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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИ- ЖИТИЈА 

СВЕТИХ 
Православни календар и житија светих за сваки 

дан можете наћи на следећој презентацији: 

http://www.crkvenikalendar.com/ 

Свети преподобномученик ђакон 
Авакум – 30. (17) децембар 

Ђакон Авакум, заједно са својим игуманом 
Пајсијем из манастира Трнаве код Чачка, беше 
набоден на колац 1814. године на Калемегдану. 
“Град Београд. Кроз капију звану Стамбол, 
јаничарска руља јури и пред собом страх разноси; 
млад ко капља, леп ко ружа, пред њом везан 
младић иде и зашиљен храстов колац на рамену 
своме носи… “Авакуме, српски сине, ти Пајсијев 
ђаче верни, одреци се свога Христа – још тренутак 
имаш само!” “Смрт избавља од свих беда”, 
младић рече. 

“Благо оном ко пре умре, о мање је мука прош’о! 
Богу ће се пре узнети! Од хришћанске вере моје, 
нема вере нигде лепше! Срб је Христов, радује се 
смрти! Чин’те, Турци, што вам драго – и тако се 
мора мрети!” Бурни жагор… “Дивно дете!” – 
кадуне се чудом чуде… “Зар на колац ту лепоту?” 
– кажу оне. “Не чинимо, Турци, криво!” И 
душеван Турчин један, да уштеди дечку муке, 
прободе му јатаганом мученичко срце живо!… И 
сутрадан на истоку, по развитку зоре ране кад 
исплива једним рубом, сунце као крв румено, оно 
заста и задрхта јер угледа сред пољане 
младићево мртво тело на врх коца набијено…” 
У свом ненадмашном надахнућу – надахнућу 
песника и родољуба – Војислав Илић-млађи 
овековечио је успомену на страдања и мученичку 
смрт Преподобног мученика ђакона Авакума. 
 

Св. Преподобномученик Висарион 

Сарај 

(Аутор: Радован Пилиповић) 

У српско-румунским црквеним односима XVIII 
века Св. Висарион Сарај представља 
харизматичну личност чија је борба за чистоту 
вере била пресудна да ердељски Румуни не оду 
на страну уније. 

Живео је у тешким и метежним приликама XVIII 
века. Његово Житије показује да је и у таквим 
временима могуће истрајати на путу благочашћа, 
у одговорности за другога и уздићи се кроз 
подвиг ка небеској Истини, без обзира на 
околности оптерећујуће свакодневице. 
Посматрано историјски, Св. Висарион Сарај је 
напредовао у богопознању проживевши у 
различитим географским зонама. Његово житије 
се распрострло од обала реке Сане у Босанској 
Крајини, до Свете Земље, преко славонске 
обитељи Пакре до српског Баната и румунског 
Ердеља. Последњи поменути крајеви су духовна 
постојбина и место земаљског живљења 
неколицине светитеља XVI и XVII века: Св. 
Теодора Вршачког, Св. Рафаила Банатског и Св. 
Јосифа Темишварског. У Ердељу (данашња 
северозападна Румунија) је рођен Симеон 
Бранковић, потоњи ердељски митрополит Сава 
„свих Влаха, Срба, Грка и Русина“, који је 
мученички пострадао 1681. и такође прибројан 
луку светих. 
У српско-румунским црквеним односима XVIII 
века Св. Висарион Сарај представља 
харизматичну личност чија је борба за чистоту 
вере била пресудна да ердељски Румуни не оду 
на страну уније, здушно подржаване од династије 
Хабзбурга. Пећка Патријаршија је после 1557. 
имала епископске катедре североисточно од 
Темишвара у Јенопољу и Липови, а онамошњи 
архијереји су поред бројних Срба духовно 
руководили и румунско становништво. Романско 
становништво Хабзбуршке монархије (gens 
valachica) је кроз читав XVIII век било под 

http://www.crkvenikalendar.com/
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јурисдикцијом српских карловачких митрополита, 
све до 1871. године. 
 
МОНАХОВАЊЕ НА ИСТОКУ 
Први влашко-румунски хагиографи, писци који су 
записали понешто о Житију овог угодника 
нагласили су да је рођен 1714. у месту Мајдан у 
Босни, од оца Максима и Марије, који су га 
васпитавали у побожности и који су доцније 
одселили у суседну Костајницу, на Банији, на 
доњем току Уне. Млади Никола, како је 
богоугоднику било мирјанско име, у духовни 
живот и идејно-аскетски свет Православног 
хришћанства био је уведен руковођењем монаха 
из Манастира Липник. Ова светиња је претворена 
у рушевине турским зулумом 1851. године. 
Обитељ се налазила на брду Кућан у широј 
околини данашњег Санског Моста и била је 
посвећена Св. пророку Илији. Тачнијом анализом 
података из раних житијних списа, јунак побожне 
приче, заправо је рођен у неком од села у 
околини Старог Мајдана, јер је та варошица била 
рударско-трговачко средиште Боснаске Крајине 
османског периода. Као урбанизована средина 
била је, према тадашњим законима, настањена 
искључиво муслиманским становништвом. О 
јачини и плодовима духовног живота у средњем 
току реке Сане нека посведочи и чињеница да је у 
Старом Мајдану крајем XVII века био центар 
књиговезачке и преписивачке делатности. 
Неколико књига Манастира Гомирја 
преповезивао је у поменутом месту. Дубоке и 
чврсте везе Српства са Светом Земљом нису 
заобишле ни Св. Висариона Сараја. Историја 
српског ходочашћа у Свети Јерусалим датира 
колико и светосавско трајање. Млади Никола из 
Западне Босне одлази у Палестиниу. Забележено 
је како је монашки постриг у лаври Св. Саве 
Освећеног примио из руку јерусалимског 
Патријарха Хрисанта. У Лаври борави неколико 
година, а у отаџбину се враћа преко Св. Горе, где 
свакако још више узраста у подвигу. У славонском 
Манастиру Пакра, прима јеромонашки чин и 
постаје потпуно спреман за све црквене и 
одговорне задатке које би могао да му повери 
Патријарх Арсеније IV Јовановић – Шакабента. 
 
ВИСАРИОН САРАЈ У ЕРДЕЉУ 
Ердељ или Трансилванија је од 1526. до 1688. 
била полунезависна кнежевина, са локалном 

изборном династијом, али под врховном турском 
влашћу. Хабзбурзи су га у Великом бечком рату 
освојили од Турака 1687. године. Црквена унија, 
промовисана са римокатоличке стране, званично 
је проглашена на саборима у Алба Јулији 1698. и 
1701. г., а прихватио је ердељски православни 
митрополит Атанасије Ангел са свештенством. Он 
је ставио потпис на акт који је исфорсирао 
кардинал Леополд Колонић, суштински 
прозелита, лични исповедник цара Леополда 
(1657-1705). Народ је почео да се буни и да тражи 
духовно упориште ради одбране предањске вере. 
Заправо, читав XVIII век је у Ердељу у знаку борбе 
румунског народа против Уније. Након 
пресељења у нове крајеве и Патријарх Арсеније III 
Чарнојевић полаже право на јурисдикцију над 
православнима у Банату и јужном Ердељу. Три 
његове епархије – вршачка, темишварска и 
арадска су поред Срба настањене и Румунима. 
Добар познавалац српске и румунске историје 
овог столећа Никола Гавриловић је записао: 
„Никада румунски народ у току читаве своје 
историје није толико патио због свог 
припадништва Православној прадедовској вери 
колико у овом XVIII веку. Лишени својих 
материјалних добара, стоке и новца, тучени до 
крви, затварани месецима, па и годинама, Румуни 
нису ни по коју цену хтели да приме унију“. 
Патријарх Арсеније IV Јовановић – Шакабента 
(1725-1748) сматрао се, након емиграције у 
земље аустријско-немачког ћесара, поглаварем 
свих православних у Монархији без обзира на 
њихову посебну етничку припадност. Он се 
титулише као „Архиепископ Пећки и Патријарх 
Илирико-серблије“, конструкцијом која има 
мешавину средњовековних традиција и 
барокизирајућег поимања географског простора, 
тј. савремене јурисдикције. У другој широј титули 
Арсеније је „Архиепископ Пећки, свих Срба, 
Бугара, Поморја, Босне, Подунавља и целог 
Илирика Патријарх“. Његови наследници, 
карловачки митрополити друге половине XVIII 
века, су „архиепископи и митрополити народа 
словеносрпског и угровлашког“. Патријарх 
Арсеније је послао у Ердељ који је био под 
притиском унијатске пропаганде најбољег монаха 
кога је имао, Висариона Сараја, ученог, 
неукаљаног монашког подобија, доброг 
проповедника и ватреног присталице 
Православља. 
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Према унијатској пропаганди и језуитској 
казуистичкој теологији, јеромонах Висарион 
истиче искуствено богословље. Његово време 
проведено у Св. Земљи и на Св. Гори, уродило је 
плодом живе речи, он из убеђења народу 
проповеда предањског Христа, очуваног у учењу и 
богослужењу Васељенске Цркве. Висарион иде, 
беседи, окупља народ. Притиснути мисионарима 
са Запада, под ударом државног законодавства 
које фаворизује унију, Румуни и Срби у калуђеру 
виде трачак наде. Висарион иде од града до 
града, села до села, задржава се у Сибиу и 
Селиштима, а у Липови на граници Баната и 
Ердеља, на високом брду поставља велики 
дрвени крст, који постаје култно место окупљања 
и духовног окрепљења православних. Народ 
долази са свих страна да чује поруку Висариона 
Сараја, српског калуђера из Крајине, који је 
прошао добре аскетске школе Св. Земље и Св. 
Горе. Унијатски епископ, понемчени Влах барон 
Клајн сугерише државним властима да уклоне 
Висариона. Хапсе га 1744. г., спроводе у тамнице 
Беча, Темишвара, Деве, злогласног Раба, да би на 
крају био уморен у затвору Куфштајн у Тиролским 
планинама. 

КАНОНИЗАЦИЈА 
Свети Архијерејски Сабор Румунске Православне 
Цркве је 28. фебруара 1950. године донео одлуку 
да се Висарион Сарај приброји лику светих и 
празнује 21. октобра/3. новембра заједно са 
Светим Софронијем из Чоаре и Светим Опреа 
Миклушом, са којима се најчешће и представља 
на иконама. Знајући за Саборску одлуку 
сестринске Румунске Православне Цркве, 
Патријарх српски Герман се на Светом 
Архијерејском Сабору СПЦ, одржаном 14. јуна 
1962. постарао да се исти датум усвоји за 
молитвено поштовање овог Божијег угодника, 
пореклом Србина. Најновија редакција Србљака, 
издање из 1984. године, има превод румунске 
службе Св. Висариону Сарају на савремени српски 
језик, где се на једном месту каже: „Везао си 
душу своју, преподобни оче Висарионе, за 
божански Закон и стојећи под светлошћу 
Јерусалима, неустрашиви заштитниче 
Православља, позвао си хришћане у борбу за 
одбрану вере против прогонитеља. Радује се и 
весели се ердељска земља, преподобни оче 
Висарионе, јер је у теби добила утеху“. 

+++ Свети архистратиг Михаило и 

остале свете Силе небесне бестелесне 

– Аранђеловдан 
 

ПОБОЖНО празновати Сабор светих Ангела света 
Црква је примила предањем богонадахнутих 
Отаца, одбацивши незнабожачко поштовање 
ангела, измишљено од јеретика и 
идолопоклоника. Јер још у Старом Завету, када 
људи одступише од Бога, Саздатеља свога, 
почеше се клањати створењима Божијим и 

делима руку својих, правећи идоле по прилици 
видљиве твари, од онога што је горе на небу или 
доле на земљи (2 Мојс. 20, 4). Тада људи, 
сматрајући да сунце, месец и звезде имају душу 
живу, приношаху им жртве као боговима; исто 
тако приношаху жртве и ангелима као боговима. 
О томе се каже у књизи о Царевима: "кађаху 
Ваалу, сунцу и месецу и звездама и свој војсци 
небеској", тојест ангелима, јер они и јесу небеска 
војска, као што је речено у Еванђељу; и уједанпут 
се појави с ангелом мноштво војника небеских 
(Лк. 2, 13). Такво неправилно поштовање ангела 
било је веома распрострањено у доба светих 
апостола. Искорењујући такво неправилно 
поштовање ангела, свети апостол Павле говори: 
"Нико да вас не вара по својој вољи изабраном 
понизношћу и обожавањем ангела, упуштајући се 
у оно што није видно, и узалуд надимајући се 
умом тела свог, и не држећи се главе", тојест 
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Христа. Јер у то време беху неки јеретици, 
наизглед смирени, но охоло сматрајући да својим 
уздржљивим и чистим живљењем подражаваху 
ангеле. И они учаху да се ангелима чини исто 
поклоњење као и самоме Богу. Потом се 
појавише други јеретици који проповедаху да су 
ангели творци видљиве твари и, као бестелесни, 
виши и вредноснији од Христа, Сина Божија; а за 
Архангела Михаила говораху да је бог Јевреја. 
Други пак, одавши се враџбинама и варајући 
људе, под именом ангела призивали су ђаволе, и 
служили им називајући их ангелима. Нарочито се 
такве јереси множаху у граду Колоси, који је 
припадао Лаодикијској митрополији, где многи 
тајно обављаху незнабожачко ангелопоклоњење, 
слично идолопоклоњењу. Такво идолопокло- 
ничко поштовање ангела Лаодикијски помесни 
сабор светих Отаца прокле и предаде анатеми. А 
када такво неправилно поштовање ангела би 
осуђено и проклето, онда се озакони 
благочестиво и правилно поштовање и 
празновање светих ангела као служитеља Божијих 
и хранитеља рода људског. И у том Колоском 
крају, у коме се раније тајно обављало 
незнабожачко и јеретичко обожавање ангела, 
поче се јавно вршити православно празновање 
светих ангела, и стадоше се подизати прекрасни 
храмови светим ангелима. Тако у Хони, над 
чудотворним извором, би подигнут велељепан и 
предиван храм у име светог Архистратига 
Михаила, јер се на том месту беше јавио свети 
Архистратиг Михаил светом Архипу. У време пак 
светог Силвестра папе римског и светог 
Александра патријарха Александријског, на 
неколико година пред Први Васељенски Сабор, 
Никејски, би установљено да се празник светог 
Архистратига Михаила и осталих Бестелесних 
Сила Небеских празнује у месецу новембру. 
Зашто баш у новембру? Зато што новембар 
представља девети месец после месеца марта. У 
месецу марту сматра се да је било створење 
света. А девети месец после марта узет је због 
девет чинова ангелских, који су најпре створени. 
Свети Дионисије Ареопагит, ученик апостола 
Павла, онога апостола, који се уздигао до у треће 
небо, описао је ових девет чинова у књизи "О 
небесној Јерархији". Тих девет чинова деле се на 
три јерархије: највишу, средњу и најнижу; и у 
свакој од њих су по три чина. 
 

