
јо вић, Ars Li bri, Бе о град, Ста ри Ко ла шин, Зу бин По ток, 2002, стр. 35. 
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54 Пе ћин ска цр ква Ма на сти ра Цр на Ре ка је по све ће на Све том Ар-
хан ђе лу Ми ха и лу. Ма на стир се на ла зи на ле вој оба ли исто и ме не ре чи-
це, у за пад ном де лу Ибар ског Ко ла ши на, из ме ђу Ко сов ске Ми тро ви це, 
Пе ћи и Но вог Па за ра. 

55 Да је ма на стир по сто јао 1760. го ди не за кљу чу је мо из јед ног са-
чу ва ног за пи са ње го вог по след њег игу ма на Ни ћи фо ра у књи зи „Про-
лог за сеп тем бар (Жи ти ја све тих)“, ко ја се у то вре ме на ла зи ла у ма на-
сти ру. Од це ло куп ног ма на стир ског ком плек са да нас су оста ли са мо 
ма сив ни сту бо ви (на ко ји ма је гра ђе на цр ква) и де ло ви зи до ва цр кве. 
Фре ске и це ло зда ње су ја ко оште ће ни што због еле мен тар них не по го-
да и про па да ња ма те ри ја ла услед тро шно сти и ста ро сти, што због на-
мер ног уни ште ња од стра не ло кал них ме шта на Ал ба на ца. Још увек по-
сто је оста ци фре са ка у ол та ру укле са ног у сте ну и на сте на ма. Цео ком-
плекс пра ти суд би ну на шег на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји. Обје кат де лу-
је јад но и за пу ште но и пре пу штен је на ми лост и не ми лост Ал ба на ца 
тог кра ја. Не ми ли до га ђа ји на Ко со ву и Ме то хи ји од 1999. го ди не до ве-
ли су до још ве ћег уни ште ња овог би се ра на ше ве ре и кул ту ре и пот пу-
ног исе ља ва ња пра во слав ног жи вља из Ко ри ше и окол них се ла. 

Што се ти че цр кве „Све ти Пе тар Но ви“, у се лу Ко ри ши она је по-
сто ја ла то ком ХV–ХVIII ве ка. По П. Ко сти ћу, де фи ни тив но је по ру ше-
на 1885. го ди не „од чу ве ног зу лум ћа ра Ру сте ма Ка ба ша“. По осло бо-
ђе њу 1912. го ди не би ла је об но вље на да би убр зо за вре ме оку па ци је 

на шег Пе тра Ко ри шког, и оне ту, као све ти украс и сла-
ва цр но реч ке оби те љи, и до да нас по чи ва ју54. Ма на стир 
пак, Све тог Пе тра Ко ри шког, оп ста јао је без мо шти ју до 
кра ја 18. ве ка, ка да у ње го вој око ли ни, из ра ни је на ве де-
них раз ло га, ни је оста ло пра во слав ног жи вља, па је за то 
мо рао би ти на пу штен од ње го вих по след њих ста нов ни-
ка. Ње го во де фи ни тив но уни ште ње спро ве ли су тур ски 
ко ло ни сти – Ар ба на си, из обли жњег се ла Ка ба ша ко је 
се не ка да зва ло Све ти Пе тар.55 

Глас о пре но су це леб них мо шти ју пре по доб ног бр зо 
се про нео на да ле ко, те на род у све ве ћем и ве ћем бро ју 
по че до ла зи ти ње го вим Све тим мо шти ма и то не са мо 
пра во слав ни не го и му сли ма ни, и по ве ри сво јој до би ја-
ху ис це ље ња и бла го дат ну по моћ. Све се ово де ша ва ло 
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1915–1918. го ди не би ла по но во сру ше на. На том ме сту би ла је ка сни-
је по диг ну та тур ска шко ла ко ја је по ру ше на 1930. го ди не, ка да је по ме-
ну та цр ква об но вље на. По но во је би ла по ру ше на 1941. го ди не и у том 
ста њу је оста ла и до да нас. (ви ше о овој цр кви ви де ти у: М. Ива но вић, 
Оса ци цр ка ва и ис о сни ца у ана хо ре ској на се о би ни Св. Пе ра Ко ри-
шког у а на шњем се лу Ка ба шу ко При зре на и ње го вој око ли ни, по ме ну-
ти на уч ни скуп, стр. 173).

