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Српске Православне Цркве
Епархије западноевропске
Парохије Светог Саве у Бриселу
Интернет презентација је регистрована и основана са благословом
нашег Епископа Господина Луке, са жељом да
на овај начин
покажемо значај и улогу нашег храма и парохије Светог Саве у
Бриселу у животу Српске Православне Цркве и Епархије
западноевропске.
Трудићемо се да овај сајт буде првенствено ваш, а ми ћемо га само
уређивати према вашим потребама, како би вам што више био од
користи у намери бољег информисања са циљем представљања нашег
рада унутар наше заједнице у Белгији и шире у свету.
Добро нам дошли!
Недавно је у Бриселу поново почело са радом Коло Српских сестара
Света Петка, по благослову парохијског свештеника проте Јакова и
под његовим духовним руководством. Кординатор овог сестринства
биће Госпођа Ана Милошевић, која ће са сестрама имати за задатак
узвишене циљеве као што су дела милосрђа и помоћ људима и
породицама којима је она потребна и неопходна. Време у којем
живимо, веома тешко у сваком погледу, може у многоме бити
олакшано ако дође до изражаја ширина и топлина хришћанског срца.
Много је оних, веома много, којима је потребна духовна подршка како
би се приближили Ономе који је непролазна радост и утеха.
Овом приликом позивамо све сестре у Христу да се прикључе
сестринству како би кроз Богоугодна дела и подухвате помогли, како
онима којима је помоћ неопходна, тако и нама самима.
За све информације можете контактирати Госпођу Ану Милошевић
0472/509384
kssb@gmail.com

Са благословом, Управа Храма
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Парохија Светог Саве у Бриселу
Да ли сте знали да ...
…је Српска Православна
Црква Светог Саве у Бриселу
највећа српска црква у
западној европи.

Драга браћо и сестре,
Следећи примеру српских
парохија широм дијаспоре, а
и сестринских цркава (грчке,
руске, румунске...) позивамо
све вас драга браћо и
сестре, да се одазовете
позиву своје Цркве те да се укључите у живот и рад заједнице да
постанете активни парохијани пружајући подршку Светој Цркви у
њеном успешном Божанском раду и да учините колико је до вас за
своје спасење.
Јасно је да су чланови Цркве сви они који су крштени, али сви
чланови Цркве нису једнаки у њој. Једни редовно учествују у
Литургијском животу Цркве и материјално помажу то су активни
чланови. Други с времена на време о Крсној Слави, о Божићу или
Васкрсу дођу, док је највећи део оних који су презаузети
овоземаљским бригама и немају времена за Цркву кроз коју остварују
своје лично спасење, то јест немају времена за своје духовно биће и
духовне потребе. Но без обзира на активност појединаца, Црква
никога не одбацује, свима нуди спасење кроз Свете Тајне и и обреде.
Црква радо и увек притиче у помоћ свакоме коме је помоћ потребна,
али се ипак некако радије и са већом обавезом одазива онима који се
својом оданошћу цркви покажу да ту помоћ и заслужују.
Наша Црква има редовних дародаваца ктитора и приложника који
својим даром и жртвом доприносе да Црква, опстаје, обнавља се и
хвала Богу, напредује. Редовни доласци у Божији храм, молитве,
слављење Крсне славе, испуњавање црквених прописа, као и
одржавање здравих српских обичаја, су докази како и колико
поштујемо цркву и нацију.
Ми и вас позивамо да се и ви придружите и постанете редован члан
своје Цркве и помогнете своју црквену заједницу. То ће бити од
обостране користи, како за црквену заједницу, тако и за вашу личну.
Немојте мислити да вам никаква помоћ цркве неће бити потребна.
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Помоћ Цркве може да буде и материјална и морална. Поред верских
обреда као што су: крштења, венчања, опела, може вам затребати
савет, уверење, препорука, посета у болници или код куће и друго.
Са уплатом добровољног прилога ви помажете редован рад своје
цркве Духовне заједнице, црквеног хора, недељне црквене школе,
Кола српских сестара, а тиме ми остављамо могућност нашим
потомцима да увек када осете потребу дођу у Српску Православну
Црву, где ће сазнати све о својој религији и националном пореклу.
Молимо вашу пажњу, вашу помоћ и разумевање. Ово је уистину
најлепши начин и дар да помогнемо своју духовну обнову, обнову
наше заједнице и да узвратимо бар делимично Господу за Његове
дарове и благослове које од Њега примамо сваког дана и часа.
Број рачуна на који можете извршити своје уплате је следећи:
IBAN : BE 78-3630-5158-9286 BIC : BBRUBEBB
PAROISSE SAINT SAVA
RUE DES ETANGS NOIRS 110
1080 BRUXELLES
Старешина храма, користи ову прилику да се срдачно захвали
садашњим члановима Црквеног одбора на њиховој оданости својој
Цркви, као и свим вредним парохијанима на несебичном раду и труду
уложеном за добро своје Цркве.
Нека Господ Бог благослови све вас и домове ваше, нека вам помогне
у сваком добром делу, да домови ваши буду испуњени благослова
Божијег, слоге, љубави и мира.

Увек веран и одан у љубави Христовој и понизности остајем,
протојереј-ставрофор Јаков Марковић, са ђаконом Душаном и
црквеним одбором
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Драги моји парохијани

Из уредничког пера

Браћо и сестре, данас када
живимо у Краљевини Белгији,
где смо нашли свој нови дом
требамо бити лојални грађани
ове наше домовине у којој
живимо и у којој нам је
омогућено да исповедамо своју
православну веру, да славимо
своју крсну славу, да говоримо
Српским језоком и пишемо
српском ћирилицом, да учимо
своју децу својој историји и
култури.

питањима нема места обичним,
него су све тежа од тежих. То не
значи да свако од нас, нема
свакодневних питања и брига,
али она битна, и најбитнија
питања, која потресају сам
корен нашег опстанка,
преузимају надмоћ. А то
основно питање, које се пробија
кроз сва друга питања је: има ли
нас данас стварно потомака
Кнеза Лазара косовског
страдалника, Светог Владике
Николаја, Преподобног Оца
Јустина Ћелиског, Блажено
почившег Патријарха Павла…
или већ нема?

Познајући добро Србе, свети
владика Николај нам је
поручио: Љубите пријатеље
своје!

Ако нас има, како то сведочимо
својим животом и радом пред
собом, и пред другима
народима? Можемо ли данас
рећи, себи и другима, има нас,
постојимо, а да не испаднемо
смешни, и да то већ сутра видно
не оповргнемо неким новим
међусобним свађама и деобама?
Како да имамо образа казати да
нас има и да смо Небески народ
кад је пуно доказа да сами себи
спремамо непостојање? Како да
кажемо да нас има, кад смо
толико учинили, и толико још
чинимо да нас нема, и да
нестанемо?
С друге стране, и на највиша и
најтежа питања имамо безброј
неистинитих одговора. Јер, шта
нас кошта да говоримо да нас
има православних Срба , да смо
сложни, и да смо наследници

Нигде те љубави међу нама
Србима нема довољно.
Заједничког језика, тог знака
разумевања, поверења и
братске солидарност, заиста
нема нажалост ни у нашој
заједници у Белгији.
Реч је о трагичној судбини
српској, коју је најбоље тумачио
Његош:
¨Крст носити нама је суђено
Страшне борбе с војском и с
туђином¨, а то су сукоби над
понором. Свуда смо лишени
узајамног поверења, на
беспућима деоба расула и
мржње. Много је данас
постављено тешких питања
српском народу, толико много,
да најчешће одустајемо од
сваког. Одустајемо од сваког
одговора, јер скоро да међу тим
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наших часних и светих предака,
и да имамо извесну будућност, а
да у то и сами не верујемо, него
тако злоупотребљавамо наивност
и тајно очекивање оних који би,
волели да је тако?
Има неколико битних питања,
која су уграђена у само духовну
природу човекову, и она су
неуморна, она увек питају и
пропитују, посебно ако се човек
усуди да на њих стварно
одговара.
А једно од тих питања је сигурно
поставио Растко Немањин Свети
Сава сам себи, пре него што је
кренуо на свој пут. То питање је
засигурно било врло просто, као:
Ко сам ја, и шта је мој живот?
Шта је мој живот, ако се топи у
непостојање, ако га гута мртви
заборав и гладна смрт?