Прву, највишу, и Пресветој Тројици најближу 
јерархију, сачињавају: Серафими, Херувими и 
Престоли. Ближе од свих Творцу и Саздатељу 
свом предстоје богољубиви шестокрилни 
Серафими, као што виде пророк Исаија који каже: 
Серафими стајаху око Њега, сваки их имаше шест 
крила (Ис. 6, 2). Они су пламенолики, као они који 
непосредно предстоје Ономе о коме се пише: Бог 
је наш огањ који спаљује; престо је Његов пламен 
огњени; слава Господња је као огањ који пламти. 
Предстојећи таквој слави, Серафими су огњелики, 
према реченоме: Он чини анђеле своје духове, и 
слуге своје пламен огњени. Они пламте пламеном 
љубављу к Богу, и друге распаљују таквом 
љубављу, што и само име њихово показује, јер на 
јеврејском језику серафим значи онај који пламти, 
или онај који запаљује. 
После Серафима свевидцу Богу, који живи у 
светлости неприступној, предстоје у неизрецивој 
светлости богомудри многоочити Херувими, који 
јаче од других нижих чинова сијају свагда 
светлошћу богопознања и знања тајана Божијих и 
дубине премудрости Његове, сами просвећивани 
и друге просвећујући. Јер њихово име "херувим" 
на јеврејском језику значи: велико разумевање 
или изливање премудрости, пошто се преко 
херувима и другима шаље премудрост и даје 
просвећење очију разума за боговиђење и 
богопознање. 
 
Затим - Седећем на престолу високу и издигнуту 
предстоје богоносни (како их назива свети 
Дионисије Ареопагит) Престоли, јер на њима, као 
на разумним престолима (како то вели свети 
Максим Исповедник) Бог разумно почива. А они 
се називају богоносни, не по бићу него по 
благодати и по своме служењу, док се тело Исуса 
Христа, - како то пише свети Василије Велики, - 
назива богоносним по бићу, пошто је Ипостасно 
сједињено нераздељиво са самим Богом 
Логосом. Међутим Престоли се називају 
богоносни не по бићу него по благодати даној им 
за такво њихово служење, као они који 
тајанствено и недокучиво носе у себи Бога. 
Почивајући на њима на неисказан начин, Бог 
обавља Свој праведни суд, по речима Давида: Сео 
си на престо, изричући правду (Псал. 9, 5). Због 
тога се преко њих првенствено пројављује 
правосуђе Божије: они служе правосуђу Божију, 
прослављају га и изливају силу правосуђа на 
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престоле земних судија, помажући царевима и 
владарима да изричу праведни суд. 
 
У средњој јерархији такође постоје три чина 
светих ангела: Господства, Силе и Власти. 
Господства се називају тако зато што они 
господствују над осталим, нижим од њих 
ангелима, a сами су слободни. Одбацивши, како 
вели свети Дионисије Ареопагит, робовски страх, 
они добровољно и с радошћу служе Господу 
непрестано. Такође они изливају силу 
благоразумнога господарења и мудрога 
управљања властима на земљи од Бога 
постављеним, да би оне добро управљале над 
повереним им областима. Затим они уче владати 
осећањима, смиривати у себи непристојне жеље 
и страсти, потчињавати тело духу, господарити 
над вољом својом, и стајати изнад сваког 
искушења. 
 
Силе, испуњујући се снаге, испуњују вољу 
Свевишњег и Свемогућег Господа свог, крепког и 
силног, извршујући је одмах с лакоћом. Они чине 
и превелика чудеса, и ту чудотворну благодат 
изливају на угоднике Божије, достојне те 
благодати, да би могли чинити чудеса, 
исцељивати сваку болест, и предсказивати 
будућност. Свете Силе помажу и људима који се 
труде и оптерећени су ношењем каквог било 
послушања, наложеног на њих, -Чиме и 
објашњавају своје име: "Силе", - и носе слабости 
слабих. Оне такође укрепљују сваког човека у 
трпљењу, да не малаксава у невољама, него да 
крепким духом и јуначки подноси све што га 
сналази, за све смирено благодарећи Бога, који 
све устројава на корист нашу. 
 
Власти се тако називају зато што имају власт над 
ђаволима: да укроћују демонску власт, да 
одбијају искушења која ђаволи приређују 
људима, и да не допуштају ђаволима да нашкоде 
ма коме онолико колико би они хтели. Власти још 
учвршћују добре подвижнике у духовним 
подвизима и трудовима, штитећи их да не би 
били лишени духовног царства. Онима пак који се 
боре са страстима и пожудама Власти помажу да 
одгоне рђаве помисли и вражије нападаје, и да 
побеђују ђавола. 
 

У најнижој јерархији такође постоје три чина: 
Начала, Архангели и Ангели. Начала се називају 
зато што началствују, старешинују над нижим 
ангелима, упућујући ове на испуњавање 
божанских наређења. Њима је такође поверено 
управљање васељеном, и чување свих царстава и 
кнежевина, земаља и свих народа, племена и 
језика, јер свако царство, племе и народ има као 
свог посебног чувара и управитеља једног ангела 
из овог небеског чина који се назива Начала. 
Служење овога ангелскога чина, по објашњењу 
светог Григорија Двојеслова, састоји се и у томе: 
да поучавају људе одавати свакоме старешини 
поштовање које приличи његовом звању. Исто 
тако ангели овога чина изводе достојне људе на 
разне важне положаје, и подучавају их да не 
ступају на положаје из себичних разлога, из 
користољубља и славољубља, него ради служења 
Богу, и ради распрострањења и умножења свете 
славе Његове, и ради користи ближњих, служећи 
општим потребама свих својих потчињених. 
 
Архангелима се називају велики благовесници, 
који благовесте велико и преславно. Њихово се 
служење, као што каже велики Дионисије 
Ареопагит, састоји у овоме: пророштва откривати; 
просвећење, познавање и разумевање воље 
Божије, које добијају од виших чинова, 
саопштавати нижим чиновима, a преко њих 
људима. Свети пак Григорије Двојеслов вели да 
Архангели укрепљују у људима свету веру, 
просвећујући им ум светлошћу познања светог 
Еванђеља и откривајући им тајне благочестиве 
вере. 
 
Ангели су у небеској јерархији од свих чинова 
нижи и људима најближи. Они јављају људима 
мање тајне и намере Божије, и поучавају људе да 
врлински и праведно живе по Богу. А придодани 
су они да чувају свакога од нас верујућих: 
врлинасте придржавају да не падну, пале подижу, 
и никада нас не остављају, макар и сагрешили, јер 
су свагда готови помагати нам, само ако ми сами 
пожелимо. 
 
Међутим и сви виши небески чинови називају се 
заједничким именом: ангели. Премда они по 
своме положају и по даној им од Бога благодати 
имају разне називе, као: серафими, херувими, 
престоли и остали чинови, ипак сви они имају 
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заједнички назив: ангели, пошто је назив ангео 
назив не природе него службе. Јер сви су они 
ангели, пошто сви служе Божјем наређењу, као 
што стоји написано: Нису ли сви службени духови 
који се шаљу на службу? (Јевр. 1, 14). Њихове пак 
службе су различне и неподједнаке, и сваки чин 
има своју посебну службу, јер Премудри 
Саздатељ не открива свима у истој мери тајне 
Своје намере, него посредно, преко виших чинова 
просвећује ниже, откривајући им Своју свету вољу 
и наређујући им да је испуњују, као што се то 
јасно види из књиге пророка Захарије. Тамо се 
говори како ангела после разговора с пророком 
сусреће други ангео и наређује му да поново иде 
к пророку и обавести га о ономе што ће задесити 
Јерусалим: Гле, ангео који говораше са мном 
изиде, и други ангео наиђе му у сусрет, и рече му: 
Трчи, и реци оном младићу, (тојест пророку 
Захарији): Јерусалим ће се населити по селима 
ради мноштва људи, и ја ћу му, говори Господ, 
бити зид огњен унаоколо (Зах. 2, 3.4.5). - 
Објашњавајући то, свети Григорије Двојеслов 
вели: Када један ангео говори другоме: "Трчи, и 
реци оном младићу", нема сумње да ангели 
шаљу једни друге: мањи се шаљу, а већи их шаљу. 
- Тако исто и код пророка Данила налазимо где 
ангео наређује другом ангелу да пророку 
протумачи виђење (Дан. 8, 16). Отуда је јасно, да 
ангели виших чинова откривају божанску вољу и 
намере Творца свога ангелима нижих чинова, 
просвећују их, и шаљу људима. 
 
Православна Црква на земљи, требајући помоћ 
светих ангела, празнује сабор свих девет чинова 
светих ангела нарочитим мољењем, као што 
треба, у осми дан месеца новембра, тојест 
деветога месеца, јер ће се свих девет чинова 
ангелских сабрати у дан Страшнога суда 
Господњег. А овај дан божанствени учитељи 
Цркве називају осмим даном, када дође Син 
Човечији (= Син Божији = Судија праведни) у 

слави Својој и сви свети ангели с њим (Мт. 25, 31). 
И послаће ангеле Своје с великим гласом 
трубним, и сабраће избране његове од четири 
ветра (Мт. 24, 31), тојест од истока, запада, севера 
и југа. - О, да би тада и нас, који чесно празнујемо 
Сабор њихов, сабрали к лику избраника Божијих! 
 
За челника и војводу свих ових девет чинова 
ангелских постављен је од Бога свети Архистратиг 
Михаил, као верни служитељ Божји. Он у време 
Сатаниног пагубног пада у гордост, и његовог 
одступљења од Бога и строваљења у бездан, 
сабравши све чинове и војске ангелске, 
громогласно ускликну: Пазимо! стојмо смерно 
пред Творцем нашим, и не помишљајмо на оно 
што је противно Богу! Погледајмо каква страдања 
претрпеше они који заједно с нама беху саздани, 
и досада заједно с нама беху причасници 
Божанске светлости! Обратимо пажњу како се 
они због гордости изненада из светлости сурваше 
у таму и са висине стропошташе у бездан! 
Погледајмо како спаде с неба јутарња звезда 
Даница и разби се на земљи! 
 
Говорећи тако свему Сабору ангела, он, стојећи на 
првом месту, поче са серафимима и херувимима 
и са свима небеским чиновима славити Пресвету, 
Једносушну и Нераздељиву Тројицу, Једнога Бога, 
сложно певајући торжествену песму: Свет, свет 
Господ Саваот, пуно је небо и земља славе Твоје! 
 
Такво уједињење светих ангела доби назив Сабор 
ангела, јер они удружено, једнодушно и 
једногласно славе Оца и Сина и Светога Духа, - 
Свету Тројицу, којој и од нас иловачних нека је 
слава вавек. Амин. 
. 
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ПРАКТИЧНА ВЕРОНАУКА 

БЛАЖЕНСТВА 
(Мт. 5.3 – 12) 

У овој величанственој проповеди Господ Исус Христос је истакао програм свога рада и подвукао 
разлику између старог и новог завета. У Новом Завету имамо савршени морални закон за разлику 
од старозаветног који је добар али није савршен. Док старозаветни морални закон обраћа пажњу 
на спољашње ствари на дела, новозаветни морални закон усмерен је на унутрашње расположење 
и чистоту душе и срца – сече зло у корено. 
Блаженства су блага и радосна вест о новом животу. Блаженства су пут у божанско завршенство. 
У ових девет божанствених врлина, дата су човеку нова правила живота, нова правила мишљења, 
нова правила осећања и делања. Тај нови живот у Христу почиње сиромаштвом духа, тј. 
смирењем а завршава се страдањем ради Имена Христова и вечном радошћу и блаженством у 
рају. 
 

Благо сиромашнима духом, јер је 
њихово царство небеско; 
У првом блаженству, као темељ, постављено је 
смирење. Супротно смирењу је гордост. Пошто 
је Адам пао због гордости, Христос нас подиже 
смирењем. 
Сиромашни духом су скромни људи који своје 
способности, богатство и ученост доживљавају 
као дар Божији и себе не сматрају бољим нити 
паметнијим од других, него на све људе 
гледају као на децу Божију и тако их 
доживљавају као своју браћу. Да би узрастали 
у врлини смирења треба да се упоредимо са 
Богом. Јер само је Бог савршен. Човек зна само 
нешто – Бог зна све. Бог је савршена љубав и 
воли све па и непријатеље своје, а човек воли 
само себе и своју најужу породицу, и то не увек 
како треба. Бог је свемоћан, човек може само 
нешто. Бог је господар и власник целог света, а 
човек је само привремени власник једног 
незнатног дела Божије имовине. Он није 
господар чак ни свог живота, већ све што има 
добио је као дар од Бога. 
Ако пак човек упореди себе са људима, он ће 
тешко моћи да увиди своје сиромаштво, поњто 
у свету има и много сиромашнијих од њега. А 
човек кад упоређује себе са другима обично 
узима као пример горе од себе, па се онда 

горди, мислећи и хвалећи се да је бољи од 
дргуих. Зато свети оци никако нису 
упоређивали себе са људима. Они су себе 
упоређивали само са Богом. И у том 
поређивању осећали су дубоко своје 
ништавило, своје маленкост. Најчешће су себе 
називали нај грешнијим људима, иако су били 
бољи од безброј других. У својој скромности 
ми треба да идемо љиховим путем. Јер 
признање '' сиромаштва духа'' је уствари 
велико богатство душе које отвара и осигурава 
пут у вечно блаженство у царству божијем. 