Ма на стир Св. Мар ка, ме тох ма на сти ра Св. Пе тра Ко ри шког, су по-
ди гли бра ћа При зрен ци Јо ван и Бран ко Вла хи ћи 1467. го ди не. По сто-
јао је до 1915. го ди не, ка да су га по ру ши ли Ар ба на си из се ла Ка ба ша. 
Из ме ђу два ра та он је био де ли мич но об но вљен и по но во био по ру шен 
1941. го ди не (П. Ко стић, Цр кве ни жи вот, 103) а 1981. го ди не спа љен 
(исто 141–143), та ко ђе од стра не Ка ба ша на. Об но вље ни ма на стир је 
1999. го ди не, од стра не ОВК, пот пу но срав њен са зе мљом. 

56 О ста нов ни штву Ибар ског Ко ла ши на у сред њем ве ку ви де ти у: 
Си ни ша Ми шић, Ибар ски Ко ла шин у сре њем ве ку, „Ма на стир Цр на 
Ри је ка и Све ти Пе тар Ко ри шки“, поменути научни скуп, стр. 13–23.

57 Као у си гур ни је и скро ви ти је ме сто, да ле ко од очи ју тур ских зли-
ко ва ца, у Цр ној Ре ци су 1867. го ди не пре не те мо шти Све тог Кра ља Сте-
фа на Пр во вен ча ног, ода кле су по сле 9. го ди на вра ће не у Сту де ни цу. 

58 Све ти Јо а ни ки је Де вич ки је био осни вач пр вог цр но реч ког оп-
ште жи ћа. Под ви за вао се јед но вре ме у хлад ној и вла жној цр но реч кој 

про ми слом Бож јим, ко ји је хтео да овај не пре су шни из-
вор ис це ље ња, на шав ши се у сре ди ни са још увек ве ћин-
ским српс ким ста нов ни штвом, у то вре ме гу сто на се ље-
ним у окол ним се ли ма,56 по но во по ста не ис ко ри шћен у 
пра вој ме ри. С дру ге, стра не цр но реч ки ма на стир, при-
љу бљен уз стр му сте ну ви со ко из над ко ри та исто и ме не 
ре ке, над ви јен огром ним ма си ви ма Мо кре Го ре и сто лет-
ном шу мом, кроз ко ју се уским и зи ми не про ход ним ко-
зјим ста за ма је ди но и мо гло до ћи, да ле ко од по гле да не-
до бро на мер ни ка, би иде ал но ме сто за чу ва ње та ко ве ли-
ке све ти ње, за све вре ме тур ског роп ства.57 Од вре ме на 
ње го вог пр вог игу ма на – Све тог Јо а ни ки ја Де вич ког, ко-
ји сво јим под ви зи ма и мо ли твом осве ти пе ћи ну у ко јој 
је ма на стир сме штен58, па до да на шњег да на, ма на стир 
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је био ду хов но и про свет но жа ри ште це лог кра ја. Ње-
гов све то сав ски пла мен је на ро чи то по ја чан од вре ме-
на ка да је обо га ћен Све тим мо шти ма пре по доб ног оца 
на шег Пе тра Ко ри шког. Као и у Ко ри ши, мо шти пре по-
доб ног, пру жа ју ћи ис це ље ња и бла го дат ну по моћ, бе ху 
ве ли ка уте ха и укре пље ње цр но реч ком брат ству и окол-
ним жи те љи ма у те шко вре ме тур ског ро бо ва ња. И ов-
де, чо ве ко мр зац ђа во, ко ји за жи во та пре по доб ног во ђа-
ше же сто ку бор бу са њим, на ху шка сво је слу ге у ли цу 
тур ских зу лум ћа ра, те су у пар на вра та на па да ли ма на-

пе ћи ни, па ка да је про на ђен и от кри вен, да би из бе гао људ ску сла ву и 
по што ва ње, по бег не и са кри је се у не про ход не шу ме Дре ни це, где је 
про ду жио свој бо го у год ни под ви жнич ки жи вот, где се и упо ко јио у Го-
спо ду 1430. го ди не, на ме сту где се са да на ла зи ма на стир Де вич. Спо-
мен ње гов 2/15. де цем бра.