ветрометинама, морамо тражити
ослонце у вери. Наши преци су
се молили „Покажи ми, Господе,
пут којим да идем“, Стаза,
проверена, постоји, она што
води од Студенице и Хиландара
то је светосавска стаза,
столећима за нас Србе
спасоносна, коју треба
одржавати и неговати.
Светосавски дух нас је, као
народ, ујединио и високо
подигао, вековима нас је
надахњивао и оплемењивао.
У тешким околностима, које
предуго трају у Отаџбини и
нашим деобама у Расејању ,
неизбежно су пропале многе
вредности, не само материјалне
него и моралне. Порушен је цео
систем етичких и људских
вредности, које су нас красиле.

Знамо да је на њих добио
одговор, јер је преко Растка
узрастао у Светог Саву.
Свети Сава је велики пример,
како питање које једном из
темеља постави себи човек,
добија одговор којим се
проналази и разоткрива живот и
човек. Његов живот постао је тај
одговор. Његов живот постао је
одговор којим српски народ,
пролазећи кроз разна искушења,
наново проналази себе. А његов
живот је постао одговор, јер се
кроз одговор на свој живот, сав
дао Богу и свом роду.

Узајамна мржња као да је јача
од љубави, неповерење веће од
поверења, сумња жешћа од
вере. Ово је опасан тренутак.
Морамо повратити равнотежу,
упркос неприликама, и управо
због њих неговати узајамну
љубав, поверење, слогу,
родољубље, светосавље и тврду
православну веру.
Ко доброту сеје, љубав жање, то
треба сви да имамо на уму. Где
је слога ту је и Божји благослов.
Немам другу реч да вам кажем
данас, децо моја духовна,
љубите једни друге, праштајте
једни другима!
Јер само слога Србина спасава!

Данас такође, да опстанемо и
одолимо претњама, да се
одржимо на страшним
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Националност на кантару крсне Славе
Ђакон Јован Бабић
Доба је године када српске
националног поноса да бих дуго
породице прослављају своје
гледао у икону Св. Оца Николаја
свеце заштитнике и када су
и говорио себи: „Како је то
српски домови испуњени драгим
сјајно, славим Славу, па ја сам
лицима, осмесима и радошћу. У
прави Србин!“ Код људи које
време када нам поставке
сам упознавао такође сам
живљења диктирају да се
Славом испитивао „количину''
затварамо у високотехнолошку
њиховог српства. На моје
самоизолацију и када сами себе
питање да ли неко слави Славу
оправдамо
најчешће
Да ли та наша трпеза испод иконе нашег
да више
сам добијао
светитеља
треба
да
буде
позориште
у
немамо
одговор у
кући
у
којем
се
изводе
комади
према
времена
стилу, ма
сценарију старословенског паганског
једни за
шта је теби
наслеђа?
Колико
смо
ми
уопште
друге јер
човече, па
озбиљниу
свему
овоме
ако
онај
кога
тако брзо
ја сам
прослављамо тога дана, нема ама баш
живимо да
Србин,
никаквог
места
у
нашем
начину
живота?
се ни себи
наравно да
не можемо
славим
посветити, а камоли другоме,
Славу! Заиста, дубоко се
Крсна Слава је једна од
укоренила та мисао да је
преосталих кочница у
светковање породичног
савременом отуђењу човека од
заштитника основно обележје
човека. Данас готово да нема
националне припадности. Томе
Србина који не прославља своју
је свакако допринела и
кућну светковину. Славе је и
чињеница да је слављење Славе
верујући и неверујући и
особеност Срба и српског
необразовани и образовани и
православља. А да бацимо један
урбани и рурални. Како је данас
кратак поглед на то како то
схваћена, у највећем броју
Срби 21. века прослављају своје
случајева је постала показатељ
свеце хранитеље
не хришћанске везаности за
(=заштитнике).
светитеља а преко њега и
Један просечан српски дом,
самога Бога већ једног,
неколико дана пре Крсне Славе.
такорећи, главног указатеља
Покреће се машинерија
припадништва српском народу.
припремања ђаконија којима ће
Сећам се себе у адолесцентском
бити послужени драги гости.
периоду како сам размишљао о
Јурњава на све стране, несклад,
Крсној Слави. Помисао на њу је
нервоза. Баш онда када би
у мени изазивао такав осећај
породица требало да ојача,
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оснажи се окупљена око свога
свеца заштитника, шта се
дешава? Е, па нема се времена
ни за каквог свеца. Он лепо
виси на источном зиду и јасно
показује да је то српска кућа,
али ко ће сада у свим тим
обавезама да размишља о
њему? Српска домаћица има још

сјединили. Али, ко још има
времена и за то поред толиких
обавеза? И тако, у оваквој
атмосфери српска породица,
истраумирана, свађама
раслабљена дочекује и тај
велики дан. Али, авај, ево нових
проблема! Домаћица не може да
оде у храм на своју Славу јер

један „много“ озбиљан проблем.
Слава је посна, била је код
својих колега са посла на
неколико мрсних Слава и
настаје земљотрес у њеној
глави. Како да се обрука и
изнесе гостима рибу када је она
била послужена разним
печењима? То је заиста „велики“
проблем! Не иде да се српски
домаћин тако „неувиђајно“
понесе према својим гостима.
Још чуше чланови ове породице
да не би било лоше да се у
данима пред своју Славу
молитвено оснаже и припреме
како би се у Светом Причешћу
на сам њен дан с Христом

мора да припрема чорбу или
супу за славски ручак. Ако има
ћерку, омладинку, која би по
сваку цену желела да оде на Св.
Литургију, може бити оптужена
од своје мајке да се извлачи од
обавеза и изговара одласком у
храм. Гости дођу, почну приче,
најчешће политичке природе.
Настану нове расправе,
раздори. Заврши се и тај велики
дан једне српске породице. Сви
су задовољни.
Испоштовани су рођаци и
пријатељи. Настављена је
традиција предака. Осветлан је
образ добре српске породице. А
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икона породичног заштитника и
даље виси на источној страни
дома, подсећајући да је све оно
што се тога дана у њему
дешавало заправо нешто што је
требало да покаже снажно
јединство најпре међу
члановима породице, а потом и
свих оних који дођоше у овај
дом. Али, запитајмо се о каквом
се овде јединству ради?

свеца заштитника и самога Бога.
Није неопходно да нам тога дана
уста буду пуна прича о свецу
заштитнику, Богу, вери, али је
итекако неопходно да се ми
сами одредимо тих дана према
ближњима, према прецима,
према свецу, према самом Богу.
Ова светковина је диван дар
нашем народу као подсетник
сваке године нашој савес-ти у
каквом је стању наш однос
према Богу и људима.