Благо онима који плачу, јер ће се 
утешити; 
Плачу у души они који су свесни својих грехова. 
Они плачу кајући се, и таквима ће бог 
опростити. Може плакати само ко је свестан 
своје грешности. Исто тако они који су 
повређени на правди Бога, могу заплакати и 
тесу сузе тешке. Сиромашнима, невино 
осуђенима, страдалницима и патницима, Бог 
ће на оном свету утрети сузе и дати им 
неописиву радост па се ове речи и на њих 
односе. 

Благо кроткима, јер ће наследити 
земљу; 
Пошто кротке обично сматрају за презрене у 
убоге људе, то Спаситељ каже да они управо 
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имају све. А кротки, то нису они који се никада 
не гневе,  јер су такви људи безосећајни и 
равнодушни, већ они који умеју да се разгневе, 
али се уздржавају, гневећи се онда када је 
потребено. Кротки су човекољубиви и дуго 
трпљиви људи. Због своје кротости Христос је 
назван Јагњетом Божијим. Надувени и срдити 
су противност кроткима. Они хватају на брзину 
и на брзину губе. После дужег времена кротки 
добијају. Хришћани су били гоњени од 
незнабожаца и скоро истребљени, али данас 
они имају превласт на земљи. 

Благогладнима и жеднима правде, 
јер ће се наситити; 

Желећи да говори о милостињи, Господ прво 
показује да човек мора да добије праведност, 
како неби давао милостињу од онога што је 
стекао крађом и преваром. Праведност треба 
са усрђем тражити, јер такви су ''глади и жедни 
правде''. Иако се користољубци хвале да су 
богати и сити, Исус каже да ће се праведници 
јоњ у овоме животу наситити јер имају 
непропадљиво богатство. Гладни и жедни 
павде су људи којима тешко пада неправда у 
свету. Они ће видети победу васкрслог Христа 
који ће победити све силе зла и њихова ће 
срца бити испуњена задовољством и 
радосшћу. Они ће видети и победу гоњене 
Цркве и зарадоваће се. 

Благо милостивима, јер ће бити 
помиловани; 
Милосрђе се не указује само новцем и 
стварима, већ и речју а ако баш ништа немаш, 
онда сузама саосећања. Милостиве ће 
помиловати и људи у овоме животу, јер ономе 
ко је јуче био милостив, данас ће и самом 
затребати помоћ и сви ће према њему бити 
милостиви, док ће га Бог још више помиловати 
(у будућем веку). Како ми поступамо са децом 
Божијом, тако ће Бог поступати с нама. Милост 
за милост. Али надокнада Божијег милосрђа је 
неупоредиво већа од милосрђа људи. ''Они ће 
примити троструко'', рекао је Господ 
милостивима. Милосрђе је двострука врлина: 
лична и друштвена. Милостиви смо и према 
себи самима када не заборављамо своју душу 

и њено спасење. Егоизам, освета и суровост 
супротни су милосрђу. 

Благо онима која су чиста срца, јер 
ће Бога видети; 

Много је оних који нису похлепни, још дају 
милостињу а опет живе у блуду и свакој 
нечистоти. Зато нам Христос заповеда да уз 
друге врлине треба да будемо чисти и цело 
мудрени, и то не само у телу него и у срцу, јер 
нико без светости целомудрија неће видети 
Бога. Као што само на чистом огледалу 
можемо да видимо свој лик, тако само чиста 
душа може да види Бога и разуме свето Писмо. 
Људско срце је право око за гледање духовних 
стварности, а у првом реду – Бога. Дугим 
упражњавањем и Божијом благодаћу срце се 
може очистити од свих грешних прљавштина, 
као што сведочи житије светих. Рђаве мисли и 
жеље прљају и заслепљују срце. 

Благо онима који мир граде, јер ће се 
синови Божији назвати; 
Миротворци нису само они који живе у миру са 
другима, него и они који мире посвађане. 
''Миротворци'' и они који својим учењем 
обраћају непријатеље Божије. А назва ће се 
синови Божији јер је нас једнородни (Син 
Божији) помирио с Богом. Ако имамо мир у 
својим душама, можемо дати мир и другима. 
Мир разума, срца и воље – троструки мир у 
јединству – то је стварни Божански мир у души. 
Неуравнотежена душа неможе имати мира. 

Благо прогнанима правде ради, јер 
је њихово царство небеско; 
Бити гоњен ради правде значи бити сличан 
Христу и апостолима. У православној цркви 
појавио се огроман број муиченика који су 
пострадали за правду који су населили 
Христово Небеско царство. У свету има људи 
који не желе да знају за бога, који не воле 
истину, правду и добро уопште. Стога они радо 
прогањају људе који верују у Бога, који говоре 
истину, заступају правду, чине милостива дела 
итд. Њих прогоне баш зато што су добри и што 
својим животом осуђују грешне и неваљале 
људе. Они то не могу да трпе; зато се удружују 
па заједнички прогоне и убујају добре људе. У 
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историји људској било је увек људи који су 
невино страдали. Али нико није тако невино 
страдао као Господ Исус Христос. Он за живота 
није учинио ни једно једино рђаво дело. 
Напротив он је чинио само добра дела. 

Благо вама ако вас узасрамоте и 
реку на вас свакојаке рђаве речи 
лажући, мене ради; 
Овде Христос говори о страдању негових 
следбеника, ради њега. Они ће бити вређани, 
клеветани и мучени. Али они треба да све 
претрпе с несаломљивом вером и надом у 
Њега, који ће доћи у своје време као последњи 
Победилац и праведни судија. Оњ ће тада за 
свагда одвојити праведе од неправедних. 
Својим животом и радом на земљи Господ 
Исус Христос је показао да је и прави човек и 
прави Бог, да је Богочовек, и то је поделило 
људе у две групе. У једну групу спадају људи 
који га као таквог воле. Они Га воле више него 
себе, више него цели свет. Кад би им неко 
рекао: ево вам рекао ево вам сва блага овога 
света, само се одреците Исуса Христа, похулите 
на Њега, они би то све одбили, а по цену свог 
живота прослављали би Га као Спаситеља. У 
ове људе, који су изнад свега предани Господу 
Исусу Христу, спадају сви мученици невино 
пострадали у свим вековима од појаве Христа 
па до данас и сви они страдалници Христа 
ради, које непријатељи Христови буду 
пргањали све до страшног суда Божијег. 
У противну групу спадају људи који мрзе 
Христа. Њихова мржња према Њему је исто 
толико велика као и љубав који га воле. Они га 
мрзе јер немогу да поднесу Његово 
савршенство. Оно их узнемирује и осуђује.  
Живот људи који су предани Господу Исусу 
Христу врло је тежак. Њих прогоне и убујају не 
зато што чине зла дела, што су штетни по 
друштвени поредак, већ зато што се одричу 
себе, што се одричу својих потреба и уживања, 
да би користили другима. Њих прогоне и 
убијају зато што воле Господа Исуса Христа као 
најсавршеније биће што га као Бога славе и 
прослављају. Страдање својих следбеника 
Христос је предсказао речима: ''Ето ја вас 
шањем као овце међу вукове...Чувајте се људи: 

јер ће вас они предати судовима, и по 
зборницама својим биће вас. И пред властеле 
и цареве водиће вас мене ради...Предаће брат 
брата и отац сина; устаће деца на родитеље и 
побиће их (Мт.10.16,17,18,21). 
 

ЗАКЉУЧАК: Радујте се и веселите се, 
јер је велика плата ваша на 
небесима, јер су тако прогонили 
пророке пре вас. 
Радујте се у плачу, радујте се у страдању, 
радујте се у умирању јер најбољи у људском 
роду, који су прошли трновит пут као и ви, 
чекају вас сада у оном свету којим влада 
Христос, и где нема уздаха ни туге ни страдања 
већ живот и радост вечна. 
Свих девет блаженстава, јако се разлику по 
садржини, могу се ипак поделити у три групе. У 
једну групу дошла би блаженства која говоре о 
идеалним особинама човекове душе. То су: 
прво, друго, четврто, шесто блаженство. У 
другу групу дошла би блаженства која одређују 
наш однос према ближњима. То су треће, пето 
и седмо блаженство. А у трећу групу дошло би 
осмо и девето блаженство, које говори о 
истрајности у трпљењу страдања због правде и 
Господа Исуса Христа. Амин.  

 
 

Праву љубав има само онај који и пријатеља 

воли у Богу, и непријатеља ради Бога. 

(Свети Григорије Двојеслов) 

 

Памти злобу демона па нећеш злопамтити 

људима. 

(Свети Нил Синајски) 

 

Са Богом бесједи много а са људима мало. 
(Свети Исак Сирин) 
 
Свим силама старај се да не говориш устима 

једно, имајући у срцу друго. 

( Ава Исаија) 
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Хришћански дом 
 

Најбитније обележје једног хришћанског и 

православног дома, пре свега, јесте да је дом 

освећен. Поред тога, хришћански дом треба да 

има: икону, кандило, чирак и свећу, слово, 

кадионицу, босиљак и тамјан, Свето писмо и 

Молитвеник.  

 

Освећење дома  

Када у новој кући или стану  хришћанска 
породица започне нови живот, када се наместе 
ствари, потребно је извршити освећење дома. 
То освећење врши надлежни свештеник. У 
молитвама на освећењу, свештеник се моли за 
благослов и напредак дома, за здравље и 
срећу укућана, и за њихову међусобну слогу, 
разумевање и љубав,  и за свако добро које 
хришћани моле од Бога. За освећење дома 
потребни су: кадионица и тамјан, 4 мале свеће 
и чаша  јестивог уља. 
 
Икона  
Сваки хришћански дом треба да има икону 
своје крсне славе. Икона се поставња у 
најсвечанијој просторији, трпезарији или 
дневној соби и то увек на источном зиду. 
Поред иконе крсне славе, пожељно је да у кући 
стоји икона Христа Спаситеља и икона Мајке 
Божје, а може и икона неког другог светитеља 
који се у том дому посебно поштује - икона 
Светог Саве, икона преславе и слично. На зиду 
на коме је икона не могу стајати неке друге 
слике, гоблени, постери и сл. Када се икона 
купи, носи се свештенику на освештење. Негде 
се пpaктuкyje да икона стоји у цркви неколико 
недеља. Тек освећена икона се поставља у 
хришћански дом. Добро је да nред иконом 
стоји мањи сточић на коме би стајале све горе 
nоменуте ствари и предмети. Испред иконе се 
обављају сви хришћански обреди и молитве.  
 

 
Кандило  
Кандило се поставља испред иконе. Пали се 
уочи, и на дан сваког празника и сваке недеље, 
а може горети непрестано. Кандило обично 
пали и одржава домаћица. У кандилу гори 
чисто сунцокретово yљe, на чију се површину 
ставља специјални жижак за кандило.  
 
Кандило и пламен на њему симболизују 
светлост науке Христове и светлост живота 
светитеља пред којим се кандило пали. 
Истовремено подсећа све у кући да и они 
треба да живе светлим и чистим животом. Они 
који имају у кући кандило знају какву 
непоновљиву атмосферу уочи празника и 
недеље ствара дрхтави пламичак кандила. 
Нарочито се то урезује у детињу душу и остаје 
најдража успомена из детињства до краја 
живота. Та атмосфера је непресушна 
инспирација свим уметничким и песничким 
душама и многа велика дела су створена 
инспирисана том дрхтавом и незаборавном 
светлошћу и игром сенки домаћег кандила.  
 
Чирак и cвeћa  
Без свеће се не може извршити ниједан обред, 
ни молитва у кући. Чирак и свећа стоје на 
почасном месту у кући и пале се увек пред 
молитву. Домаћин пали свећу на следећи 
начин: Најпре се прекрсти, помене Бога и своју 
крсну славу, целива свећу и пали је по 
могућству шибицом. Свећа за славу се гаси 
помоћу вина, а мања свећа дувањем, или се 
влажним палцем и кажипрстом стисне пламен 
и фитиљ који гори. Пламен свеће има исту 
симболику као и кандило.  
 

Словоанафорник, просфорник  
То је дрвени печат који се утискује у славски 
колач. Слово се, исто као икона носи у цркву на 
освећење. На печату су урезана слова: ИС ХС 
НИ КА што значи - Исус Христос побеђује.  
 
Босиљак  
Босиљак је ароматична биљка, пријатног 
мириса, која се гаји у баштама и цвећњацима. 
Босиљак се набере сложи у букет (киту) увеже 
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се у струку и осуши. Такав се чува преко целе 
године и износи се када свештеник свети 
водицу да њиме кропи укућане. Босиљак и 
његов пријатни мирис симболизују благодат 
Духа Светога. 
 
Кадионица, жар и тамјан  
Кадионица у дому је обично ручна, 
направљена од земље и метала, и има разних 
облика који су у складу са хришћанским духом. 
У кадионицу се ставља жар од дрвета (од угља 
има непријатан мирис) и на жар се ставља 
тамјан који шири пријатан и благоухан мирис. 
Пошто у градовима често нема жара, потребно 
је набавити специјални брикет у колутићима 
који замењуіе жар и врло је практичан.  
 
Кадионица и жар у њој симболизују нашу 
жарку љубав према вери и топлоту наше 
хришћанске душе. Мирис тамјана симболизује 
благодат Духа Светог. Кадионица се 
употребљава приликом сваке Молитве. 
Домаћин кади, држећи у десној руци 
кадионицу и њоме чини знак крста. Кади се 
прво старији па млађи.  
 
Свето писмо - Библија  
Не може се у хришћанском свету замислити 
Дом без Светог Писма. На хришћанском Западу 
у свакој хотелској соби, крај узглавња, има 
Свето Писмо, које стоји госту на располагању 
да може да прочита један одељак из ове свете 
књиге и да се тако духовно окрепи. На жалост, 
код нас Свето писмо, није баш честа књига у 
домовима. Зато треба настојати да сваки дом 
има ову књигу. На томе, наравмо, треба 
највише да раде свештеници и црква. 
Нарочито због наше деце, омладине и 
будућчости овог народа. Не може се разумети 
ucтopuja, философија, уметност, књижевност, 
музика, једном речју свеукупна цивилизација, 
без Библије. Библија или Свето писмо (то су 
називи за исту књигу), има не само културни 
већ, пре свега, духовни, молитвени, 
религиозни и васлитни карактер.  
 