Преообни Јоаникије Девички 
(оснивач рвог црноречког 
ошежића, ра соколичких 
сесара)
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стир. Та ко су исла ми зи ра ни Ву че ти ћи, из обли жњег се-
ла Цр ниш, 1731. го ди не, из вр ши ли на пад на ма на стир у 
ко ме ни је би ло жр та ва.59 Озбиљ ни ји на пад био је о Бо-
жи ћу 1763. го ди не, ка да су по ги ну ла два Тур чи на, док је 
игу ман Мак сим ра њен по бе гао у Све ту Го ру.60 Та да је ма-
на стир за пу стео а мо шти пре по доб ног ве ро ват но при-
вре ме но скло ње не на си гур ни је ме сто. Зло ба ђа вол ска 
пре ма пре по доб ном и ње го вој но вој оби те љи још јед-
ном је ис по ље на по сле кра ћег вре ме на, па ље њем ма на-
стир ске цр кве од стра не Ту ра ка.61 

Мо ли тве но по што ва ње, љу бав и ве ра у ис це ли тељ-
ну моћ овог ве ли ког све ти ла срп ске зе мље, би ли су у ср-
ци ма мно гих вер них и у кра је ви ма уда ље ним од цр но-
реч ке оби те љи. Ис пу њен та квом љу ба вљу, бо го љу би ви 
Ко то ра нин, Са во Га ча нин, при ло жи др ве ни ћи вот Све-
том Пе тру у ко ме Све те и чу до твор не мо шти Пре по доб-
ног и бо го но сног оца на шег Пе тра и да нас по чи ва ју62. 

Тр пе љи во но се ћи ја рам тур ског роп ства, пра во слав-
ни Ср би, пот по ма га ни бла го дат ним и чу до твор ним деј-
ством Бож јим и угод ни ка ње го вог Пе тра Ко ри шког, са-
чу ва ше ве ру сво ју и ду хов ну сло бо ду у Го спо ду, а он да 

59 У са чу ва ном за пи су о то ме сто ји: „Не пла ти ше, не ке узе ше на 
прав ди Бо жи јој, и зу лу мом ве ли ки ем“ (Љу ба Сто ја но вић, Са ри ср-
ски хри со ву љи, ак и, би о гра фи је, ле о и си, о ме ни ци, за и си и р., 
Спо ме ник СКА. III, 1890, 177).

60 Исто, 177.
61 У том по жа ру пот пу но је из го ре ла ико на Пре све те Бо го ро ди це 

на ико но ста су (уме сто ње да нас сто ји ико на Пре све те Бо го ро ди це из 
1789. го ди не), и сво јим нај ве ћим де лом ико но ста сни крст. Га реж од тог 
по жа ра се и да нас мо же ви де ти на цр но реч ком ико но ста су ко ји да нас 
не ма ико но ста сни крст. 

62 Би ло је то 1870. го ди не. Ки вот је са гра дио Јо сиф Са вин а на ње-
му се на ла зи за пис са из ми шље ним по да ци ма о по ре клу и вре ме ну жи-
во та Све тог Пе тра. 

Жиије 67



на о ру жа ни ве ром и огра ђе ни ми ло шћу Бож јом, зба ци-
ше са се бе око ве пе тве ков ног роп ства и по но во сте ко ше 
на ци о нал ну и др жав ну сло бо ду.