Да ли је то споља наметнуто
замишљање да тога дана као
српска породица треба да
будемо радосни, сложни итд? Да
ли та наша трпеза испод иконе
нашег светитеља треба да буде
позориште у кући у којем се
изводе комади према сценарију
старословенског паганског
наслеђа? Колико смо ми уопште
озбиљни у свему овоме ако онај
кога прослављамо тога дана,
нема ама баш никаквог места у
нашем начину живота? Узмимо
озбиљно. Слава је хришћански
православни догађај у којем се
пројављује јединство Цркве на
темељу односа нас живих,
наших мртвих предака, нашег

Дакле, Слава је амбијент у којем
наше биће истражује путеве
поправљања порушених мостова
између нас и наших драгих
особа, нашег свеца заштитника
и на крају и самога Бога. Ако
ову дивну светковину схватимо
тако, и у светлости реченог
испитамо и наша националана
осећања тј. родољубље, тада
нам Слава више неће бити тек
један формални кантар за
мерење квантитета нашег
српског народног лика, већ
покретач који ће нас довести до
стања у којем ћемо пуним срцем
моћи рећи: „Да, ми смо Срби,
Срби Христови“.
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Постоји ли будућност у нерелигиозном друштву
Митрополит Иларион
„Црква помаже човеку да нађе
смисао живота. Сматрам да је у
данашње време отсуство смисла
живота, основна болест младог
човека.“

Данас су међу младима
популарне идеје оца
Александра Шмемана о
отвореном карактеру Литургије. Шта Ви лично мислите о
служењу Литургије са отвореним Царским Дверима, гласним
читањем светих молитава, читањем Светог Писма на руском
језику?
„То су мало различите ствари:
отворене Царске Двери, читање
молитава наглас и читање
Светог Писма на руском језику.
Што се мене тиче, тако је текла
моја свештеничка служба, да
сам ја увек служио са отвореним
Царским Дверима. То је било
због тога зато што сам ја служио
у Виленском Свето-Духовом
манастиру где је било
прихваћено служити са
отвореним Царским Дверима.
Исто тако је било у Каунасу, где
сам био настојатељ. Тај обичај
је био присутан и у епархијама
на Западу, где сам служио. И у
храму св. Јекатерине, где сам
служио у Москви. А затим сам
постао архијереј, а архијереји
служе са отвореним Царским
Дверима. Зато се и не сећам
случаја да сам служио са
затвореним Царском Дверима.
И ја мислим, да у служењу са

затвореним Царским Дверима,
постоји нешто противприродно,
зато што се Литургија врши
целој црквеној заједници. Њу
врши свештеник и сви који се
налазе у храму. Савршено је
несхватљиво, зашто да при
самим најважнијим моментима
Литургије, нарочито при
вршењу Евхаристије, Царске
Двери морају бити затворене и
људи морају да слушају само
глас свештеника, који
пригушено допире иза зида
иконостаса. Питање о читању
Светог Писма на руском језику
је друго питање. И питање о
гласном читању тзв. тајних
молитава такође је посебно
питање. Али ја не мислим да
могу одмах да одговорим на та
питања, пошто се о њима у
цркви разговара, спорна су, и
не може се брзо одговорити на
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њих, а за дуг одговор – нема
довољно времена.“

потребна само несрећним
људима и онима који немају
сређен живот. А да ли је
потребна срећним људима?
Ако јесте, зашто?

Реците нам, молим Вас, да ли
је могуће Спасење човека,
који ниједном није
приступио светој Тајни
Евхаристије?

„Мислим да је Црква потребна
свим људима. И убеђен сам да
људи не могу без Цркве да буду
подуже срећни. Постоје људи,
којима се чини да су срећни и
постоје људи који налазе
некакву привремену срећу, која
им не даје могућност да се
придруже Цркви, зато што они,
као по правилу сматрају да
Црква постоји ради несрећних и
да је Црква потребна онда, када
је нпр. неко умро, – треба га
опевати, неко умире – треба
позвати свештеника, разболео
се – потребно је можда поћи у
цркву, или предстоји некакав
важан посао – треба запалити
свећу. То је исти онај
потрошачки однос, који постоји
међу савременим људима
уопште у животу и свету који га
окружује. А смисао живота се
може стећи тек онда, када човек
спозна Бога, сједини се са Богом
и живи са Богом. Када Црква
није само позадина на којој он
живи, него средиште његовог
индивидуалног живота, његовог
породичног живота, његовог
професионалног живота.

„Мени је тешко ми је да
одговорим на то питање, зато
што се Спасење човека налази у
рукама Божијим. И ми знамо, да
ван Цркве Спасење није могуће,
а ван Цркве – то значи и без
Евхаристије, зато што човек не
може бити пуноправан члан
Цркве, не причешћујући се и не
сједињавајући се са Христом.
Али, у исто време, ми знамо, да
Бог има безграничне могућности
и има јако много начина за
Спасење људи, које ми не
знамо. Због тога је питање, које
се понекад поставља, да ли ће
се спасити или не ове или оне
категорије људи, уопште нема
смисла, зато што питање о
Спасењу ми можемо поставити
само у односу на себе. И то је
најправилнији приступ. Да ли ћу
се спасити ја сам или шта могу
урадити за то да се спасим.То
питање ми можемо поставити и
у односу ка нама најближим
људима. Да помогнемо људима
да нађу пут ка Спасењу. А
питање о томе, да ли ће се
спасти ове или оне категорије
људи, мислим, морамо
препустити милосрђу и
правосуђу Божијем.“

Може ли се рећи да је све
што се дешава човеку воља
Божија?

Много сте говорили о смислу
живота и среће, које пружа
Црква. Испада, да је Црква
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„Не, није све у животу човека
воља Божија. Живот човека се
састоји из сједињавања две
воље – воље Божије и воље
самог човека. Као по правилу
још се придодају друге
саставне, например, воља
родитеља, ако је реч о деци,
воља неких људи око човека.
Али, не треба заборавити и на
вољу ђавола, која се може
умешати у животни избор
човека.

Са друге стране, ако је човекова
воља у супротности са вољом
Божијом, тада се често дешава
нешто што Богу није угодно, али
Бог, услед неких за нас
непознатих разлога, то допушта.
Значи, када људи оправдавају
неке своје поступке или
поступке других људи који су
опаки или зли, тиме да је то
воља Божија, то није исправно.
Није све воља Божија.
Божија воља је само то, што
одговара Божијем плану за
Спасење човека.“

Богу је угодно то, што одговара
Његовој вољи, и задатак
човека, задатак духовног
живота, задатак природног
васпитања састоји се у томе, да
човек буде оријентисан на
духовну религиозну вредност,
да се његова воља спаја са
вољом Божијом. Ако човек
достигне тако хармонично
сједињавање сопствене воље са
вољом Божијом, тада он заиста
чини оно што је угодно Богу.

Предавање митрополита
Волоколамског Илариона
(Алфејева), председника ОСЦВ,
које је митрополит одржао на
првом предавању курса за
младе „Основе православног
погледа на свет.“
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Видовданска беседа 1951. Године
Свети Владика Николај
Велики видици уносе страх у
људе, и тај страх чисти душе.
Они који су гледали велике
видике божанских тајни, гадили
су се ситничарских дела
људских. Као кад би неко видео
огроман пожар, слично оном
што ми данас гледамо на ивици
Азије, у Кореји, а потом
спустимо поглед на кратковиде
суседе своје како се коцкају и
свађају око ситне добити. То је
доводило далековидне пророке
до страховите јарости. И они су
својим речима, као огњем,
жегли људе, да би им пробудили
савест и отворили очи за оно
што је велико и главно.
Хтео бих да вам говорим о
великом дану, Видовдану.
Великом, јер је Видовдан
светлост, а не мрак; светлост
срца, ума и патриотизам.
Видовдан није низина него
висина. Видовити пророци
гледајући тајне небесног света,
били су ужаснути. Тако Исаија
кад виде, повика: „Јаох мени,
погибох“. Језекиљ и Данило: „…
и кад видјех и чух падох изван
себе ничице на земљу“. А Јован
Јеванђелист видевши Исуса у
небесној слави и красоти као
младића са лицем сјајним као
сунце и очима као пламен
огњени, вели за себе:“И кад га
видјех, падох к ногама
његовијем као мртав“.