Молитвеник  
Молитвеник је обично мања џепна књижица, у 

којој су штампане молитве за разне прилике, 
потребе, и време у животу једног хришћанина. 
Пожељно би било да ту књижицу има свака 
кућа. Молитвеник стоји пред иконом. Када се 
обавља кућна молитва, из молитвеника се 
читају молитве. Чита их домаћин, а може и 
неко од млађих укућана са пријатним и 
умилним гласом. Док се молитве читају остали 
стоје, пажњиво слушају и моле се у себи. 
Важније молитве као што су: Оче наш, 
Богородице Дјево, Пресвјатаја Тројице, Символ 
вере, Царју небесниј -сваки хришћанин треба 
да научи напамет, и да их изговара и изван 
свога дома.  
 
Домаћа молитва - Лично Молитвено правило 
Поред заједничких богослужења у цркви, на 
којима учествују сви православни хришћани, 
постоји и лично молитвено правило сваког 
појединца и сваке породице. Јер породица је 
домаћа црква. Добро би било, када би се те 
домаће молитве одржавале свако вече пре 
вечере, или празника., када породица полази 
на спавање. То молитвено правило се састоји 
од Јутарнњих молитава који сваки хришчанин 
чита пошто устане, и од Вечерњих милотава, 
које се читају пре спавања. Тако хришћанинов 
дан почиње молитвом и завршава се 
молитвом, тако он самог себе и сав живот свој 
приноси Христу Богу. Те молитве се налазе у 
''Православном молитвенику'' као и 
Молитвено преавило које сваки хишћанин 
треба да прочита пре и после Светог 
Причешћа. Ту су и друге молитве и Акатисти 
које ревноснији хришћани читају у току дана. У 
побожним српскин породицама ово дамаће 
молитвено правило читало се и чита 
заједнички уз учешће родитеља и деце. Тако се 
дом хришћанинов претвара у  ''домаћу цркву''. 
 
Како се обавља домаћа молитва?  
Домаћин стане пред икону пред којом је 
домаћица већ упалила кандило иза њега стану 
сви укућани. Он се прекрсти, упали свећу, узме 
кадионицу са жаром, стави мало тамјана, 
окади најпре иконе, затим себе, своје укућане 
по старештву, и кадионицу предаје неком који 
кади целу кућу. Онда домаћин или неко од 
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млађих чита молитве из молитвеника, или 
одељке из светог писма, или оне молитве које 
зна напамет: Оче чаш, Богородице Дјево, 
Пресвјатаја Тројице итд.  
После завршене молитве домаћин говори: 
Наздравље молитва, а млађи говоре; Амин, 
Боже дај.  
 
Лична молитва  
Поред заједничке породичне молитве, сваки 
хришћанин има и своју личну, интимну 
молитву. Пре cваког посла, пре и nocлe јела, 
увече кад се леже и ујутро кад се устаје, у 
невољи и у добру, увек се треба прекрстити и 
прочитати одговарајућу молитву, и искрено, из 
дубине душе, помолити се и заблагодарити 
Богу. 

Дизање крсне славе (славарица) 
 
У славу и част. Свете небесне и часне: 
Живоначалне, Јединосушне и нераздељне 
Тројице: Оца и Сина и Св. Духа. Да се Господу 
Богу Св. Живоначалној Тројици смерно 
поклонимо и помолимо. Ва славу и чест. 
(присутни сваки пут понове: ва славу и чест). 
 
Све за тврде славе и небесне: Благога Христа и 
часног крста, Благога Христа, Коме се молимо и 
часнога крста којим се крстимо; да се Господу 
благом Христу и часном крсту смерно 
поклонимо и помолимо. Ва славу и чест. 
 
У име и част Свете Петке и Св. Недеље распећа 
Христова и НАДЕ ВОСКРЕСЕЊА Његова; да се 
Господу Исусу Христу и Св. Петки и недељи 
смерно поклонимо и замолимо. Ва славу и 
чест. 
 
За имена Господа, Бога и тврде славе часне и 
небесне и Св. Оца, Николаја, који се на земљи 
на морима, чудима прослави и Господ га на 
небу за светитеља постави; да се Господу Богу 
и Св. Николају смерно поклонимо и замолимо. 
Ва славу и чест. 
 
За имена Господа Бога и тврде славе часне и 
небесне. Свете славе Преблагословене 

Богородице, наше хришћанске заштитнице; да 
се Господу Богу и живој Богородици смерно 
поклонимо и замолимо. Ва славу и чест.  
 
За имена Господа и свете тврде славе часне и 
небесне; Св. славних пророка, који прорекоше 
долазак Спаситеља нашега: Св. пророка 
Претече и Крститеља Јована, кума Божијега, и 
Св. четири велика пророка: Исајије, Јеремије, 
Језекиља и Данила и дванајест малих пророка, 
да се Господу Богу и Св. Славним пророцима 
смерно поклонимо и замолимо. Ва славу и 
чест. 
 
Све за тврде славе часне и небесне и Светих 
небеских сила бестелесних шестокрилати 
серафима и млогоочити Херувима: служитеља 
престола Божијег и Св. Архангела Михајла и 
Гаврила који свемиром и васељеном као муње 
круже и Господа Бога Творца свога Служе; да 
се Господу Богу и Светим Небеским 
бестелесним силама смерно поклонимо и 
замолимо. Ва славу и чест. 
 
Све за тврде славе часне и небесне и Светих 12 
Апостола Христових, који проповедаше науку 
Христову, проповедаше и нама у аманет 
оставише и Света четири велика Јеванђеиста: 
Матеја, Марка, Луке и Јована, који Св. 
Јеванђеља написаше и нама за спасење 
оставише; да се Господу Богу и славним 
апостолима и часним Јеванђелистима смерно 
поклонимо и замолимо. Ва славу и чест. 
 
Све за тврде славе часне и небесне и Светих 
Великих Васељенских учитеља Св. Василија 
Великога, Григорија Богослова и Јована 
Златоуста, Св. Николија чудотворца, Атанасија 
и Кирила Патријарха Александријског; Св. 
Првомученика и Архиђакона Стефана, Св. 
великомученика Георгија, великомученика 
Теодора Тирона и Св. Теодора Стратилата, Св. 
српских просветитеља Симеона Мироточивог, 
Светитеља Саве, Арсенија, Максима, Св. 
Василија Острошког и Петра Цетињског, Св. 
Стефана Дечанског, краља Милутина и Уроша 
Св. мученика, књаза Лазара, Св. српских 
матера наших: Св. Петке-Параскеве,. 
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Анастасије, Јелене, Ангелине и Евгеније; да се 
Господу Богу, светим и великим Светитељима, 
Великомученицима, мученицима и 
преподобним матерама србским смерно 
поклонимо и замолимо. Ва славу и чест. 
 
За имена Господа Бога и Св. тврде славе часне 
и небесне и Св. Чудотвораца исцелитеља: 
Козме и Дамјана, Кира и Јована, Пантелејмона, 
Јеромолаја и Трифуна који злато и сребро 
оставише воду прегазише и Господа Бога свога 
делима праведним прославише да се Господу 
Богу и Св. Бесребеницима смерно поклонимо и 
замолимо. Ва славу и чест. 
 
За мученика косовскога цара Лазара и јунака 
Обилић Милоша и за остале косовске јунаке 
иже на Косову Пољу пострадаше и на 
Видовдан главе погубише за род српски и вјеру 
хришћанску, да их памтимо и почитујемо — ва 
славу и чест. 
 
За 318 богоноснијех отаца, иже во Никеји 
сабор саборише, Арија безумног осудише, 
вјеру православну утврдише, нама грешним 
предадоше, да и ми знамо и вјерујемо — ва 
славу и чест.  
 
И још да се поклонимо крсној слави и 
светоме.............. и да се помолимо за дом и 
домаћина, за домаћицу и дечицу и за сву кућну 
чељад, за кумове и пријатеље од овога дома. 
Помолимо се и за душмане наше, да их Господ 
смете и на прави пут изведе_ 
 
Помог'о нам Бог и Крсна слава. Родила нам у 
пољу 'шеница и у брду винова лозица. 'Челе 
нам се ројиле, краве телиле и овце близниле. 
Бог нам дао рода и берићета, а Крсна нам 
слава на помоћи била. 
 
Све велимо и Господа благога молимо, у име 
Господа небескога и Св. тврде славе небеске. 
За лебца и деснице руке, која нас храни и од 
зла брани: њива нас наша не издала и десница 
не малаксала; Благослов Божји наводио и 
лебац нам родио: Бога да молимо греха да се 

клонимо, славу да славимо, да славимо и да 
славни будемо. 
 
Богу слава и хвала, нама здравље и весеље, а 
покојницима нашим душевно спасење, сада и 
свагда и свој браћи на здравље, (сви присутни: 
Амин — да Бог да — и нашему брату четенику). 
 
За имена Господа Бога и Св. тврде славе часне 
и небесне и свију славних хришћанских имена, 
који православни хришћани славе, од истока 
до запада и од југа до севера, које не можемо 
побројати, ал се можемо Господу Богу молити 
и њима поклонити. Ва славу и чест. 
 
На многаја љета дому и домаћину и свима 
православним христијанима нашим, на 
многаја љетa.  

ЗАШТО ТРЕБА ДОЛАЗИТИ У 

ЦРКВУ СВАКЕ НЕДЕЉЕ?  
(Свештеномученик ДАНИЛ Сисоје) 

„Обрадовах се кад ми рекоше: Хајдемо у дом 

Господњи!” (Пс. 122:1) 

Често свештенику постављају питање које се 
налази у наслову и почињу да се правдају. 

 - Треба да се наспавамо, будемо са 
породицом, урадимо кућне послове, а ви 
кажете да треба устати, ићи у храм. Зашто? 

Наравно, да би се оправдала сопствена лењост 
могу се пронаћи и други аргументи. Међутим, 
на почетку треба разумети какав је смисао 
одласка сваке недеље у храм да бисмо онда 
могли са тим да упоредимо наша 
самооправдања. Јер овај захтев нису 
измислили људи, већ се он налази у Десет 
заповести: "Сећај се дана од одмора да га 
светкујеш. Шест дана ради, и свршуј све 
послове своје. А седми је дан одмор Господу 
Богу твом; тада немој радити ниједан посао, ни 
ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга твој, ни 
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слушкиња твоја, ни живинче твоје, ни странац 
који је међу вратима твојим. Јер је за шест дана 
створио Господ небо и земљу, море и шта је 
год у њима; а у седми дан почину; зато је 
благословио Господ дан од одмора и посветио 
га" (2 Мојс. 20:8-11). За нарушавање ове 
заповести у Старом Завету налагала се смртна 
казна, исто као и за убиство. У Новом Завету је 
недеља постала велики празник јер је Христос, 
уставши из мртвих, осветио тај дан. По 
црквеним правилима човек који наруши ту 
заповест бива одлучен од Цркве. Сагласно 80. 
правилу Шестог Васељенског Сабора: "Епископ, 
или презвитер, или ђакон, ила други, који 
припада клиру, исто и свјетовњак, који нема 
никаквог неодложнога посла и нужде, да за 
дуже времена мора остати удаљен од своје 
цркве, него борави у граду, a не ће да дође у 
три недјељна дана кроз три седмице у цркву, - 
ако је клирик, нека се свргне, а ако је 
свјетовњак, нека буде уклоњеи од опћења."  

Тешко да би Творац почео да нам даје безумне 
заповести. Па ни црквене заповести нису 
уопште написане са циљем да муче људе. У 
чему је смисао ове заповести?  

Целокупно хришћанство израста из 
самооткровења Бога Тројице, јављеног кроз 
Господа Исуса Христа. Улазак у Његов 
унутрашњи живот, учешће у Божијој слави - ето 
циља нашег живота. Међутим, пошто је "Бог 
љубав, и који пребива у љубави, у Богу 
пребива и Бог у њему" (1 Јн. 4:16), онда је и 
улазак у општење са Њим могућ једино кроз 
љубав.  

По речи Господњој, цео закон Божији своди се 
на две заповести: "Љуби Господа Бога својега 
свим срцем својим, и свом душом својом, и 
свим умом својим. Ово је прва и највећа 
заповијест. А друга је као и ова: Љуби 
ближњега свога као самога себе. О овим 
двјема заповијестима виси сав Закон и 
Пророци" (Мт. 22:37-40). Али, зар је могуће 
испунити ове заповести без доласка у храм? 
Ако волимо човека зар не стремимо да се 
често сусрећемо са њим? Зар можете 
замислити да би људи који се воле избегавали 

заједнички сусрет? Да, можеш разговарати и 
преко телефона, али је много боље говорити 
лично. Тако и човек који љуби Бога стреми 
сусрету са Њим. Нека нам пример буде цар 
Давид. Он је као владар народа, водећи 
безбројне ратове са непријатељима, вршећи 
правду, говорио: "Како су мили станови Твоји, 
Господе над силама! Гине душа моја желећи у 
дворе Господње; срце моје и тело моје отима 
се к Богу Живом. И птица находи кућу, и 
ластавица гнездо себи где леже птиће своје, 
код олтара Твојих, Господе над силама, царе 
мој и Боже мој! Благо онима који живе у дому 
Твом! Они Те хвале без престанка. Благо онима 
којима је сила у Теби, и којима су у срцу путеви 
Твоји! Идући долином плачевном, претварају 
је у изворе, и дажд је одева благословима. Иду 
збор за збором, јављају се пред Богом на 
Сиону. Господе, Боже над силама! Услиши 
молитву моју, Боже Јаковљев! Боже, браничу 
наш! Сагни се и види лице помазаника свог! 
Јер је боље један дан у дворима Твојим од 
хиљаде. Волим бити на прагу дома Божијег 
него живети у шаторима безбожничким" (Пс. 
84: 1-10). 

Док је био у изгнанству, плакао је сваки дан јер 
није могао ући у дом Божији: "Душа се моја 
пролива кад се опомињем како сам ходио сред 
многог људства; ступао у дом Божји, а људство 
празнујући певаше и подвикиваше" (Пс. 42:4). 