У сло бод ној др жа ви, све до 1933. го ди не, мо на штво 
у цр но реч кој оби те љи за ми ре. У том пе ри о ду па ро хиј-
ску ду жност у Цр ној Ре ци оба вља не ко ли ко све ште ни-
ка. Ма на стир је по но во за пу стео 1941. го ди не. Не по сред-
но по сле ра та у ма на стир до ла зе ис ку ше ни це из Со по-
ћа на и отац До си теј, до ско ра шњи ду хов ник ма на сти ра 
Жи че, про во де ту не ко ли ко го ди на и по но во се вра ћа ју 
у Со по ћа не. По сле њих до ла зи отац Ми рон, а по сле ње-
га отац Са ва Кри во ку ћа са још две мо на хи ње. Од 1960. 
до 1978. го ди не ма на стир ски на сто ја тељ био је је ро мо-
нах Са ва Чан ча ре вић. По сле рат ни пе ри од је био пе ри-
од ду хов ног за ми ра ња на шег на ро да и гу бље ња ду хов-

Манасир Црна Река
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не сло бо де очу ва не и у пре те шким вре ме ни ма пе тве ков-

ног тур ског роп ства. Срп ски на род ро бу је гре ху а број 

оних ко ји се искре но мо ле пред мо шти ма Све то га Пе-

тра ни ка да ни је био ма њи. По што је отац Са ва мо рао 

да пре ђе у дру ги ма на стир, а ни је би ло ни ког ко би мо-

гао да га за ме ни, та да шњи епи скоп Ра шко–при зрен ски 

а са да шњи па три јарх Срп ски Па вле, во ди се ми шљу да 

Све те мо шти из Цр не Ре ке пре ме сти у ма на стир Со по-

ћа не. Но, јед но су ми сли људ ске а дру го Бо жи је. Све бла-

ги и мно го ми ло сти ви Го спод, чи јом су си лом и мр тви 

вас кр са ва ли, а из не плод не и пре ста ре ле утро бе на стао 

мно го људ ни на род, устро ји да та 1978. го ди на не бу де 

го ди на по нов ног за пу шта ња ма на сти ра и дру гог пре но-

са мо шти ју, не го го ди на цр но реч ког вас кр се ња. Ла за ре 

изи ђи на по ље! И изи ђе умр ли уви јен по во ји ма ду гим 

ви ше де це ни ја, а ли це му убру сом за бо ра ва по ве за но. 

На и ме, пре крет не 1978. го ди не, мо ли тва ма Све то га Пе-

тра, у Цр ну Ре ку до ла зи ду хов но ча до Аве Ју сти на Ће лиј-

ског, док тор те о ло шких на у ка, је ро мо нах Ар те ми је Ра до-

са вље вић. Окри љен бла го сло вом и мо ли тве ним за ступ-

ни швом Све тог Пе тра и свог ду хов ног оца – ве ли ког мо-

ли тве ни ка и бо го сло ва сво га вре ме на, овај не ка да шњи 

про фе сор бо го сло ви је у Кр ки и При зре ну, са ве ли ким 

жа ром и уср ђем ра ди на ма те ри јал ној и ду хов ној об но-

ви ма на сти ра. Убр зо под окри ље Све то га Пе тра при сти-

жу и дру ге, мла де бо го љу би ве ду ше. Сви они од ба цив-

ши све ле по те ово га све та, еван ђел ски узи ма ху на се бе 

ја рам Хри стов и усрд но, у по слу ша њу, сми ре њу и тр пље-

њу слу жа ху Бо гу и Све то ме Пе тру. Број бра ти је се из 

го ди не у го ди ну по ве ћа вао а жи вље ње њи хо во бе ше ис-

пу ње но љу ба вљу и по слу ша њем пре ма сво ме игу ма ну. 