Православна црква васпитала је
српски народ уздизањем на
висине, за гледање великих
видика, небеских и историјских.
По речима песника:
„Ко на брду чак и мало стоји
више види но онај под брдом“
Генерације српске пре светих
ратова, васпитане су углавном
помоћу три епохалне визије
српске историје: Немањићског
стварања, Покосовског
страдања и Сељачког војевања
под Карађорђем и Милошем. Све
три ове историјске визије тесно
су биле везане за визију неба и
небесног царства.
Оне су стварале карактере, а
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остала школска учевина била је
узгредна. Оно је морао сваки
Србин знати, а ово друго ко је
могао и доспео. Ово у пуној
мери важи за Србе у Америци,
за које је Јован Дучић рекао, да
су се кроз народну поезију дуже
одржали на оним трима
висинама него ли Срби у
Југославији.

грађевине у свету. Ако ова Ћеле
Кула није видна за очи, видна је
за дух. Нити ико може оспорити
могућност да ће се она сазидати
да се и очима види.
Нема живог Србина у свету који
не би могао на тој кули прстом
указати и рећи „Ово је глава
мога старог ђеде, или мога тате,
или нане, или сина, или кћери,
или брата, или ратног друга,
или пријатеља, или свештеника,
или храброг командира.“ Нема
ни једнога који мисаоно не пали
кандило бар пред једном од тих
мученичких глава. Четири
милиона кандила светле на тој
кули у ноћи нашег путовања.
Нико не крије него напротив
свак се жури с поносом да
укаже на главу неког свог
најмилијег, узиданог у ту кулу.
Јер та Кула није Кула срама,
него Кула славе. То је нова
жртва и жртвеник Српскога
народа за Крст и Слободу. Ако
се са овом српском жртвом
сравне жртве наших савезника,
онда ова језива Ћеле Кула
оправдава и у овом случају ону
реч Нико нема што Србин имаде.
Да ли жалимо? Не само жалимо
него се каменимо од ужаса пред
том визијом. У сну се тржемо и
гледамо ону Ћеле Кулу. Осећамо
да нас посматрају осам милиона
очију, затворених на земљи а
отворених на небу. А да су они
живи, сведочи нам нико мањи
него сам Спаситељ Христос
речима „У Бога нема мртвијех
него су сви живи“. Међу њима је
огроман број сродника
американских Срба. Због тога
срце американских Срба крвари
заједно са срцем њихове

А када су у Југославији почеле
клевети оне три васпитне
висине, судба је уздигла пред
нашим очима и једну четврту.
Никад људи нису у већој
опасности него кад мисле да су
у безопасности. Због лажног
осећања да смо у безопасности
због велике државе, морало је
доћи нешто што ће потрти ту
лаж. И дошло је оно четврто. То
је нова Српска Ћеле Кула, какву
свет још није видео.
Када је велики француски
државник и књижевник
Ламартин пре 120 година, видео
у Нишу једну малу Ћеле Кулу
девет метара високу коју Турци
беху сазидали, на страх
хришћанима, од неколико
стотина лобања српских ратника
са Чегра и околине, он је
узвикнуо: „Народ који има
овакве споменике не може
никад пропасти“. А шта ли би тај
велики Француз данас рекао кад
би видео једну Ћеле Кулу 1000
метара високу и 200 метара
широку, са четири милиона
српских лобања из Првог и
Другог светског рата? Свака
страна са милион људских глава
место цигаља. Та кула је два
пута већа од Емпајр Стејт
Билдинга у Њујорку, највеће
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преостале браће у Старом Крају.
Отуда сузе Срба и с ове и с оне
стране океана сливају се у
темеље оне исте Ћеле Куле.
Отуда и Српска народна
одбрана отвара данас свој
Десети конгрес молитвеним
поменом свима њима, који као
ратници погинуше, или као
мирни грађани или
заробљеници бише
масакрирани, глађу уморени,
ослепљени, живи погребени, на
огњу сажежени, утопљени,
обешени, или другим сатанским
начином умртвљени. Они не
пострадаше ни као радикали ни
као либерали, ни као десничари
ни као левичари, него као
православни Срби. Због
православне вере и српског
имена пострадаше. То сведоче
стотине губилишта, хиљаде
тамница и – милиони лобања у
Ћеле Кули.

је заповедио Мојсију да направи
и подигне змију од бакра. Па ко
год би само погледао у ту
бакарну змију, излечио би се од
уједа отровних змија.
Од стране Српске цркве ја данас
указујем вама, Срби не
вештачку бакарну змију него
нешто страшније указујем вам
нову Српску Ћеле Кулу од
хиљаду метара висине изидану
од четири милиона пострадале
браће ваше. Ко год је од Срба
затрован змијом себичности,
самољубља, партизанства,
безверства или друге неке
злобе, нека погледа у ту Ћеле
Кулу, и биће страхом излечен од
свега негативног, ниског,
несрпског, нечовечног и
нехришћанског.
Кога та страшна Кула пак не
дозове памети, никаква лудница
у свету неће му помоћи. Томе
неће помоћи ни реч свештеника
са олтара, нити реч патриоте са
трибине. Јер та Ћеле Кула
речитија је од сваке речи и
сваког језика. Она казује све у
живој и истинитој слици. Нека
сваки Србин стално гледа у ту
слику она ће га научити какав
треба да буде и шта треба да
чини у славу Божју, у част
својих предака и за спасење
свога народа, своје деце и своје
душе.

Најновији велики видик, о коме
вам говорим, то је савремена
Српска Ћеле Кула. То је једна
четири – милиона армија српска
у свету духовном. Та је армија
непобедива. Њој не може
нашкодити ни огањ ни вода ни
челик ни олово. То су наши
помоћници, али и тужиоци пред
Богом; помоћници докле ценимо
оне вредности за које су они
жртвовали у мукама свој
земаљски живот, т. ј. веру и
име, а тужиоци ако ми будемо те
златне вредности претворили у
јефтин папир и трговали с
њима.
У старо време, кад су змије
уједале Јудејце у пустињи, Бог
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Јединство цркве и сатанска замка раскола и јереси
Јеромонах Тихон Ставроникитски
“Верујем… У једну, свету,
саборну и апостолску Цркву.
Исповедам једно крштење за
опроштење грехова.” (Никејски
Символ Вере).

изгледати уверљива, као што је
оснивање цркве која би била
правилнија, традиционалнија,
Православнија, стриктнија, која
би се држала старог календара…
Али резултат је њихово
одвајање од Цркве и тиме од
спасоносне Благодати Светог
Духа. У исто време они долазе у
конфликт са целокупном
праксом и историјом Цркве и
целом садржином и значењем
Њених Светих Канона. “После
јереси ђаво је покушао да
искористи гнев расколника да
би поделио Христово Тело. Због
овог разлога, сви они који прате
расколнике, били то монаси или
мирјани, се потпуно одвајају од
Цркве док им се не згади њихов
контакт са расколницима и док
се не врате свом Владици.”
(Канон, страна 357).

Црква је једна. Пошто је она
живо Христово Тело, а и Христос
је један, Црква једино може
бити једна. Заиста, ово је био
разлог доласка Господњег; да
нас сједини са Богом и
муђусобно – у јединство које је
било озбиљно пољуљано после
пада Адама и Еве и њихове
послушности ђаволу чији циљ
није било ништа друго него да
нас одвоји од Бога и ближњега.
Господ је дошао да нас све
уједини, и место где се ово
уједињење постиже је Црква
Његово Тело. У Цркви ми се
сједињујемо са Богом и нашом
браћом, јер смо постали чланови
истог Тела.