Ето, управо такав однос и рађа потребу за 
посећивањем храма Божијег и чини је 
унутрашњом неопходношћу.  

И ту нема ничег чудног! Јер на храм Божији 
непрекидно су обраћене очи Господа. Ту Сам 
Он пребива Својим Телом и Крвљу. Ту нас Он 
рађа у Крштењу. Тако да је храм наша мала 
небеска отаџбина. Ту нам Бог опрашта грехе у 
Тајни Исповести. Ту нам Он Себе даје у 
најсветијем Причешћу. Зар се још негде могу 
наћи извори нетрулежног живота? По речима 
древног подвижника људи који се током 
недеље боре са ђаволом стреме да у суботу и 
недељу у храму прибегну изворима воде живе 
- Причешћу - да би утолили жеђ срца и 
очистили себе од прљавштине упрљане 
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савести. По древним речима, јелени се 
устремљују на змије и прождиру их, али отров 
почиње да пече њихове утробе и они 
прибегавају изворима. Тако и ми треба да 
стремимо храму да бисмо заједничком 
молитвом охладили раздраженост наших срца. 
По речима свештеномученика Игњатија 
Богоносца: "Старајте се да се чешће окупљате 
ради Евхаристије и славословља Бога. Јер ако 
се често окупљате заједно, обара се сила 
сатанина и једномисленошћу ваше вере 
разарају се погубна дела његова. Нема ничег 
бољег од мира јер се њиме уништава свака 
борба небеских и земаљских духова" 
(Свештеномуч. Игњатије Богоносац, Посланица 
Ефесцима, 13).  

Данас се многи боје урока, врачања. Многи у 
своје довратнике убадају иглице, украшавају 
себе попут новогодишњих јелки амајлијама, 
стављају свеће у све углове, а заборављају да 
једино црквена молитва може да спаси човека 
од насиља ђавола. Јер сатана дрхти од силе 
Божије и није у стању да нанесе штету човеку 
који пребива у љубави Божијој. 

Како је певао цар Давид: "Ако навале на ме 
зликовци да поједу тело моје, противници и 
непријатељи моји, спотаћи ће се и пашће. Ако 
против мене војска у логор стане, неће се 
уплашити срце моје; ако се на ме рат дигне, ја 
се ни онда нећу бојати. За једно само молим 
Господа, само то иштем, да живим у дому 
Господњем све дане живота свог, да гледам 
красоту Господњу и раним у цркву Његову. Јер 
би ме сакрио у колиби својој у зло доба; 
склонио би ме под кровом шатора свог; на 
камену гору попео би ме. Тада бих подигао 
главу своју пред непријатељима који би ме 
опколили; принео бих у Његовом шатору жртву 
хвале; запевао бих и хвалио Господа" (Пс. 27:2-
6). 

Међутим, Господ нам у храму не даје само 
силу и заштиту. Он нас још и учи. Целокупно 
богослужење представља истинску школу 
љубави Божије. Ми чујемо Његову реч, сећамо 
се Његових чудесних дела, слушамо о нашој 
будућности. Заиста "у цркви Његовој све 

говори о слави Његовој" (Пс. 29:9). Пред 
нашим очима пролазе подвизи Мученика, 
победе Подвижника, храброст царева и 
свештеника. Слушамо о Његовој тајанственој 
природи, о спасењу које нам је дао Христос. Ту 
се радујемо светлом Христовом васкрсењу. Не 
називамо ми узалуд недељно богослужење 
"малим Васкрсом". Често нам се чини да је све 
око нас ужасно, страшно и безнадежно, док 
нам недељна служба говори о нашој Нади. Не 
говори узалуд Давид: "Казујемо, Боже, милост 
Твоју усред цркве Твоје" (Пс. 48:10). Недељна 
служба је најбоље средство против свих тих 
безбројних депресија и жалости које су 
саставни део "животарења". Богослужење је 
светлуцајућа дуга Божијег завета усред магле 
свеопште сујете.  

Наше празнично богослужење има као своје 
срце молитву и размишљање о Светом Писму 
чије читање у храму има посебну силу. Један 
подвижник је видео како су из уста ђакона који 
је на недељној Литургији читао реч Божију 
излазили огњени језици. Они су чистили душе 
људи који су се молили у храму и уздизали се 
ка небесима. Људи који говоре да могу 
прочитати Библију и код куће, да тобож због 
тога није потребно ићи у храм - греше. Чак ако 
они заиста код куће отворе Књигу, њихова 
удаљеност од црквеног сабрања не даје им да 
схвате смисао прочитаног. Искуство говори да 
људи који не учествују у Светом Причешћу 
практично нису у стању да усвоје вољу Божију. 
И то није изненађујуће! Јер, Писмо је слично 
"упутству" за добијање небеске благодати. Ако 
неко само чита упутство не покушавајући да 
састави полицу или направи програм, оно 
остаје неразумљиво и брзо се заборавља. 
Познато је да наша свест брзо филтрира 
неискоришћену информацију. Зато је Писмо 
неодвојиво од црквене заједнице, јер га је 
управо Црква и дала. 

Напротив, људи који су били на недељној 
Литургији и након тога код куће узели Свето 
Писмо видеће у њему смисао који никада пре 
тога не би приметили. Често се догађа да 
управо на празницима људи сазнају вољу 
Божију о себи. Јер, по речима преподобног 
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Јована Лествичника: "Бог своје угоднике 
награђује даровима увек, али нарочито у вези 
са годишњим и Господњим празницима" 
(Лествица, Слово пастиру, 3).  

Није случајно што су људи који редовно иду у 
храм унеколико другачији и по спољашњем 
изгледу и по душевном стању. Са једне стране, 
врлине за њих постају природне, а са друге - 
честа исповест их спречава да чине озбиљне 
грехе. Да, често се код хришћана страсти 
такође појачавају, јер сатана не жели да се 
људи, створени из земље, уздижу на небеса 
одакле је он свргнут. Зато нас сатана и напада 
као своје непријатеље. Међутим, ми не треба 
да га се бојимо, већ да се боримо са њим и 
победимо га. Јер Господ је рекао: "Који 
побиједи наслиједиће све" (Отк. 21:7).  

Ако човек говори да је хришћанин, али не 
општи у молитви са својом браћом, какав је он 
верник? По праведној речи највећег 
познаваоца црквених закона, патријарха 
антиохијског Теодора Валсамона: "из тога се 
види или да такав човек нема никакву бригу о 
испуњењу божанских заповести о молитви 
Богу и појању песама или да није верник. Јер 
зашто током двадесет дана није пожелео да 
буде у храму са хришћанима и има општење са 
верним народом Божијим?" 

Није случајно да хришћани које сматрамо за 
образац - хришћани апостолске Цркве у 
Јерусалиму "бијаху на окупу и имаху све 
заједничко... И сваки дан бијаху истрајно и 
једнодушно у храму, и ломећи хљеб по 
домовима, примаху храну с радошћу и у 
простоти срца, хвалећи Бога, и бијаху омиљени 
код цијелог народа" (Дела ап. 2:44,46-47). 
Управо из те једномислености је и проистицала 
њихова унутрашња сила. Они су пребивали у 
животворној сили Светог Духа која се изливала 
на њих као одговор на њихову љубав.  

Није случајно што Нови Завет директно 
забрањује пренебрегавање црквених сабрања: 
"Немојмо изостајати са скупова наших, као што 
неки имају обичај, него се узајамно бодримо, и 
утолико више колико видите да се приближује 
Дан онај" (Јевр. 10:25).  

Све оно најбоље захваљујући чему Русију 
називају светом, захваљујући чему постоје 
други хришћански народи даје нам 
богослужење. У цркви се избављамо од 
притиска наше сујете и ослобађамо се из окова 
криза и ратова у Божији покој. То је једино 
исправно решење. Не претње и револуције, не 
злоба и мржња, већ црквена молитва и врлине 
могу да измене свет. "Кад су раскопани 
темељи, шта ће учинити праведник?" Господ је 
у светом двору свом" (Пс. 11:3-4) и Њему 
прибегава да би нашао заштиту. То није 
кукавичлук, већ мудрост и храброст. Само ће 
глуп човек покушавати сам да се избори са 
навалом светског зла, био то терор или 
природна несрећа, револуција или ратови. 
Само Свемогући Бог штити Своје створење. 
Није случајно што се храм одувек називао 
прибежиштем.  

Заиста, храм је амбасада Неба на земљи, где 
ми странци који тражимо небески Град, 
добијамо подршку. "Како је драгоцена милост 
Твоја, Боже! Синови људски у сену крила 
Твојих не боје се. Хране се од изобила дома 
Твог, и из потока сладости својих Ти их 
напајаш. Јер је у Тебе извор животу, Твојом 
светлошћу видимо светлост" (Пс. 36:7-9). 

Мислим да је разумљиво да љубав према Богу 
захтева што је чешће могуће прибегавање 
дому Господњем. Али то захтева и друга 
заповест - љубав према ближњем. Јер где је 
могуће обратити се најлепшем у човеку - у 
продавници, биоскопу, поликлиници? Наравно 
да не. Само у дому нашег заједничког Оца 
можемо да се сусретнемо са браћом. И нашу 
заједничку молитву ће пре чути Бог него 
молитву гордог усамљеника. Јер је Сам Господ 
Исус Христос рекао: "Ако се два од вас сложе 
на земљи у било којој ствари за коју се узмоле, 
даће им Отац Мој који је на небесима. Јер гдје 
су два или три сабрана у Име Моје, ондје сам и 
Ја међу њима" (Мт. 18:19-20). 

Ту се издижемо из сујете и можемо да се 
помолимо и за наше тегобе и за целу 
Васељену. У храму молимо Бога да исцели 
болести нама блиских људи, ослободи 
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заробљенике, сачува путнике, спасе оне који 
гину. У храму општимо и са онима који су 
отишли из овог света, али нису напустили 
Христову Цркву. Умрли који су се јављали, 
моле да се за њих помоле у храмовима. Они 
говоре да је свако њихово помињање за њих 
као дан рођења, а ми често не бринемо за то. 
Где је онда наша љубав? Представимо себи 
њихово стање. Они су без тела, не могу да се 
причесте, спољашња добра дела (на пример 
милостињу) такође не могу да чине. Чекају од 
својих рођака и блиских подршку, а добијају 
само изговоре. То је свеједно као да гладној 
мајци кажеш: "Праштај, не могу да ти дам да 
једеш. Тако ми се спава". За умрле је црквена 
молитва права храна (а не вотка која се 
пролива по гробу која није потребна никоме до 
демонима и алкохоличарима).  

И још нас и свети угодници, који су достојни 
нашег прослављања чекају у храму. Свете 
иконе нам дају да их видимо, њихове речи се 
објављују на служби, па и они сами често 
посећују дом Божији, посебно на своје 
празнике. Они се заједно са нама моле Богу и 
њихова моћна славословљења као на крилима 
орла узносе црквену молитву директно пред 
престо Божији. И не само људи, већ и 
бестелесни анђели учествују у нашој молитви. 
Њихове песме певају људи (на пример 
"Трисвето"), а они се придружују нашим 
песмама ("Достојно јест"). По Предању Цркве, 
у сваком освећеном храму изнад престола увек 
стоји Анђео који узноси молитву Цркве Богу, а 
такође код улаза у храм стоји блажени дух који 
прати мисли оних који улазе и излазе из храма. 
То присуство се потпуно опипљиво осећа. Није 
случајно што многим непокајаним грешницима 
у храму позли - сила Божија притиска њихову 
греховну вољу, а анђели их кажњавају за 
безакоња. Они не треба да игноришу храм већ 
да се покају и добију опроштај у Тајни 
Исповести и не забораве да захвале Творцу.  

Међутим, многи говоре: 

 - Добро! Треба ићи у храм, али зашто сваке 
недеље? Чему такав фанатизам? 

 Одговарајући кратко може се рећи да ако 
Творац тако говори, створење треба без 
приговора да одговори повиновањем. Онај 
Који заповеда свим временима дао нам је све 
дане нашег живота. Зар Он не може да тражи 
да од 168 сати током целе недеље издвојимо 
за Њега четири? И притом, време које 
потрошимо у храму иде нама на корист. Ако 
лекар прописује процедуре, зар се не трудимо 
да испунимо његове савете, желећи да се 
исцелимо од болести тела? Зашто игноришемо 
речи Великог Лекара душа и тела? 

Да ли је испуњавање Врховне Воље 
фанатизам? Сагласно речнику, појам 
"фанатизам (од латинске речи fanaticus - 
помахнитали) представља крајњи степен 
привржености неком веровању или ставовима 
и нетрпељивости према другим ставовима" 
(нпр. "религиозни фанатизам"). Овде се јавља 
питање шта је "крајњи степен". Ако под тим 
схватамо првобитни термин "помахниталост", 
тешко да се већина оних који сваке недеље 
иду у храм баца на људе у помахниталом 
заносу или бесу. Међутим, често је за људе 
"крајњи степен" обична пристојност. Ако је 
фанатизам да се не краде или убија - онда смо, 
наравно, фанатици. Ако је вера да је пут ка 
Једном Богу само један - фанатизам, онда смо 
фанатици. Међутим, при таквом схватању ће 
само "фанатици" достићи Царство Божије. Све 
"умерене" и "разумне" чека вечна тама. Како је 
рекао Бог: "Знам дјела твоја, да ниси ни студен 
ни врућ. О, да си студен или врућ! Тако, пошто 
си млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу 
те из уста својих" (Отк. 3:15-16).  

Овде треба размислити о речима које су 
наведене на почетку наших размишљања:  

 - Недеља је једини дан одмора, треба се 
наспавати, провести време са породицом, 
урадити послове по кући, а ви кажете да треба 
устати, ићи у храм.  