Огра ђи ва на мо ли тва ма Све то га Пе тра, цр но реч ка оби-
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тељ у пра вој ме ри по ста де оаза ми ра и љу ба ви, дом мо-
ли тве, пре двор је ра ја, све тло ме сто у та ми бо го од ступ-
ни штва. Брат ство ду хов но са зре ва, ра сте кроз по слу ша-
ње и сми ре ње, а он да 1983. го ди не ве ли ка ра дост – по-
сле ду жег вре ме на пр во мо на ше ње на ма на стир ској сла-
ви, Аран ђе лов да ну. Сле де но ва мо на ше ња, ру ко по ло же-
ња, при сти жу но ви ис ку ше ни ци. У сва чи јем ср цу је ве-
ли ка ра дост ко ја до ла зи од сми ре ног слу же ња Бо гу и 
бли жњи ма. По сле не ко ли ко го ди на из гра ђу је се мост 
пре ко је зе ра у Ри ба ри ћу а ске ле и чам ци по ста ју про-
шлост, про би ја се пут до ма на сти ра и већ се мо же ко ли-
ма до ћи до ма на сти ра, об на вља се цр ква и ста ри оро ну-
ли ко нак, ко ји је по чет ком ХХ ве ка слу жио као шко ла, а 
не што ка сни је гра ди се но ви ко нак за сме штај уве ћа ног 
брат ства. У но вом ко на ку, на ве ли ку ра дост бра ти је, са-
гра ђе на је и ка пе ла по све ће на Све том Ве ли ко му че ни ку 
кра љу Јо ва ну Вла ди ми ру за слу жбу у зим ским да ни ма. 
Све та Ли тур ги ја се већ сва ко днев но слу жи. Ма на стир-
ско зво но не ка ко ра до сни је од зва ња по зи ва ју ћи на мо-
ли тву; ка ко и не би ка да је то ли ке го ди не ћу та ло или би-
ло за ме њи ва но школ ским зво ном. Чи ни се да се чу је и 
до Бе о гра да об ја вљу ју ћи Срп ском на ро ду овај ре дак дра-
гуљ на ше сред ње ве ков не кул ту ре, скри вен пу них 700 го-
ди на од очи ју ши ре Срп ске јав но сти. Ето и пр вих го сти-
ју – мла ди сту ден ти, бо го сло ви, бо го тра жи те љи – же ле 
да про ве ду јед но вре ме у ма на сти ру. При ма ју се ши ро ка 
ср ца, по ста ју део оп ште жи ћа. Број ма на стир ских при ја-
те ља из свих кра је ва Срп ске зе мље ра сте и сви они по-
ста ју део ма на сти ра – цр но ре ча ни, спрем ни да по мог ну 
у сва кој при ли ци. Ми ло шћу Бож јом и мо ли тва ма Све-
то га Пе тра, број бра ти је 1991. го ди не до сти же до 15 и 
те исте го ди не отац Ар те ми је бу де иза бран за епи ско па 
Ра шко–при зрен ске епар хи је ко јој и при па да ма на стир 
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Цр на Ре ка. Од та да овај све ти ма на стир по ста је „ра сад-
ник“ мо на штва за це лу епар хи ју. Део цр но реч ке бра ти-
је по бла го сло ву вла ди ке Ар те ми ја, убр зо пре ла зи у ма-
на сти ре Зо чи ште, Ви со ки Де ча ни, Со по ћа ни, да ду хов-
но и ма те ри јал но об но ве ове на ше ве ли ке све ти ње. Ми-
ло шћу Бож јом у то ме и успе ва ју та ко да мо на штво по-
чи ње да цве та и у тим ма на сти ри ма а са мим тим и ду-
хов ни жи вот у сре ди на ма у ко ји ма се на ла зе. Вре ме је 
про ла зи ло и са со бом, у цр но реч ку оби тељ, до но си ло 
но ве ис ку ше ни ке што је ство ри ло мо гућ ност за ожи вља-
ва ње но вих ма на сти ра у епар хи ји. То Бо го про ми сли тељ-
но „ро је ње“ и да нас тра је и већ су тра не ку ста ру срп ску 
за ду жби ну или за пу сте ли ма на стир ожи ве ће цр но реч-
ки мо на си. Све то ју сти нов ски дух и осе ћај за јед ни штва 
уве ли ко жи ви у „рас пе тој епар хи ји“ и за це лу епар хи ју 
се мо же ре ћи да пред ста вља је дан ве ли ки ма на стир у ко-
ме су ке ли је по је ди ни ма на сти ри и у ко ме је игу ман сам 