Имамо, на пример, период
Иконоборства, за време којег је
Црква била у немирима неких
150 година, али Свети Оци који
су се борили за Православље
нису стварали другу цркву. Већ
су постали мученици и
исповедници Православне Вере
и, на крају, Православље је
победило без ломљења
јединства Цркве. Понекад,
Господ би дозволио да Црква
буде искушана на различите
начине “да би се они који су

Због тога, свако одвајање од
једине Цркве значи
супростављање спасоносном
раду Господњем и одвајање од
Његове Благодати. То није
ништа друго него увреда на
Светог Духа који одржава
заједно институцију Цркве и
представља Њено јединство.
Ипак, у таквим случајевима ђаво
вара људе користећи разна
оправдања која у почетку могу
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заиста наши показали” (1 Кор.
11:19), као што Апостол каже,
али Црква никада не може бити
преварена зато што је живо
Христово Тело. Тако да не може
постојати никакво оправдање за
оне који због било ког разлога
одвајају себе од Цркве. “Јереси
и расколи представљају грехове
који су веома озбиљни и који се
тешко лече. Такође они
представљају начин на који
ђаво покушава да спречи
људима спасење, одвајајући их
од животворног јединства са
Црквом” (Архимандрит Георгије
Капсанис, Пастирске обавезе по
Светим Канонима, страна 187,
Пираеус,1976).
Нешто слично је истина за оне
Хришћане, који оснују мале
групе, које су стране Духу
Цркве. Они сматрају да су они
једини бранитељи Православља
и да су сви други, укључујући
Владике и Свештенике,
незаинтересовани па чак и
издајице Православља.
Бивајући фанатички везани за
одређену особу или групу, они
себе одвајају од Тела Цркве,
која се од почетка може
препознати Светом Литургијом и

парохијом, а не групама. Они се
противе раду на јединству због
које је Господ био разапет и
удаљују себе од Православног
етоса, који је пун смирења,
скромности, послушности и
љубави. На овај начин они
падају у оно што је Свети Павле
критиковао у његовој првој
посланици Коринћанима “свако
од вас говори, ја сам Павлов, и
ја Аполов, и ја Кифин, и ја
Христов. Да ли се Христос
разделио?” (1:12-13).
На Светој Гори пратимо Стари
Календар и не одвајамо се од
Цркве и природно помињемо на
молитвама Васељенског
Патријарха, јер ми припадамо
његовој црквеној јурисдикцији.
Кад год дођу владике или
свештеници Цркве која прати
Нови Календар, они служе са
нама у нашим Манастирима, и
слично када смо ван Свете Горе,
ми служимо у њиховим
канонским Црквама. Различите
праксе за секундарне ствари су
увек постојале у Цркви, али
никада нису представљале
разлог за расколе.
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Успење Пресвете Богородице
Протојереј Александар Шмеман
Из времена раног Хришћанства
до нас су дошле разне приче о
тој смрти, углавном украшене
неком врстом детиње љубави и
нежности. Но, баш због тога што
су те приче различите, нема
потребе да се бавимо
испитивањем „историјске
поузданости“ ниједне од ових
прича понаособ. На дан Успења
Пресвете Богородице Црква
своје сећање и љубав
усредсређује не на тај
чињенични и историјски
контекст, нити на тачни датум и
тачно место окончања
земаљског живота Мајке свих
мајки и те свејединствене Жене,
већ на оно што чини суштину и
смисао Њене смрти, где год да
се и када год да се она збила.
Црква се сећа смрти Оне чији је
Син – како вели наша вера
хришћанска – победио смрт,
васкрсао из мртвих и даровао
нам обећање општег васкрсења
и славне победе бесмртнога
живота.

Родивши, девство си сачувала,
упокојивши се свет ниси
оставила, Богородице: прешла
си у живот, будући Мати
Живота, и молитвама Твојим
избављаш од смрти душе наше.
Православна Црква у августу
празнује крај земаљског живота
Дјеве Марије, Њену смрт коју
назива Успењем, речју у којој су
сједињена значења сна,
блаженства, мира, спокојства и
радости.

Сматрам да су суштина и смисао
смрти Мајке Божије најбоље
изражени на икони која се на
Успење износи на средину
храма и представља символично
средиште празновања тог
празника. На тој икони Мајка
Божија упокојена лежи на
самртном одру. Око Ње стоје
апостоли Христови, а изнад Ње

Ми ништа поуздано не знамо о
околностима смрти Дјеве
Марије, Мајке Исуса Христа.
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Христос Који на рукама држи
Своју Мајку, живу и заувек
сједињену у вечности са Богом.
Ми, дакле, видимо смрт и оно
што се збило у тој смрти: не
растанак, већ сједињење; не
жалост, већ радост; и – у
коначном исходу – не смрт, већ
живот. „И после Рождества
Дјева и после смрти – жива“,
пева Црква гледајући ту икону и
додаје: „Родивши, сачувала си
девство, упокојивши се, свет
оставила ниси“.

Исусова, која је дала живот
нашем Спаситељу и Господу,
која је целу себе – све до
стајања под Крстом – предала
Сину свом. И Црква
сагледавајући Њену смрт
никада у тој смрти није видела,
нити осетила, ни страх, ни ужас,
ни крај, већ увек и само
блештаву и истинску васкршњу
радост. „На бесмртно Твоје
успење сабрасмо се…“, пева
Црква у првој песми тог
празника, откривајући – већ у
тим првим и почетним речима
саму суштину успењске радости.
„Бесмртно Усиење! Бесмртна
смрт!“.

Падају нам на памет речи једне
од најдубљих и најлепших
молитава које Црква упућује
Дјеви Марији и у којој је Дјева
Марија названа „зором
тајанственога дана“. „Радуј се,
зоро тајанственога дана!“. И
управо нам светлост те зоре сија
из празника Успења.
Сагледавајући светлост те смрти
и стојећи у светлости крај
Њеног самртног одра почињемо
да схватамо да смрти више
нема, да је и умирање човека
постало чин живота и човеков
улазак у истински живот, у
живот који бесмртно живује.
Христос среће на светлим
дверима умирања Ону која Му је
предала сав свој живот, која Га
је волела до краја: и, гле, смрт
постаје радосни сусрет! И, гле,
живот надвладава смрт! И, гле,
над свим што постоји зацарује
се радост и љубав! Она је једна
од нас: Она – Марија, Дјева,
Мајка Божија!

Шта значе ови противречни, на
први поглед апсурдни искази? У
празнику Успења нам се открива
радосна тајна смрти Мајке
Божије и та тајна постаје и наша
радост. Знамо да је смрт ужас и
страва коначног растанка и
погружења у страшну тмину и
самоћу, али ничега тога нема у
смрти Мајке Божије. Јер Њена је
смрт као и читав Њен живот
непрестани сусрет, непрестана
љубав, непрестано
приближавање и улажење у
непролазну и невечерњу
светлост вечног Царства
Божијег.
„Савршена љубав побеђује
страх“, говори апостол љубави
Јован Богослов. И зато страха
нема у бесмртном уснућу Дјеве
Марије. Смрт је овде побеђена
изнутра, ослобођена од свега
онога што је преиспуњава
ужасом и безнађем. Може се
рећи да је у Успењу Пресвете
Богородице сама смрт постала

Вековима је Црква промишљала
смрт Дјеве Марије, вековима се
удубљивала и уживљавала у
смрт Оне која је била Мајка
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живот и победа живота. Смрт је
постала „зора тајанственога
дана“. И зато у овом празнику
нема нимало жалости, ни
надгробнога ридања, ни јада.
Само светлост, само радост! И
као да се свакоме од нас који се
приближавамо неизбежном
прагу смрти – у празнику
Успења – отварају двери из
којих почињу да просијавају и
блистају зраци долазеће победе,
долазећег Царства Божијег.