 Нико не приморава човека да иде на ране 
службе (које се служе у манастирима). У 
градовима скоро увек служе касније, а у селу 
нико и не спава дуго. Што се тиче метропола, 
ништа не смета да се дође са вечерње службе 
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у суботу, поразговара са породицом, прочита 
интересантна књига и након вечерњих 
молитава легне око 11, 12 сати увече и ујутру 
устане у осам сати и крене на Литургију. Девет 
сати сна могу да одморе скоро сваког човека, а 
ако се ни то није довољно, можемо 
"надокнадити" оно што недостаје током дана. 
Сви наши проблеми нису повезани са храмом, 
већ са тим што ритам нашег живота није 
сагласан са вољом Божијом и зато нас 
исцрпљује. И наравно, једино општење са 
Богом - Извором свих сила у Универзуму и 
може дати човеку духовне и физичке силе. 
Давно је примећено да ако се до суботе 
унутарње замориш, недељна служба ће те 
испунити унутрашњом силом. Та сила је 
између осталог и телесна. Није случајно да су 
подвижници који су живели у нељудским 
условима у пустињи живели по 120-130 година, 
а ми једва достигнемо 70-80.[1] Бог оснажује 
оне који се надају у Њега и који Му служе. Пре 
револуције је урађена анализа која је показала 
да су најдуже живели не људи на двору или 
богаташи, већ свештеници иако су живели у 
много горим условима. То је очигледна 
потврда користи од свакодневног одласка у 
дом Господњи.  

Што се тиче времена проведеног са 
породицом - ко нас спречава да одемо у храм 
сви заједно? Ако су деца мала, жена може 
доћи у храм касније, а након Литургије могу 
сви заједно прошетати, попити кафу, 
поразговарати. Зар се то може поредити са 
"општењем" када читава породица пропада? 
Често људи који не иду у храм због породице 
не проговоре ни десет речи са ближњима 
током целог дана. 

Што се тиче домаћих послова, реч Божија не 
дозвољава да се у недељни дан раде послови 
који нису од суштинске важности. Не сме се 
генерално спремати кућа или прати ствари, 
припремати зимница. Време одмора је од 
суботе увече до недеље увече. Све тешке 
послове треба пренети на недељу увече. 
Једини вид тешког посла који можемо и треба 
да чинимо у недељу и за празнике су дела 
милосрђа. Генерално поспремити стан 

болесном човеку или старој особи, помоћи у 
храму, припремити јело за сиромахе или 
породици са пуно деце - то је истинско и 
Творцу угодно правило поштовања празника.  

Са питањем о домаћим пословима на празнике 
нераскидиво је повезан проблем летњег 
посећивања храмова. Велико мноштво људи 
говори: 

 - Верујем у Бога, али не верујем поповима и 
зато нећу доћи у храм.  

 Од парохијана нико не тражи да верују 
свештенику. Ми верујемо Богу, а свештеници 
су само Његове слуге и оруђа испуњења 
Његове воље. Неко је рекао: "струја иде и кроз 
рђаву жицу". Тако се и благодат предаје и 
преко недостојног. По тачној мисли светог 
Јована Златоустог: "ми сами, који седимо на 
катедри и учимо, везани смо гресима. Тим пре, 
не очајавајмо у човекољубљу Божијем и не 
приписујмо Му суровост. Због тога је Бог и 
попустио самим свештеницима да робују 
страстима да би из сопственог искуства 
научили да се снисходљиво односе према 
другима". Представимо себи да у храму не 
служи грешни баћушка, већ Архангел Михаило. 
Након првог разговора са нама он би се 
запалио праведним гневом и од нас би остала 
само хрпица пепела.  

Уопште, овај аргумент се може поредити са 
одбијањем прихватања медицинске помоћи 
због похлепе савремене медицине. Много је 
очигледнији финансијски интерес појединих 
лекара у шта се убеђују сви који дођу у 
болницу. Али из неког разлога се људи због 
тога не одричу медицине. А када се поведе реч 
о много важнијем - о здрављу душе, наводе се 
све могуће измишљотине само да се не иде у 
храм. Био је следећи случај. Један монах је 
живео у пустињи и њему је долазио свештеник 
да га причести. И ето, једном је чуо да 
свештеник који га причешћује блудничи. Тада 
је почео да одбија да се причести. Те исте ноћи 
је имао виђење да из златног бунара са 
кристалном водом са златним ведром узима 
воду губавац. И глас Божији који је рекао: 
"Видиш како вода остаје чиста иако је даје 
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губавац. Тако и благодат не зависи од онога 
који је даје." Након тога је пустињак поново 
почео да се причешћује код свештеника, не 
разматрајући да ли је он праведан или грешан.  

Међутим, ако размислимо видећемо да су сва 
ова оправдања ништавна. Зар се може 
игнорисати директна воља Господа Бога, 
позивајући се на грехе свештеника? "Ко си ти 
што осуђујеш туђега слугу? Својему господару 
он стоји или пада. Али ће стајати, јер је Бог 
моћан да га усправи" (Рим. 14:4).  

 - Црква није у брвнима, већ у ребрима - говоре 
други - зато се можеш помолити и код куће.  

 То је тобож руска пословица, која међутим 
припада нашим примитивним секташима који 
су се, насупрот речи Божијој, одвојили од 
Цркве. Бог заиста обитава у телима хришћана. 
Међутим, Он у њих улази кроз Свето Причешће 
које се даје у храмовима. Притом је и молитва 
у храму изнад молитве у дому. Свети Јован 
Златоусти говори: "У заблуди си човече: 
наравно, могуће је молити се и код куће. Али 
молити се тако као у храму, где је мноштво 
отаца, где се једнодушно узноси песма Богу 
код куће је - немогуће. Нећеш брзо бити 
услишан, молећи се Господару у себи, као што 
ћеш молећи се са браћом. У храму постоји 
нешто више: једнодушност и сагласје, савез 
љубави и молитве свештеника. Због тога и 
предстоје свештеници да би молитве народа 
као слабије, сједињујући се са њиховим 
најмоћнијим молитвама заједно усходиле на 
небо... Ако је и Петру помогла молитва Цркве и 
извела из тамнице тај стуб Цркве (Дела ап. 
12:5), онда ми реци како ти пренебрегаваш 
њену силу и како можеш имати оправдање? 
Послушај и Самог Бога који говори да Га 
умилостивљују побожне молитве многих (Јон. 
3:10-11)... Не моле се само људи овде, већ и 
анђели припадају Господару и Архангели се 
моле. Само време им помаже, само 
жртвоприношење садејствује. Као што људи 
узевши маслинове гране машу њима пред 
царем, подсећајући их тим гранама на милост 
и човекољубље; исто тако и анђели који, 
уместо маслинових грана, умољавају 

Господара за род људски и који чине само 
Тело Господње, као да говоре: молимо се за 
оне које си Ти Сам некада удостојио такве 
љубави Своје да си за њих предао Своју душу; 
изливамо мољења за оне за које си Ти пролио 
крв; молимо за оне за које си на жртву принео 
Тело Своје" (Слово треће против аномеја). 

Тако да је и овај изговор потпуно неоснован. 
Јер колико је светији дом Божији од твог дома, 
толико је и виша молитва која се приноси у 
храму од домаће молитве. 

Али, неки говоре: 

 - Спреман сам да сваке недеље идем у храм, 
али ме жена или муж, родитељи или деца не 
пуштају. 

 Овде се треба подсетити страшних Христових 
речи које се често заборављају: "Који љуби оца 
или матер већма него мене, није мене 
достојан; и који љуби сина или кћер већма 
него мене, није мене достојан" (Мт. 10:37). 
Овај страшни избор треба направити увек. 
Избор између Бога и човека. Да, тешко је. Да, 
може бити болно. Али ако си изабрао човека 
макар у нечему што сматраш ништавним, Бог 
ће те одбацити у дан Суда. И зар ће ти ближњи 
помоћи на том страшном одговору? Зар ће те 
твоја љубав према најближима оправдати ако 
Јеванђеље говори супротно? Зар се нећеш са 
тугом и горким разочарењем сећати дана када 
си одбацио Бога ради умишљене љубави? Па и 
пракса показује да онај који је изабрао човека 
уместо Творца, бива и издан од тог човека.  

Други говоре: 

 - Нећу отићи у тај храм јер је тамо лоша 
енергија. У храму ми постаје лоше, посебно од 
тамјана. 

 Реално, сваки храм има једну енергију - 
Божију благодат. Сви храмови су освећени 
Духом Светим. У свим црквама пребива 
Христос Спаситељ Својим Телом и Својом 
Крвљу. Анђели Божији стоје на улазу у сваки 
храм. Ствар је само у човеку. Бива да постоји и 
природно објашњење таквог ефекта. На 
празнике када "пролазници" посећују храмове 
они су дупке пуни људима. Јер у реалности, 
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светих места има крајње мало за толико 
мноштво хришћана. И зато заиста многима 
постаје загушљиво. Понекада се догађа да у 
сиромашним храмовима каде неквалитетним 
тамјаном. Али то нису суштински разлози. 
Често се догађа да људима постаје лоше и у 
потпуно празном храму. Хришћани одлично 
знају духовну суштину такве појаве.  

Зла дела за која човек не жели да се покаје, 
одгоне благодат Божију. Јер то је противљење 
човекове зле воље сили Божијој и доживљава 
се као "лоша енергија". Али не само да се 
човек окреће од Бога, већ ни Сам Бог не прима 
егоисту. Јер речено је да се "Бог противи 
гордима" (Јак. 4:6). Слични случајеви познати 
су још од древних времена. Тако је Марија 
Египћанка која је била блудница покушала да 
уђе у Храм Гроба Господњег у Јерусалиму и 
поклони се Животворном Крсту. Међутим, 
невидљива сила је одбацила од врата храма. И 
само након што се покајала и обећала да више 
никада неће поновити тај грех, Бог је пустио у 
дом Свој.  

Тако су и сада познати случајеви када плаћене 
убице и проститутке нису могли да поднесу 
мирис тамјана и падали су у несвест. Посебно 
често се то догађа са људима који се баве 
магијом, астрологијом, екстрасензориком и 
другим демонским радњама. Нека сила би их 
притискала у најважнијим тренуцима 
богослужења и из храма би их износили на 
носилима "хитне помоћи". Ту се сусрећемо са 
још једним разлогом одбацивања храма.  

Не само човек, већ и они који стоје иза 
његових греховних навика не желе сусрет са 
Творцем. Та бића су побуњени анђели, 
демони. Управо ова нечиста бића и ометају 
човека да уђе у храм. Они одузимају силу код 
људи који стоје у храму. Догађа се да један и 
исти човек може сатима да седи у фотељи, а да 
није у стању да десет минута проведе у 
присуству Творца. Једино Бог може помоћи 
човеку кога је ухватио ђаво. Међутим, помаже 
само ономе ко се покаје и жели да живи по 
вољи Свемогућег Господа. Дакле сва ова 
размишљања представљају само 

непромишљено понављање ђаволске 
пропаганде. Није случајно што је и сама 
терминологија овог изговора узета од 
екстрасенса (а Црква зна да сви они служе 
сатани), који јако воле да расуђују о некаквим 
енергијама којима се можеш "напунити" као да 
се говори о акумулатору, а не о чеду Божијем. 
Ту су видљиви симптоми духовне болести. 
Уместо љубави, људи покушавају да 
манипулишу Творцем. То је као и увек признак 
демонизма.  

Последњи изговор који је близак претходним, 
сусреће се најчешће: 

 - Мени је Бог у души, зато ми ваши обреди 
нису потребни. Ја и онако чиним једино добро. 
Зар ће ме Бог послати у пакао само због тога 
што не одлазим у храм?  

 Међутим, шта се подразумева под речју "Бог"? 
Ако се говори само о савести онда, наравно, 
код сваког човека тај глас Божији се чује у срцу. 
Ту нема никаквих изузетака. Ни Хитлер, ни 
Чикатило[3] нису били лишени њега. Сви 
злочинци су знали шта је добро, а шта зло. Глас 
Божији је покушавао да их задржи од злочина. 
Али зар је неко свет само зато што слуша глас 
Божији? Па и савест није Бог, већ само Његов 
глас. Јер ако на магнетофону или на радију 
чујеш председников глас, зар то значи да је он 
у твом дому? Тако и постојање савести не 
говори о томе да је Бог у твојој души. 

Али ако се удубимо у ову тврдњу, онда Ко је 
заправо Бог? Он је Свемогући, Бесконачни, 
Свевидећи, Праведни, Благи Дух, Творац 
Васељене, Кога не могу да обухвате небо и 
небо небеса. Како може да Га смести твоја 
душа - Њега, Чије Лице анђели се боје да виде?  

Зар човек који говори тако искрено мисли да та 
Безмерна Сила пребива са њим? Дозволите 
нам да посумњамо. Нека он покаже знак 
Њеног присуства. Израз "Бог у души" је 
снажнији него покушај да у себи сакријеш 
нуклеарну експлозију. Да ли се може сакрити 
Хирошима или изливање вулкана? Тако да ми 
захтевамо од човека који так говори доказе. 
Нека он учини чудо (на пример, нека васкрсне 
мртваца) или покаже Божију љубав - окрене 
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други образ ономе ко га је ударио? Да ли он 
може да љуби непријатеље своје, макар стоти 
део од онога што је Господ чинио, Који се 
молио за њих пред распеће? Јер "Бог је у мојој 
души" заиста може рећи само светитељ. Ми од 
човека који тако говори захтевамо светост, 
иначе ће другачије то бити лаж, чији је отац 
ђаво.  

Говоре: "Чиним само добро, зар ће ме Бог 
послати у пакао?" Међутим, дозволите ми да 
посумњам у вашу праведност. Шта се сматра 
критеријумом добра и зла по коме се може 
одредити да ли ти или ја чинимо добро или 
зло? Ако сам као критеријум ја сам (како често 
говоре: "ја сам одређујем шта је добро, а шта 
зло") онда су ти појмови просто лишени било 
какве вредности и смисла. Јер су и Берија, 
Гебелс и Пол Пот себе сматрали апсолутно 
праведним. Како онда ви сами сматрате да 
њихова дела заслужују осуду? Ако ми имамо 
право да сами за себе одредимо мерило добра 
и зла, онда то исто треба да дозволимо и свим 
убицама, насилницима и поремећенима. Да, 
узгред, такође дозволите и Богу да се не сложи 
са вашим критеријумима и да вам суди не по 
вашим, већ по Својим мерилима. Јер догађа се 
неправда - сами себи бирамо мерило, а 
Свемогућем и Слободном Богу забрањујемо да 
суди по Својим законима. А по њима ће се 
човек, без покајања пред Богом и светог 
Причешћа, наћи у паклу. 