Црноречко брасво (фоографија из 1991. го.)
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Чу де са су јед на од ка ри ка у лан цу до бро чин ства ко-
ја Бог чи ни чо ве чан ству. Тај дар Бо жи ји дан нам је 

бла го во ље њем и ми ло ср ђем Бо жи јим а ми смо ду жни 
да се пре ма да ру и Да ро дав цу од но си мо са ве ли ком по-
бо жно шћу и бла го ра зум но шћу. Чу де сна ис це ље ња учи-
ње на са мим Го спо дом или пре ко Ње го вих угод ни ка има-
ла су све ти сми сао и све ти циљ – да кроз про ла зно спа-
се ње те ла од те ле сних бо ле сти, ви дљи во и опи пљи во за-
све до че о мо гућ но сти веч ног спа се ња ду ше и те ла. За-
то су она апо сто ли Ре чи Бо жи је и све до че о си ли и вла-
сти Бо жи јој над свом ви дљи вом и не ви дљи вом тво ре-
ви ном. Ствар ни из вр ши тељ чу да, бла го ве сти ве ли ки ру-
ски све ти тељ Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, упра во је – Реч. 
Где се при ма реч ни је ну жно зна ме ње, због до сто јан ства 
ко је при па да Ре чи. Чу де са и зна ме ња су упра во – снис хо-
ђе ња не мо ћи људ ској. Да би се де си ло чу до, ни је по треб-
на са мо си ла чу до твор ца, већ и ве ра оног ко ме се чу до-
тво ри.

Мно го број на и пре див на су чу де са пре по доб ног и 
бо го но сног оца на шег Пе тра Ко ри шког, учи ње на од ње-
го вог пре ста вље ња до да нас. Пре ко њих пре по доб ни, 
апо стол ски, кроз ве ко ве, про по ве да исти ни тост и си лу 
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ве ре пра во слав не. Мно га од њих оста ла су за пи са на са-
мо у ср ци ма мно гих вер них, и по њи хо вом од ла ску из 
зем ног жи во та и са ма за па ла у та му за бо ра ва. У но ви-
је вре ме у цр но реч ком ма на сти ру за пи су је мо сва чу де са 
по све до че њу оних ко ји су при ми ли ис це ље ња или њи-
хо вих оче ви да ца. Је дан ма ли део да је мо у на ред ним ре-
до ви ма у сла ву Бо га ко ји је ди ван у угод ни ку свом Пре-
по доб ном Пе тру Ко ри шком чу до твор цу.

Бо жи ја опо ме на ар хи тек ти

За по чи њу ћи ма те ри јал ну об но ву цр но реч ког ма на-
сти ра, та да шњи на сто ја тељ је ро мо нах Ар те ми је Ра до-
са вље вић, упу тио је по зив струч ња ци ма За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Кра ље ву, да до ђу и ви де у 
ка квом је ста њу ма на стир и на осно ву то га одо бре по-
треб на сред ства за ње го ву об но ву. По зив је при хва ћен и 
уско ро у Цр ну Ре ку до ла зи ар хи тек та Вељ ко. По сле раз-
гле да ња ма на стир ских обје ка та кон ста то вао је да је об-
но ва по треб на. Ту сво ју кон ста та ци ју Вељ ко и са оп шти 
на сто ја те љу и бра ти ји оку пље ним у ма на стир ској ку хи-
њи, го во ре ћи да је њи хов ма на стир од из у зет ног исто-
риј ског и кул тур ног зна ча ја, те да је об но ва по треб на, 
али да сред ста ва у За во ду не ма до вољ но. Јер, мо ра се, ре-
че, ула га ти у при о ри те те а то су: Сту де ни ца, Гра ча ни ца, 
Де ча ни и дру ги... Са мо што је из го во рио по след њу ре че-
ни цу у свом обра зло же њу с пла фо на се об ру ши по ве ћи 
ко мад мал те ра и па де на сто, не ко ли ко сан ти ме та ра ис-
пред го вор ни ка. Ко мад мал те ра од пе де се так ки ло гра ма 
уз др мао је сто а шо љи ца с ка фом ко ја је ста ја ла ис пред 
Вељ ка рас пр сла се у па рам пар чад. Уда рац о сто је био то-
ли ко јак да су сви за не ме ли од стра ха и чу ђе ња овој из-
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не над ној по ру ци. На сву сре ћу по ру ка је про шла без по-
вре ђе них.