успењском светлошћу у којој
одјекују речи молитве: „У
молитвама неуморну,
Богородицу смрт и умртвљење
нису задржали. Јер је у живот
прешла Мајка Самога Живота…“.
Смрт престаје да буде смрт.
Смрт почиње да сија вечношћу и
бесмрћем. Смрт више није
растанак, већ сједињење. Смрт
више није жалост, већ радост.
Смрт више није пораз, већ
победа. Ето, то је оно што
празнујемо на дан Успења
Пречисте Мајке Божије,
предосећајући, предокушајући и
исповедајући зору тајанственога
дана који већ почиње да свиће.

У те августовске дане, када
природни свет достиже врхунац
своје лепоте и када као да и сам
постаје похвала, нада и знак
другога света, све трепери
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Беседа на Преображење Господње
Светог оца Јустина Ћелијског
Јосифа и Марије, дрводељу. Гле,
одједанпут показује Себе као
Бога, и показује да је Он у тело
Своје сместио све Божанске
силе,
сву
Вечну
Божанску
Истину, Вечни Живот, Вечну
Правду, сва Небеса. Сав Бог
сместио се и стао у мало људско
тело. Каква велика и света
тајна, браћо! Али то није
случајно.
Зашто је Господ постао човек?
И зашто се Господ на данашњи
дан преобразио! – Да покаже
пут нама људима. Да је то пут
нашег
тела,
нашег
малог
људског тела, које често не
сматрамо ни за шта. Блато! Да,
блато, а у том блату живи
божанска душа, образ Божији,
лик Божији, слика Божија. То је
човек! Човек је слика Божија на
земљи, образ Божији, и Господ
је дошао у овај свет да се
преобразимо
ми
људи,
да
преобрази образ тај што је у
нама људима. Шта се десило са
њим? Господ нас је створио по
образу Своме, по слици својој а
људи хрле у грех.

Данас је, браћо, Празник Светог
Преображења.
Преображење,
шта је то? Шта је на данашњи
дан
Господ
Христос
казао
људима? Какву истину? Шта је
открио њима кроз данашњи
свети Празник? Он је данас
показао да је Богочовек, Он је
то данас показао на гори
Тавору, преобразивши се пред
ученицима. Лице му је засијало
као сунце и јаче од сунца.
Хаљине су постале беле као
снег, Апостоли су попадали од
те велике Божанске светлости,
од чуда, од ове велике и свете
тајне.

А шта је грех? Грех је црни
катран, – грех, то је црна фарба
пакла! И човек држи грех у
својој боголикој, богообразној
души; уствари замазује душу
своју црним катраном и губи лик
Божији, губи образ Божији. Не

Гле,
Он
открива
Своје
Божанство! Казује да је Бог. Он,
Кога су људи сматрали за
Учитеља из Назарета, сина
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види се да је човек божанско
биће, не види се да је душа
слика Божија, све је премазано
муљем
страсти,
земаљском
сласти,
катраном,
разним
црнилом. Поцрнила је људска
природа,
поцрнила
слика
Божија, у човеку. Човек је,
преко греха, почео да мала
душу своју у слику ђавола. Јер
грех, браћо моја, увек јесте
слика ђаволова. И кад ми
волимо грех, кад га држимо у
себи, ми уместо слике Божије
хоћемо слику ђавола у својој
души. Ми преко образа Божијег
што је у нама маламо мрачни
црни смрдљиви лик ђавола.

божанство у овоме свету, теби је
Бог дао оно што ниједном
створењу није дао.
А шта је то Божије у човеку, у
чему се изражава? У памети,
уму? Прво то. Ми смо добили од
Бога ум, разум, велики дар, и
наш разум је слика Божијег
разума. Наш ум је слика Божијег
ума; наша воља слободна је
слика Божије воље слободне;
наша доброта, наша љубав, све
је то слика Божија. Човек
добротом својом показује ту
доброту божанску, што је образ
Божији у души његовој. Човек,
чувајући
ту
слику
Божију,
показује да је заиста он послан
у овај свет да једино служи Богу
Који га је створио боголиким.

У дивним црквеним песмама
вели се да је образ Божији у
човеку, слика Божија, иструлела
од греха у човеку. Иструлела од
греха у човеку! Као да имаш
слику свог претка, па од дугог
времена, од буђе, од влаге,
покварила се, и ти јој не
познајеш лик, не познајеш
уопште. Тако бива и са душом
људском: иструлио у гресима
лик
Божији,
образ
Божији
иструлио у гресима, не познаје
се.

И ми људи у овоме свету – ради
чега смо? Ради тога да, ето,
очистимо наш ум. Ум који је
иструлео у гресима, ум који
трули
у
гордости.
Људи
уображавају да су много мудри,
много учени, заборављају на
Бога, а то јесте тај страшни грех
који
разара
ум.
Безбожје,
непобожност, неверје, то значи
ум
човечији
се
покварио,
иструлео, престао бити слика
Божија. А Господ дошао у овај
свет да обнови ум човеков; да
образ ума човечијег преобрази,
да га врати слици Божијој; да
буде прави образ Божији; да у
њему буду божанске, чисте
мисли.

А Господ дошао у овај свет да
скине тај муљ са лика Божијег,
са образа Божијег у нама, да
преобрази тај образ који срља у
гресима, да му да божанске
силе, да светлошћу божанском
опере слику Божију што је у
души нашој, и да покаже: гле
Марко, и ти Јоване, и ти Петре,
и ти Јулијано, погледај, ти у
души имаш слику Божију, ти си
слика Божија на земљи! Пази
како
живиш!
Ти
си
мало

Срце човечије. Да, и оно је по
слици
Божијој,
по
образу
Божијем. Чисти срцем видеће
Бога (Mт. 5,8) – вели Спаситељ.
Да, а нечисти срцем кога виде?
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Ђавола! Јер, док не очистиш
срце своје ти Бога видети не
можеш. Обично безбожници су
нечистог
срца,
и
ништа
божанско не виде у себи. А
Господ дошао у овај свет и дао
нам сва средства да очистимо
срце своје од свакога греха, и
да тако чистим срцем, као
чистим оком, видимо Бога у
свету и у себи. Бога у свету око
себе, и у себи самом.

опереш водом, тако се душа
пере
светлошћу
божанском,
Светлошћу Божанском.
Питаш: где је та светлост? Ето, у
вери. Шта вера чини с тобом?
Вера у Господа Христа отвара ти
и овај и онај свет. Човек
хришћанин зна да над њим стоји
Вечни Живот, Царство Небеско.
Ето, вера шта чини! А човек
неверник, човек безбожник, не
види ништа изнад себе, не види
онај свет, не види вечност, не
види горе над њим вечно
Небеско Царство, да је он
позван да иде у то Царство
својим животом на земљи. Тако,
човек Христове вере мења цело
биће своје, постаје и осећа се
вечан, осећа се бесмртан. А
човек без вере у Христа, нити
осећа да је бесмртан, нити
верује да је душа бесмртна, а то
је најстрашније зло које може
снаћи човека у овоме свету.