Ако ћемо поштено - шта вреде пред Богом 
наша мерила добра и зла, ако ми чак ни права 
на законодавну делатност немамо. Јер ми себи 
нисмо створили ни тело, ни душу, ни ум, ни 
вољу, ни осећања. Све што имаш јесте дар (чак 
није ни дар, већ само имовина која ти је 
привремено поверена на чување). Ми из неког 
разлога одлучујемо да се њима можемо 
користити по својој вољи без икаквих 
последица. Ономе Ко нас је створио укидамо 
право да тражи одговор о томе како смо 
користили Његов дар. Зар вам се не чини такав 
захтев дрским? Одакле нам идеја да ће Господ 
Васељене испуњавати нашу вољу повређену 
грехом? Ми смо нарушили четврту Заповест[4] 

и притом сматрамо да нам Он нешто дугује? 
Зар то није глупо?  

Уместо да недељни дан човек посвети Богу, он 
се предаје сатани. У тај дан се људи често 
опијају, свађају, развраћају, а ако није тако - 
забављају се на начин који је далеко од 
побожности: гледају сумњиве емисије на 
телевизији, филмове где се греси и страсти 
непрестано смењују, итд. Једино је Творац 
сувишан у Његовом сопственом дану. Зар Бог 
који нам је дао све, између осталог и време, 
нема право да од нас тражи само неколико 
сати?  

Дакле, пакао очекује презираче који игноришу 
вољу Божију. Разлог томе није Божија 
суровост, већ то што су они оставили изворе 
воде Живе, почели са покушајима копања 
бунара својих оправдања. Они су се одрекли 
свештене Чаше Причешћа, лишили себе речи 
Божије и зато лутају у таму овог злог века. 
Удаљивши се од светлости они налазе таму, 
одлазећи од љубави, налазе мржњу, 
одбацивши живот бацају се у загрљај вечне 
смрти. Како не оплакивати њихову 
тврдоглавост и не пожелети да се они врате у 
дом нашег небеског Оца?  

Ми ћемо заједно са царем Давидом рећи: "по 
великој милости Твојој улазим у дом Твој, и 
клањам се у светој цркви Твојој са страхом 
Твојим" (Пс. 5:7). Јер "дао си нас у јарам 
човеку, уђосмо у огањ и у воду; али си нас 
извео на одмор. Ући ћу у дом Твој са жртвама 
што се сажижу, извршићу Ти завете своје, које 
рекоше уста моја, и каза језик мој у тескоби 
мојој" (Пс. 66:12-14). 

 

Смрт је за људе који је разумију - безсмртност; 
а за ограничене који је не разумију – смрт. 
(Свети Антоније Велики) 
 
Спољашња видљива побожност без 
унутрашње, јесте лицимерство и обмана. 
(Свети Тихон Задонски) 
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СРПСКИ МАНАСТИРИ 

Манастир Манасија 

Манасија (Ресава) је један од најзначајнијих 
споменика српске средњовековне културе и 
припада такозваној „Моравској школи“. 
Подигао је деспот Стефан Лазаревић - Високи 
између 1407. и 1418. године. Одмах после 
оснивања, Манасија је постала културни 
центар деспотовине. Њена „Ресавска школа“ 
била је по својим преводима и преписима 
чувена - и после пада деспотовине - кроз цео 
XV и XVI век. 

Манастирски комплекс састоји се из:  

• цркве 
• велике трпезарије или такозване „школе“ 
(која се, тешко оштећена, налази јужно од 
цркве) 
• тврђаве са 11 кула од којих је највећа 
„Деспотова кула“ (северно од цркве).  

У току вишевековне турске окупације, 
манастир је више пута пустошен и разаран. Са 
цркве је био скинут оловни кров, па је више од 
једног века црквена грађевина прокишњавала 
и 2/3 фресака је неповратно пропало. 
Западни део цркве, такозвана „припрата“ 
приликом једне експлозије у XVIII веку тешко је 
оштећена, па је данашња припрата већим  

делом накнадно дозидана. Срећом, у том делу 
цркве очуван је под у мозаику, који је рађен од 
крупног разнобојног камена. 

Иако тешко оштећен, животопис Манасије 
спада у ред највећих домета средњовековног 
сликарства. Од очуваних фресака прво 
заслужује пажњу криторска композиција на 
западном зиду главног дела цркве, на којој је 
сачуван портрет деспота Стефана. На јужном и 
северном зиду - у певницама - очувани су 
величанствени ликови светих ратника. У 
горњим зонама певница насликане су сцене из 
живота Господа Христа и илустроване Његове 
приче из Јеванђеља. У главном кубету су 
представљени старозаветни пророци. У олтару 
је насликано Причешће апостола и Поворка 
светих отаца, међу којима је (последњи у реду 
према северу) први српски архиепископ - Свети 
Сава. На стубовима су добро очувани 
медаљони са попрсјима светитеља, као лик 
светог арханђела Михаила (на јужном) и светог 
Петра Александријског (на северном стубу).   

Манасија је пустошена и разарана 1439, 1456, 
1476, и 1734, а обнављана 1735, 1806, 1810, и 
1845. године. Завод за заштиту споменика 
културе (тада) СР Србије отпочео је 1956. 
године обимне конзерваторско-рестаураторске 
радове. Чишћења и конзервација фресака 
извршени су од 1959. до 1962. године.   

Манастир Милешева 

Манастир Милешева је српски средњевековни 
манастир. Налази се на шестом километру од 
Пријепоља на реци Милешевци. Задужбина је 
Краља Владислава Немањића сина Стефана 
Првовенчаног, а унука Немањиног. Сазидан у 
XIII веку. Ако се повежу историјске вести и 

Свети ратници Арета, Нестор и Никита 
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сведочанства на фрескама зидање и сликање 
Милешеве ставља се у доба између 1219. и 
1235. године. Зидан je у рашком стилу по 
угледу на раније владарске задужбине 
Студеницу и Жичу.У припрати, коју је краљ 
Владислав доградио 1235. године, положио је 
мошти свог стрица светог Саве. Њих су Турци 
1594. године приликом освајања пренели на 
Врачар (Београд) и спалили, у покушају да 
сломе српски дух. 
Милешевске фреске су врло високог 
уметничког квалитета. Сликари које је краљ 
Владислав позвао да живопишу цркву били су 
Грци, школовани у неком великом центру 
Византијског Царства, у Цариграду, Никеји или 
Солуну, где је негован рад у мозаичкој 
техници. Живопис у наосу и олтару настао је по 
жељи Светог Саве, по свему судећи пре 1228. 
године. Студеничка пракса имитације мозаика 
настављена је и још више развијена овде у 
Милешеви. На златној позадини са исцртаним 
квадратићима урађен је дворски "жути 
живопис" у наосу и једна композиција изнад 
улаза из припрате у храм, док су фреске у 
олтару и припрати рађене на плавој основи без 
квадратића. Интересантно је да распоред 
композиција Великих празника одудара од 
уобичајене шеме, заправо поређане су 
обрнутим редом, здесна налево и одоздо 
навише. Тако су се поједине сцене нашле на 
неуобичајеном месту: Причешће апостола 
високо под куполом (Христос у средини је 
једном насликан, као у Св. Софији у Охриду), 
Сретење на два западна пиластра и то 
Богородица с Богодететом и Јосиф на једном, а 
Симеон и Ана на другом; Благовести су као 
пандан Сретењу на источном пару пиластара, 
само што је анђео на левом и креће се према 
Богородици слева надесно, уместо обрнуто.  

Фреске Милешеве се убрајају међу најбоља 
европска остварења 13. века, а од њих 
најпознатији је Бели Анђео. Поред Белог 
Анђела друга ремек дела су Богородица из 
Благовести и Ктиторска композиција са 
портретом краља Владимира. Ова дела такође 
представљају и највеће домете сликарства тог 
доба у Европи. Манастир је данас седиште 
епископије Српске Православне Цркве на 
чијем је челу епископ Филарет Мићевић, под 
чијим су руководством окружење манастира и 
манастрски конаци добили изузетно сређен 
изглед.  
Милешева је једно од најзначајнијих духовних 
и 

уметничких средишта српског народа. Велики 
значај у народу је стекао после преношења 
моштију Св. Саве из Трнова 1236. године. Више 
од три века био је гробница Светог Саве.  

У Милешеви је 1377. године крунисан краљ 
Твртко I Котроманић за краља Босне и Србије. 
Милешева се у то доба налазила на територију 
његове државе.  

После смрти Св. Саве, краљ Владислав је око 
1236. године уз милешевску цркву доградио 
спољну припрату с бочним капелама и у њу је, 
после преношења из Трнова, положио мошти 
Св. Саве. Тада је настао и живопис ове спољне 
припрате. Сви зидови су били прекривени 
сценама Страшног суда. На источном зиду на 
жутој позадини је централна сцена - Деизис: 
Христос на престолу, с Богородицом и 
Претечом, окружен анђелима и апостолима; 
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грешници на јужном зиду су на црвеној 
позадини а праведници у рају на северном 
зиду, на плавој позадини; свуда је 
исликавањем квадратића подражаван мозаик. 
Ове фреске су радили домаћи мајстори 
угледајући се на старије сликарство наоса.  
(http://www.spcportal.org/)  

 

СЛОВО СВЕТИТЕЉА ТИХОНА 

СРПСКОМ НАРОДУ 

 Не упрежите се у исти јарам с невјерницима 
(2 Кор. 6:14) 

Овим ријечима почиње данашње апостолско 
читање и на њима бих хтио да зауставим вашу 
пажњу, љубљена браћо. 

Свети апостол Павле ономад писаше 
коринтским хришћанима да немају општење са 
невјерницима и идолослижитељима; он овдје 
није, наравно, мислио на житејско општење у 
обичним стварима, јер би у том случају 
хришћани морали потпуно да оду из свијета (1 
Кор. 5:10), него на општење у дјелима вјере, у 
служењу Богу. У томе Коринћани не смију 
имати ништа заједничко са многобошцима, јер 
каква је сагласност између Христа и велијара, и 
како се може ускладити храм Божији са 
идолима (2 Кор. 6:15-16)? 

Али, да ли се ове поуке Апостолове могу 
односити и на вас, браћо? Ви не живите међу 
паганима, него међу хришћанима. И ако је 
дозвољено имати општење чак и са паганима у 
свјетовним стварима, зар онда не би требало 
да имате и религиозно, молитвено општење са 
другим хришћанима, који вјерују у Истог 
Христа, Сина Божијег у плоти дошавшег? Тако 
би требало, браћо, али иако они и служе 
заједно са вама једном те истом Господу, 
никако не заборављајте да сте ви - 

православни, тј. правилно славите Бога и 
истинито Му служите, а они - инославни, тј. 
славе Господа другачије од вас, па према томе 
не потпуно правилно и истинито; нека се не 
увриједе ако на њих примјенимо израз 
Апостола да они садрже истину у неправди 
(Рим. 1:18).  

И ако ми посједујемо пуноћу истине, каква нам 
је онда потреба да се обраћамо другим 
црквеним општинама за молитвену утјеху или, 
штавише, за Св. Тајанствима? Неће ли то бити 
налик на то - као када би неко ко је жедан 
одбацио чисти извор и стао да пије воду из 
мутних извора? Или - ко би, ако се у те ствари 
разумије, промијенио природни драги камен 
за његову имитацију, чак и да је та бижутерија 
љепше обрађена извана? Или - који би човјек 
здравог разума приликом преласка преко 
широке и плаховите ријеке презрео стабилни и 
поуздани брод, те одабрао натрулу скелу на 
којој сваког трена може потонути? А ако смо 
ми мудри у свјетовним стварима, зашто бисмо 
онда у дјелима вјере били мала дјеца коју 
љуља и заноси сваки вјетар разних учења, 
обманом људском и лукавством ради 
довођења у заблуду (Еф. 4:14)? 

Да не буде овога међу вама, браћо! Не 
упрежите се под туђи јарам (види: 2 Кор. 
6:14). Стојте у вјери православној и 
утврђујте се (1 кор. 16:13). Ако је јеванђеоски 
трговац, када је пронашао драгоцјени бисер, 
продао сво своје имање да би га купио (Мт. 
13:45-46), зар се онда ви нећете побринути да 
сачувате драгоцјено благо свете вјере 
православне, наслијеђено од отаца ваших, који 
су за вјеру трпили многа страдања и 
лишавања?! 

У наше вријеме, браћо, много се бриге улаже у 
то да се сачува своја народност, да се и у 
туђини очувају своје племенске посебности, 
свој матерински језик, своји драги обичаји, да 
нпр. Словен свуда остане Словен, Нијемац да 
остане Нијемац, итд. Ако таквих брига и 
старања да се то постигне има и код вас - то је 
веома похвално. Сам Господ одређује 
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отаџбину и мјесто живљења (Дјела Ап. 
17:26), сваки човјек са здравим разумом и 
неисквареним срцем воли свој завичај, свој 
народ, своју отаџбину; када се налази далеко 
од њих - непрестано их се присјећа, попут 
древних Јевреја, који су у плијену вавилонском 
вапили за Јерусалимом: ако ли тебе 
заборавим, Јерусалиме, нека заборављена 
буде десница моја; нек се прилијепи језик мој 
за гркљан мој ако те се не сјетим (Пс. 136:5-
6). А ко се одриче свог народа и отаџбине, тај 
је налик на онога ко се одриче од својих 
родитеља; он нема ни цијене ни значења, он је 
као празна монета, без грба и ознаке на лицу и 
наличју. 

Али ако треба одржавати, чувати и штитити 
своју народност, колико пута више онда треба 
чувати свету вјеру православну?!! Народност, 
иако и представља добробит за успјешан 
развој човјека, ипак она има само привремено 
значење, у овом животу, али не и у животу 
вјечном, јер тамо нема ни јелина ни јудејца, 
обрезања и необрезања, варварина и скита, 
него је све и у свима Христос (Кол. 3:11); за 
добијање будућег вјечног живота неће бити 
потребно очување своје народности, него 
праве вјере у Христа. На ово помишљајте, 
браћо, тим прије што очување православне 
вјере за вас представља и најбоље и 
најпоузданије средство за очување и одржање 
ваше народности. Благочешће, истинита, права 
вјера, у свему је корисна, пошто оно има 
обећања живота садашњега и будућега; ово 
је истинита ријеч и достојна је сваког 
прихватања (1 Тим. 4:8-9). 