Ка да се на пр вом са стан ку ди ску то ва ло о рас по де-
ли сред ста ва за ре ста у ра ци ју ма на сти ра мно ги су се у 
по чет ку за ла га ли за по што ва ње утвр ђе них при о ри те та. 
За реч се при то ме ја ви Вељ ко и ис при ча чу де сан до га-
ђај при ли ком бо рав ка у цр но реч ком ма на сти ру. Из при-
че су сви схва ти ли по ру ку све то га Пе тра да се са об но-
вом мо ра кре ну ти и јед но гла сно су Цр ну Ре ку увр сти ли 
у при о ри те те. За вод је ка сни је из вр шио обим не ра до ве 
на ре ста у ра ци ји и об но ви ма на стир ских обје ка та ко ји 
су омо гу ћи ли нор ма лан жи вот бра ти је у ма на сти ру ко-
ји ће ка сни је, про ми слом Бож јим и мо ли тва ма све то га 
Пе тра, по ста ти ду хов но жа ри ште це ле ра шко – при зрен-
ске епар хи је.

Чу до спа са ва ња од си гур не смр ти

Го ди не 1981. два ауто бу са вер ни ка из Ве ли ке Пла-
не на пу ту за ма на стир Де вич свра ти ше и до цр но реч-
ког ма на сти ра. Би ла је мр кла ки шо ви та ноћ. Да би се 
до шло до ма на сти ра мо ра ло се ске лом и чам цем пре-
ко је зе ра „Га зи во де“. Са мо они нај твр ђи у ве ри и љу ба-
ви пре ма све том Пе тру од лу чи ше да и при те шком вре-
ме ну и сла бој ви дљи во сти на ста ве пут од око сат вре-
ме на пе ша че ња ко ли ко тре ба од је зе ра до ма на сти ра. 
Три де се так вер ни ка ко ји до ма на сти ра сти го ше до че-
као је о. Ар те ми је с фе ње ром, јер у ма на сти ру још увек 
ни је би ло стру је. Је дан од при сти глих го сти ју, по име-
ну Гво зден, упи та у ма на стир ском дво ри шту: „па љу ди 
где је ов де цр ква?“ Мла дић ко ји је био гост у ма на сти-
ру по ка за ру ком у прав цу цр кве и ре че: „ено је та мо“. 
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1 Д. Ко стић, Ка је Те о о си је и сао жи во и слу жбу св. Пе ра Ко ри-
шко га, Бо го сло вље IХ (1934) 11.

2 St. No va ko vić, Te o do si ja mni ha Hi lan dar ca dje lo o Pe tru Ko ri škom, Sta-
ri ne JA ZU XVI (1884) 9–34 

Слу жбу пре по доб ном и бо го но сном оцу на шем Пе-
тру Ко ри шком са ста вио је Хи лан дар ски мо нах Те-

о до си је. На ста ла је, нај ве ро ват ни је око 1310. го ди не.1 
Те о до си је ва слу жба за са да је по зна та у два пре пи са: у 
ру ко пи су СА НУ 123 (Ко ри шком по ме ни ку ко ји са др-
жи и Слу жбу и Жи ти је, а на стао је око 1570–1580. го ди-
не) и пре пи су Хри сто фо ра Ра ча ни на (на стао 1688. го-
ди не у ма на сти ру Јо ва њу ка блар ском). Ста ри ји ру ко-
пис, на жа лост, ни је у це ли ни са чу ван и знат но је оште-
ћен. Пре ма Мо ши но вој ре кон струк ци ји не до ста је чи та-
вих 36 ли сто ва, тј. крај ве ли ке ве чер ње, и ско ро це ло ју-
тре ње све до дру ге хва лит не сти хи ре. Ра ча ни нов пре пис 
да нас се чу ва у Бо ги ши ће вом ар хи ву у Цав та ту.2 