Зато је Господ дошао у овај свет
да нам да средства и силе да
преобразимо себе: ако смо кроз
грех
постали
ђаволики, да
постанемо боголики. А грех то и
чини. Када се мржња усели у
твоју душу, то је страшан муљ
ушао у тебе. И кад држиш
мржњу у срцу свом, ти гомилаш
блато на слици Божијој што је у
твојој души. То чини гордост, то
чини псовка, то чини крађа, то
чини среброљубље, то чини
похота, то чини сваки грех,
свака страст. Сви греси, све
страсти унаказују лик Божији
што је у души нашој, унаказују
образ Божији што је у нама.

Молитва – какав млаз Божанске
светлости!
Какви
зраци
Божанске светлости. Молитва
твоја, светлошћу својом пере
душу твоју од свакога греха, од
сваке страсти и ти се обнављаш.
Свети Апостол Павле пише нама
хришћанима и вели: „Свуците
старога човека“ (Еф. 4,22). А ко
је то тај човек у нама? Он вели:
Стари човек у теби саткан је од
твоје мржње, пакости, гордости,
гнева, од среброљубља, од
оговарања, од псовки. Е, то су
те мрачне силе које сачињавају
старог човека, у мени и теби. И
он нам наређује: „Обуците се у
новог човека! (Еф. 4,22).

Господ
од
нас
тражи
да
променимо себе. Како? Светим
врлинама.
Када
гордост
помрачује лик Божији у човеку,
онда
еванђелско
смирење
светлошћу својом спира са душе
сву гордост. Шта су свете
врлине? Шта вера, шта љубав,
шта молитва? То су, браћо моја,
Божанске силе, Божанске силе
које се лију из Сунца нашег,
Господа Христа, и те Божанске
силе, ти млазеви Божанске
светлости перу нашу душу. Као
кад хоћеш да опереш тело, ти га
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А какав је то нови човек? – Нови
човек је онај који себе, вели
свети
Апостол,
уподобљава
Христу Богу, обличју Божијем.
Труди се да душу своју уобличи
у обличје Господа Христа, Који
је ради тога и постао човек. И
зато вели: Обуците се у новог
човека!
Како?
Кроз
свете
врлине: љубав, молитву, пост,
смиреност, кротост, трпљење,
тиме се ствара нови човек у
нама, тиме се обнавља лик
Божији у човеку.

светлошћу светог Причешћа. Ти
ћеш сигурно тако очистити свој
ум да ће он лити и точити из
себе само чисте мисли, чисте
жеље срца; опери срце своје
Божанском светлошћу и оно ће
да производи из себе свете
жеље, племените жеље, добре
жеље и неће дати места рђавим
осећањима и расположењима.
Зато бди над собом, труди се да
сваки дан себе што више
испуњујеш Божанским силама,
Божанском светлошћу. А то ћеш
чинити
ако
испуњујеш
заповести Господа Христа, ако
живиш по Његовом Светом
Еванђељу. Гле, ти си прилично
охол, поносит, горд; то је мрак,
то је помрчина, то си ти већ
унаказио лик Божији у себи.
Пригрли смирење еванђелско,
пуно
је
светлости
Божије.
Божанско смирење лије увек из
себе Божанску светлост, и она
пере душу од страшних грехова,
спасава, такорећи, од пакла, од
царовања ђавољег, и приводи
Богу.

А човек је у овом свету, браћо,
зато да испуни себе Божанским
силама, да испуни себе Богом.
Зато смо створени боголики,
богообразни. Нас је Господ
послао и спустио у овај свет да
и
тело
и
душу
испунимо
Божанством, Божанским силама,
да живимо Богу и Богом, да
зрачимо Богом. На данашњи дан
Преображења Господ је показао
кроз завесу тела свог да у Њему
живи неприступачна Божанска
Светлост, Која је заблистала из
Њега, јаче од сунца, како се
вели у Светом Еванђељу. Тако
треба сваки човек да испуни
себе Божанским силама, помоћу
светих врлина, помоћу Светих
Тајни, кроз свето Причешће.

Данашњи Празник јесте празник
сваког
хришћанина,
јесте
подсетник. И још, извор силе!
Ми празнујемо сваке године
Свето Преображење ради чега?
Ради себе, ради нас. Славећи
Господа, ми на данашњи велики
свети Празник добијамо од Њега
Божанске светлости, благодати
Божије
да
себе
заиста
преображавамо непрекидно. А
преображавамо
себе
када
чистимо душу своју од грехова
који су у нама. Сваки грех, као
што рекох, то је мала слика
ђавола, мали лик ђаволов. А кад
задржиш грех у души својој или

Примаш свето Причешће целога
Бога
примаш!
Од
светог
Причешћа треба да зрачиш
чиме? Богом да зрачиш; да
будеш богозрачан, да лијеш
Божанску светлост из себе; да
прогониш из себе сваки грех, а
грех је тама, грех је помрачина;
да
душу
своју
непрекидно
переш Божанском светлошћу, ум
свој
да
чистиш
Божанском
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се, не дај Боже, заљубиш у неке
грехе, заљубиш у неке страсти,
о! душа твоја на шта личи
онда?! Погледај мало боље,
загледај се у своју душу, тада
душа личи на ђавола.

празник,
празнован
и
ове
године као и сваке године, ето
извор је те силе. Да се и ми
трудимо да обновимо свој лик,
који је иструлио у гресима,
обновимо га светим врлинама,
на првом месту – покајањем.

Нека би Господ свакоме од нас
дао силе и моћи и љубави, да
чистимо себе од тог муља
ђаволског,
пакленог,
да,
спасавамо себе од тог дејства
паклених сила. У једној дивној
црквеној молитви која се чита
пред Свето Причешће (данас је
читана), вели се: „Ето, ја сам
постао радионица ђавоља, срце
моје
је
постало
радионица
ђавола“. Како то? Како то, да
срце твоје, брате и сестро,
постане
радионица
ђавоља?
Грех ради у срцу твоме, – ето,
то је радионица ђавола! Кад се
не бојиш од тих греха, псујеш
рецимо, а не трудиш да се
излечиш од те псовке, од тих
гадних речи, па ти, ти – шта
радиш? Шта радиш? Ти, ти
сликаш, малаш лик ђавољи у
својој души, а позван си да
личиш
на
Бога,
да
се
уподобљаваш Богу.

Гле, покајање је диван уметник,
чудесан уметник који истерује
из тебе грех, све грехе, и мала
по души твојој лик Господа
Христа, док га потпуно не
измала; док човек потпуно
христолик не постане, а створен
је да то постане. Господ му је
дао Своју силу кад је напуштао
(при Вазнесењу) овај свет.
Свака
душа
људска
је
христолика. Сваки је човек
христолик још од рођења, сваки
је човек христоносац, поготово
у Еванђељу Господа Христа.
Зато је Господ дошао и постао
човек у овоме свету, да би смо и
ми, ето, тај лик обновили у
себи, испунили га Божанским
силама, и зрачили Богом, и
живели Богом у овом свету и
оном свету, јер кад живимо
еванђељском
истином,
а
еванђелска истина је Божија
Истина, Вечна Истина, онда и
сами постајемо вечни. Ето вечне
слике у твојој души: Божанска
Правда, Божанска Љубав, све је
то
вечно.
Божански
Вечни
Живот, све то Господ даје нама
хришћанима, теби и мени.

Цело Еванђеље Господа Христа,
браћо моја, није ништа друго
него
уподобљавање
Богу.
Велики Светитељ Божији, Свети
Григорије Ниски, вели да је
„Хришћанство
уподобљавање
човека Богу“. То је сав посао
хришћана на овоме свету: да
чиниш све чиме ћеш личити на
Бога. А Еванђеље нам даје те
силе, те мудрости, те науке, да
заиста себе преображавамо из
силе у силу и да уподобљавамо
себе Богу. И данашњи свети

И ми славећи данас чудесног
Господа Христа, Његово Свето
Преображење
ми,
уствари,
славимо правог човека: јер
прави човек је само Господ
Христос – Богочовек Христос.
Прави човек је онај који је
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боголик, који је богообразан,
богосличан. Прави човек је само
онај који је тело своје, душу
своју испунио Богом, Божанским
силама; и који живи Богу у
овоме свету, живи ради Бога, и
из овог света одлази у онај свет
као Божији син.