 Историја разних народа краснорјечиво 
свједочи да вјера и добродјетељи и правда 
узвисују народ и умањује гријехе племенима 
(Прич. 14:36), да је само онај народ велики и 
силни, у којем живи тврда вјера у Бога и крепка 
нада у Њега. Вјером побјеђује он царства, 
укрепљује се од немоћи, силан је у рату (Јевр. 
11:33-34); ако он и гријеши пред Господом - 
пред Њим се и каје, и у својим недаћама се за 
помоћ не обраћа боговима туђим, него само к 
Једином Истинитом Богу; од Њега пак и добија 

помоћ и спасење. Поменимо за примјер макар 
јеврејски народ. Када он бијаше силан и 
страшан непријатељима: када се у упрезао у 
туђи јарам и служио Ваалу и Астарти - или пак 
када је остајао вјеран благотворном Јехови? 
Сјетите се и историје свог властитог народа. 
Није ли српски народ био крепак и није ли 
растао у сили и слави онда, када је био вјеран 
православној вјери отаца својих и када је 
пребивао у јединомислију и братољубљу? То 
бијаху златни дани Србије, када се у њој 
подвизаваху мужеви вјере и народности - 
Свети Сава, покровитељ вашег храма и српског 
народа, његов отац Немања, његов брат кога је 
вјенчао, Стефан II, Стефан IV Душан. И 
напротив: није ли српски народ слабио, па чак 
и до дана данашњега слаби, од подјела на 
разне партије, од међусобних непријатељстава 
и, што је најглавније, од тетурања духовног, од 
поклањања туђем јарму, од робовања туђој и 
туђинској цивилизацији, од хладноће према 
православној вјери и издаје отачких предања? 
Еј, тако! Амин. 
Слово Светитеља Тихона (који је тада био 

епископ Алеутски и Аљашки), изговорено у 17. 

недјељу по Педесетници Србима у Џексонској 

цркви 

 

 
 

Треба знати да сви обраћају пажњу не на оно 

што говоримо, већ на оно што чинимо. 

(Свети Исидор Пелусиот) 

Тај који тежи пријатељству са људима, 

несумњиво је удаљијо себе од пријатељства са 

Богом. 

(Свети макарије Велики) 
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Васпитањe деце 
Васпитањe деце одувек је био, и биће до краја 
века и света, једна од најважнијих и 
најодговорнијих дужности родитења и 
старатеља и једна од најсудбоноснијих 
последица како по саму омладину, тако и по 
један народ, па и читаву људску заједницу у 
садашњости и будућности. Као што се, сходно 
вековном народном искуству, по јутру дан 
познаје, тако се и по народној омладини може 
поуздано судити о духовно-моралним 
врлинама народа његове државе и по овима 
изводити поуздани закњучци о њиховој 
будућности.   
 
Омладина без духовних идеала и чврстих 
моралних принципа, погружена у најниже 

чулне страсти и пороке, не само није способна 
за више духовно-моралне подвиге и дела 
трајне културне вредности, која би била 
допринос културном стваралаштву својих 
славних предака, него у сравњењу са ранијим 
генерацијама, представља очигледно 
назадовање, декаденцију.  
 
Ако је икад било потребно и у најширим 
размерама говорити о потреби и значају 
правилног васпитања деце, онда је то случај 
данас када се наша омладина нашла на 
беспућу и, под утицајем порнографске штампе 
и деструктивних филмова, почела да скреће са 
правог пута и срља у пропаст. 
 

 

HALLOWEEN  
Као Православни Хришћани дужни смо да 
пажљиво испитујемо сваки облик нашег 
бављења световним стварима, укључујући 
разне забаве, празновања, обичаје и да добро 
размотримо да ли је наше учествовање у тим 
световним стварима и ванцрквеним 
активностима у сагласју са нашом светом 
Православном вером или није. 
У протеклих месец дана све нас у спољњем 
свету подсећа да се ближи празник Haloween: 
деца у школама увелико цртају бундеве, 
вештице и слепе мишеве, родитељи 
размишљају како да набаве или сашију 
идеални костим у којем ће њихова деца ићи по 
кућама и тражити слаткише "плашећи" 
комшије (trick or treating), из излога нам се кезе 
и цере ликови вампира, вукодлака и разних 
демона, који понекад изгледају "симпатично" - 
шаљиво, а понекад узнемирујуће. Многи ће од 
нас пристати да поведу своју децу "trick or 
treating" увече 31. октобра, кад зађе сунце, 
иако нам је тај обичај потпуно стран и у 

најмању руку чудан. Многи ће, у жељи да се 
њихова деца не разликују од осталих, 
учествовати у овом празнику, правдајући се да 
је све то само забава за децу и да ту нема 
никаквог дубљег значења. 
А ево шта је заправо позадина празника 
Halloween. Овај обичај има своје порекло међу 
паганским келтским народима у Ирској, 
Британији и северној Француској. Они су 
веровали да се живот рађа из смрти , па су за 
почетак своје нове године узимали крај јесени, 
кад природа умире и када, према њиховом 
веровању, почиње време мрака, распадања и 
смрти. Тога дана су гасили ватру на својим 
домаћим огњиштима и свуда је владао мрак. 
Према паганском келтском предању, душе 
умрлих би потпуно припале власти бога 
Самхаина, кнеза смрти, кога је ваљало 
умилостивити жртвоприношењем на дан нове 
године, а Самхаин би дозвољавао да тога дана 
душе умрлих посећују домове својих 
породица. Отуда обичај "маскирања" у 
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костуре, духове, вештице и демоне. На тај 
начин би живи ступали у "мистичну" заједницу 
са умрлима, кроз чин подражавања мртвих и 
тумарања по мраку. Према веровању, душе 
мртвих које би долазиле у "посету" биле су 
изнурене глађу и молиле су за храну, па их је 
ваљало нахранити - отуда обичај звани "trick or 
treating". Уколико неко од живих не би угостио 
(treat) душе умрлих, стигла бих их освета (trick) 
бога Самхаина. 
У време када су ови народи примили 
Хришћанство и када су заиста били 
Православни, тадашња Црква је установила 
празник "Свих Светих" 1. новембра (на истоку 
се тај празник слави другог датума) управо да 
би се истребио овај окултистички обичај» а ноћ 
уочи празника Свих Светих ("All Hallows eve") 
служило се свеноћно бдење. Међутим, они 
који су остали у паганству и окултизму 
реаговали су тако што су појачали своје опасне 
ритуале, тако да је ноћ уочи Хришћанског 
празника постала ноћ вештица, враџбина, 
призивања злих духова и демона и других 
окултистичких радњи. 
Чак је долазило и до крађе и скрнављеља 
свештених предмета. Тако је пропао покушај 
западне цркве да се супротстави овом 
паганском обичају. 
Овде је само укратко објашњено порекло и 
значење празника Haloween. Јасно је да ми, 
Правословни Хришћани не можемо и не смемо 
учествовата у оваквој идолопоклоничкој 
светковини на било ком нивоу (макар то била 
"само" забава за децу), јер то директно 

представља одрицање од нашег Господа и 
наше свете Православне вере. Јер, ако 
пристанемо да своју децу "маскирамо" и 
пустимо их да иду по мраку и моле за 
слаткише, ми тиме својевољно пристајемо на 
заједницу са мртвима, чији бог није келтско 
божанство Самхаин, већ сам Сотона, кнез зла, а 
слаткиши (treats) које буду добили неће 
представљати безазлени поклон деци, већ 
принос самоме ђаволу. Подсетимо се само да 
су наши преци, Хришћани из најранијих векова, 
пре бирали телесну смрт у најгорим мукама 
него што би пристали да принесу жртву 
идолима и тиме се одрекну Христа» Бог а 
нашег, који нам је заповедио: "Немој имати 
других богова осим Мене". 
У данашњем духовно убогаљеном свету влада 
тешка чамотиња и лењост, при чему је лако 
убедити готово свакога да је порекло оваквих 
празника безначајно и да је Halloween обична, 
безазлена забава (fun). Иза овакве тврдње 
налази се атеизам, удаљавање од вере и својих 
коренова, негација постојања како Бога тако и 
ђавола. Наша Света Црква нас учи да је једино 
Бог судија свим нашим делима, а да нашим 
делима служимо или Господу, или Сотони, те 
да нико не може служити два господара. Зато, 
уместо да "угасимо ватру на домаћем 
огњишту", тога дана упалимо кандило пред 
славском иконом, помолимо се Господу, да 
нам пода храбрости да будемо и останемо 
другачији, да нас обдари снагом да устрајемо 
на Његовом путу и да нас избави од Лукавога. 
(www.sv-luka.org/articles/halloweensr)

 

ДЕЧИЈИ КУТАК 

Свети владика Николај и Никола 
Тесла 
Свети владика Николај (Велимировић) био је 
пријатељ Николе Тесле. Звали су се имењацима. 
Позове једном Никола Тесла владику Николаја 
да га посети у лабораторији. 

 
 
 

 
Дочекао га је лепо – чим је отворио врата, 
хиљаду неких точкова ставио је у покрет. 
– Имењаче, шта ти то уради? Каква је то сила? – 
питао га је владика Николај. 

– Имењаче ти си 
школован човек, 
ваљда знаш шта је 
то? – одговори 
Тесла. 
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– Шта је то? 
–Струја, имењаче! 
– Кад си тако велики стручњак за струју, реци ми 
да ли ће твоја наука открити начин да се та сила 
струје види голим оком. 
– Никада – каже Тесла – док је света и века. 
– Па што онда народ тражи Бога да види? Сила 
постоји и кад се не види – на то ће Свети 
владика Николај. 
(Илустровала Слободанка Боба Тодоровић) 

Љубав 
Не будите никоме ништа дужни осим да 
љубите један другога; јер који љуби другога 
испунио је закон (Римљ 13,) 
 
Лекар је зауставио такси. Улазећи у кола, видео 
је таксисту који је изгледом и понашањем, на 
њега оставио изузетан утисак. 
– Извините молим вас, како се зовете? Човек за 
воланом рече своје име. 
– Шта сте по занимању? – упитао је лекар. 
– Професор факултета. 
– Професор факултета и таксиста?! Како? Зашто? 
Отишли сте с посла? Добили сте отказ? 

– Не. Радим још увек на факултету. 
– Али, зашто…? Зар вам је мала плата, па радите 
као таксиста и отимате хлеб другом? 
– Не. Зарађујем му хлеб. – Како… ?!? Не 
разумем! – Мој пријатељ, таксиста чији је ово 
такси, се разболео. Помажем му тако што у 
слободно време возим његов такси, а његовој 
породици дајем сав новац који зарадим 
таксирајући. 
– Хвала вам, господине професоре, одржали сте 
ми изванредно предавање. Бољу лекцију из 
морала, етике и љубави према ближњима 
никада нисам чуо и научио. 
Лекар, професору – таксисти пружи крупну 
новчаницу, захвали му се на поуци и оде, срца 
испуњеног дивљењем и жељом да и он још 
боље обавља свој посао. 
Сви ми, свакодневно наилазимо на мноштво 
призива љубави. Када би свако од нас, према 
својим могућностима, и само онолико колико 
може, испуњавао заповести о љубави према 
ближњима, наша би земља била налик рајском 
врту.  
(Светосавско звонце 07-2010)  

 

Јесен у сеоском домаћинству-Пронађи 8 разлика између две слике. 
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Духовна лира 
Када Србин славу слави 
 
Када Србин славу слави 
Он уз колач свећу стави 
Па прелива колач вином 
И све свети светим чином 
 
Колач му је слика Оца 
Сваког добра даваоца 
Свећа му је слика Сина 
Слика Духа – сила вина 
 
Пред Тројицом Србин стане 
Па скрушено он уздахне 
Царе вечни благослови 
Сви су Твоји дари, ови 
 
Народ сложи и умножи 
Нек сви људи буду Божји 
Нек сви славе Име Твоје 
Твога Суда нек се боје 
 
Ко хлеб нек су срцем благи 
Ко свећа душом прави 
Ко вино нек су јаки 
Благи, прави, јаки, здрави 
 
Хајте браћо белој цркви  
 
Хајте браћо белој цркви, да се Богу помолимо 
Дародавцу свих добара, да се смерно поклонимо 
 
Оставите бриге мале, одморите руке вредне 
Сетите се душе своје, душе гладне, душе жедне 
 
Оставите ситне злобе, благи Бог је Отац свију 
Он све тражи, Он све зове, царство вечно да добију 
 
Данас јесте, сутра нисте, та спасти вас неће благо 
Спасен биће који твори, што је вечном Богу драго 
 
Кад у цркви Бога славе, добри људи и анђели, 
Бог милосни на том збору и вас браћо видет жели 
 
Хајте браћо белој цркви, да се Богу помолимо 
Дародавцу свих добара да смерно поклонимо! 

Говори Господе 

 

Говори Господе, слуга Твој Те слуша 

Тебе, само Тебе, жељна му је душа 

Немоћан је слуга да види и чује 

Док у њему Твоје не заструје струје 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

Говори Господе, пре свршетка пута 

Да ми с правог пута душа не залута 

Говори ми тихо, ал нек буде јасно 

Говори Преблаги, док не буде касно 

Помози мом виду, помози мом слуху 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

Знам: говорио си, ал опет говори, 

Док од Твојих речи срце се разгори, 

Док се вид отвори, и слух се оснажи 

О говори Оче, слугу Твог ублажи 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

Знам: говорио си кроз Пророке давне 

И кроз Сина свога и кроз свеце славне, 

Ал, смилуј се црву, говори поново, 

На језику Твоме, старо бива ново. 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 

 

Нека речи Твоје у мени забрује 

Да Твој слуга чује и браћи казује 

Говори Господе, слуга Твој Те слуша 

Твога слатког гласа жељна му је душа 

Помози мом виду, помози мом слуху, 

Слава Оцу, Сину и Светоме Духу! 
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