Одав но је би ло по зна то да по сто ји и тре ћи, хи лан-
дар ски пре пис Слу жбе Cв. Пе тру Ко ри шком. Он је мо-
гао на ста ти у по след њим де це ни ја ма ХIII ве ка а аутор 
је и да нас не по знат. Тај ру ко пис се у хи лан дар ској би-
бли о те ци во ди под бро јем 479 и не ма ни ка квих до дир-
них та ча ка са Те о до си је вом слу жбом. Је ди ни текст ко ји 
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је за јед нич ки обе ма слу жба ма је сте си нак сар ско жи ти је 
по сле 6. пе сме ка но на, за ко је се сма тра да га је са ста вио 
Те о до си је. У но ви је вре ме (но вем бра 1969. го ди не у Бе о-
гра ду) про то је реј Мир ко Па вло вић „са чи ни и сво је руч-
но ис пи са слу жбу пре по доб ном оцу на шем Пе тру Ко-
ри шком” ко ја се та ко ђе у пот пу но сти раз ли ку је од Те о-
до си је ве слу жбе. Ко пи ја ове ве о ма ле пе ру ко пи сне слу-
жбе по сто ји у цр но реч ком ма на сти ру и по њој се слу-
жи сва ког 5/18. ју на ка да се и пра зну је спо мен бла же-
ног пре ста вље ња пре по доб ног и бо го но сног оца на шег 
Пе тра Ко ри шког. С об зи ром да је ова слу жба не по зна та 
ши рој јав но сти (за раз ли ку од Те о до си је ве ко ја се мо же 
на ћи у Ср бља ку) сма трао сам ко ри сним да овом при-
ли ком упра во ту слу жбу об ја ви м и то на цр кве но сло-
вен ском је зи ку, а све у сла ву Све те, јед но сушт не, жи-
во твор не и не раз де љи ве Тро ји це: Оца и Си на и Све то-
га Ду ха. Амин. 



Мэсzца ї ун іа є 7 день
Пaмzть препод0бнагw о6тцA нaшегw
ПетрA Кори 1шскагw

На мaлой вечeрни :
На Господи воззвaхъ: стіхи6рьi, глaсъ } 

зак0номъ Хріст0вьiмъ научи1всz, небрeглъ є6си2 
w6 пи1щи и6 w6 о6дeжди, но небeсньiхъ пти1цъ дё

ло и6с п0лнивъ о4тче, и6 въ пещeру, всели1всz, бeзъ пи1
щи и6 бeзъ покр0ва на мн0га лёта, пребьjлъ є6си2 
пре по д0 бне: тёмже во2 свётэ и6зьjде прaвда твоS, 
и6 ћкwже полyдне, о4тче возсіSлъ є6си2.

На рaло возложилъ є6си1 руки2 своz всечeстне, 
дё лаz всегдA божeственнаz, и6 не возврати1лсz є6си2 
зрS вспsть: но бьjлъ є6си2 u6прaвленъ во цaрствіе 
Хрі стA вопл0щшагwсz Б0га, во спасeніе дyшъ нa
ши хъ.

Въ лодіи2 тэлeснэй вози1мъ, кр0ткими дьiхaніи 
кр0 тка гw дyха, легкw6 прешeлъ є6си2 житeйскую пу ч
и1 ну мyдре: и6 на би1серэ многоцёнэмъ твоS и6мэ
ніz продaвъ, и6 w6брётъ є6гw2 въ себЁ u6держaлъ 
є6си2, блажeнъ бьjвъ божeственньiмьi добр0тами 
є6гw2.
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