обновимо
лик
Божији,
лик
Господа Христа; да зрачимо
Богом у овоме свету; да живимо
Њему и у овом и у оном свету,
славећи Га вавек као Јединог
Истинитог
Бога
и
Јединог
Истинитог Човекољубца, Који је
Једини човеку дао бесмртност и
Живот Вечни, дао му вечно
блаженство кроза све векове.
Амин.

Нека
Благи
Господ
преко
Богомајке, Светих Апостола, и
свих Светих помогне свакоме од
нас да се ослободимо од свих
наших грехова, свих наших
страсти; да поцепамо све те
мрачне црне слике, ђаволске
слике у нашој души, и да

1966. године у манастиру
Ћелије
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О покајању и исповести
Свети Јован Кронштатски
оправдавати, као фарисеји,
лицемјери, јер се, речено је,
неће оправдати пред Богом нико
жив (Пс.142,2), већ само
искреним покајањем због
гријехова можемо умилостивити
Бога. Оставимо равнодушност и
хладноћу, пламтећим духом
служимо Господу.
У свом садашњем стању, човјек
је у потпуности прожет
гордошћу, лукавством,
маловјерјем, сумњом,
безвјерјем, непослушношћу,
лакомисленошћу, злобом,
развратом, завишћу,
користољубљем, тврдичлуком,
лењошћу а понекад и
малодушношћу, чамотињом,
лоповлуком, лажима, хулом.
Какав велики труд очекује
сваког човјека – хришћанина
да се очисти од нечистоте и
трулежи страсти!

Браћо и сестре који постите!
Побојмо се окамењеног
неосјећања гријехова наших.
Побојмо се гордости своје
срдачне која говори: мени није
потребан опроштај гријехова, ја
нисам крив, нисам грешан; или,
моји су гријси лаки, људски (као
да треба да буду демонски);
или, није ми лоше да живим у
гријеховима мојим. То је
сатанска гордост, и сам сатана у
нашем срцу упорно понавља те
исте ријечи. Осјетимо дубоко,
дубоко, свим срцем сва
безакоња своја, уздишимо због
њих из дубине душе, пролијмо
због њих сузе скрушености и
умилостивићемо разгњевљеног
Владику. Немојмо себе нимало

Покајање мора бити искрено и
потпуно слободно, а никако
изнуђено временом, обичајем
или од стране онога који
исповеда. Кајати се – значи
осећати у срцу лаж, безумље и
кривицу својих грехова, значи
постати свестан да смо њима
ражалостили Створитеља,
Господа, Оца и Доброчинитеља,
бескрајно светог и Онога који се
бескрајно гнуша греха – то
значи свом душом пожелети
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њихово поправљање и
искупљење.

покајање, уздржљивост, дјела
љубави, а прије свега кроз
молитву срца. Осјећати дубок
бол због гријеха јесте Божији
дар. То је пуно покајање,
самоосуђивање са чврстом
намјером да се остави
дотадашњи огреховљени живот,
да се постане нови човјек, да се
измири са Богом и сопственом
савјешћу. То је, такође, и чврсто
повјерење у Божије
свепраштајућу доброту. Само
онај ко се свјесно и искрено
каје добија опроштај.
Непокајанима, пак, слиједи
пропаст.

Гријех одваја од Бога, који је
наш вјечни живот. Кроз честу
исповијест гријех губи своју
моћ, заводљивост и пријатност.
Кад би се људи често и искрено
кајали, брзо би се истопиле
њихове страсти, а њихови
гријеси изгубили своју снагу.
Треба бити строг према себи,
нештедимице себе осуђивати,
енергично се борити против
својих похота и лоших навика, и
свом снагом тежити ка своме
преобраћењу кроз искрено

Нити младост смета, нити старост користи
Причајући о неком красном младићу од 20 година, Георгију именом,
како је и поред лепоте и младости, живећи усред сујетног света,
познао пут спасења и просветио се духовном мудрошћу, свети Симеон
Нови Богослов завршава овим речима: „Разумете ли како ни младост
не смета, нити старост користи, ако човек нема разума и страха
Божија?“ Шта је сметала младост Јовану Апостолу да поверује у
Христа Господа, а шта је користила старост старцима јеврејским кад су
били умом слепи и у слепилу своме осудили Сина Божјег на смрт?
Ништа. Ништа не смета младост младићима и у наше дане, да поклоне
веру и љубав Христу, који их је из љубави и створио. И ништа не
користи старцима наших дана старост њихова, ако им је душа
затрована злобом према Христу. Младо и старо тело ништа друго није
него нова и стара хаљина душе. И једна пак и друга хаљина може да
крије здраву или болесну душу. А циљ је наш: здрава и чиста душа.
Свети Николај Жички
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Драги парохијани,
Жеља нам је да још више
унапредимо живот наше
црквене заједнице у
Белгији , те смо у
последњих неколико
месеци као што вам је
вероватно познато,
покренули акцију којом
желимо да завршимо
започете грађевинске
радове у нашем духовном
центру Светог Саве у
Бриселу. Трудом наших
парохијана, унутар зграде
цркве урађени су преградни зидови и тако одвојен део за палење
свећа и црквена сала у којој ћемо се окупљају после светих служби
недељом, о празницима и свечаностима.
Драга браћо и сестре, добротвори, парохијани и пријатељи храма Св.
Саве у Бриселу, позивамо вас да својим добровољним даром, по својој
жељи и могућности, помогнете да и овај пројекат, успешно и
достојанствено окончамо на славу Божију, а нашу корист и радост.
Број рачуна на који можете извршити своје уплате је следећи:
IBAN : BE 78-3630-5158-9286 BIC : BBRUBEBB
PAROISSE SAINT SAVA
RUE DES ETANGS NOIRS 110
1080 BRUXELLES
Када се уморите од овоземаљских брига и хоћете да се одморите,
дођите – уочи сваке Недеље и Празника служимо Вечерње у 18Ч00, а
Недељом и Празницима служимо Свету Литургију у 10Ч30 у Српској
Православној Цркви Светог Саве
у Бриселу. Ако имате духовне
потребе Цркву можете посетити и у остале дане преко недеље.
Ваши доброжељатељи, Прота Јаков и Црквени одбор
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Светосавска Химна
Ускликнимо с љубављу
светитељу Сави,
српске цркве и школе
светитељској глави.
Тамо венци тамо слава,
Где наш српски пастир Сава:
Појте му Срби
Песму и утројте!
Благодарна Србијо
Пуна си љубави
Према своме пастиру
Светитељу Сави.
Цело Српство слави славу
Свога оца Светог Саву:
Појте му, Срби,
Песму и утројте!
С неба шаље благослов
Свети Отац Сава.
Са свих страна сви Срби
С мора и Дунава,
К небу главе подигните
Саву тамо угледајте:
Саву српску Славу
Пред престолом Творца...
Да се српска сва срца
С тобом уједине,
Сунце мира, љубави
Да нам свима сине;
Да живимо сви у слози,
Свети Саво ти помози:
Почуј глас свог рода,
Српскога народа!
Пет векова Србин је
У ропству чамио
Светитеља Саве
Име је славио.
Свети Сава Србе воли
И за њих се Богу моли:
Појте му, Срби,
Песму и утројте!

