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Мир Божји – Христос се роди ! 

 

Драги парохијани, 
Поштовани пријатељи, 
 
Желимо вам радостан празник Рођења Господа Исуса Христа, 
као и благословену наступајућу 2018. Годину. 
 
У предвечерје рођења Сунца Правде и јединог Обновитеља 
целе васељене, захваљујемо вам се на љубави, бризи и 
подршци својој Цркви. 
 
С молитвом Богомладенцу да вас обрадује сваким 
непролазним добром. 
 
 
Ваши доброжељатељи, протојереј-ставрофор отац Јаков, 
ђакон Душан и црквени одбор 
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ 

 

Драга браћо и сестре,  

Парох и Црквени одбор, Вас позивају у суботу 27. јануара 

2018. године, да заједно прославимо храмовну славу, кроз 

Литургијско сабрање, богат културно – уметнички програм  

деце из Допунске школе и трпезу љубави. 

Свечана Света Литургија у 10 : 30 часова.  

Овогодишњи домаћини славе су :  

Ђакон Душан Марковић, Господин Давид Лоскоски и 

Господин Драган Живојиновић. 

 

Добро дошли ! 
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Срећан празник, драга браћо и сестре ! 

Срећни вам бадњаци и срећно 

Бадње вече које нас уводи у 

радост празника Рођења 

Христовог, празника који спаја 

небо и земљу, Бога и човека и нас 

међу собом мири, освећује и 

просвећује.  

У томе је наша нада, што је Господ 

дошао међу нас, што је остао међу 

нама, што је Он глава Своје Свете 

Цркве кроз сва времена и кроз сву 

вечност. 

Ево, као што смо се вечерас овде 

окупили, драга браћо и сестре, 

око бадњака у великом броју, тако 

треба сваке недеље и празника да 

испуњавамо свети храм Божји.     

Да не буде да, по нашим лошим 

склоностима, дођемо само на 

Бадње вече, узмемо бадњак и 

мислимо да смо тиме све 

завршили и сваки обичај 

испунили.  

Вршећи то треба да знамо да је 

главни обичај да долазимо на 

свете службе Божије, да се Богу 

молимо, да своју децу 

васпитавамо у православној 

вери, да знамо шта је пост и шта је 

молитва, да долазимо на свето 

Причешће, да чистимо своје душе 

БЕСЕДА 

БАДЊЕ ВЕЧЕ 
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и своја срца од свакога греха, да 

бисмо увек имали слободу да се 

Богу искрено молимо.                          

Јер, Господ је увек спреман да 

прими наше молитве, само ако су 

искрене, само ако их приносимо 

са правом и истинитом вером 

Божијом. А Господ је распалио 

огањ вере рођењем, доласком у 

овај свет и од тада Га 

прослављамо заједно са 

апостолима, заједно са анђелима, 

заједно са пророцима, заједно са 

светим праведницима и 

мученицима. 

Храм је освећено место, у њему 

се врше Свете тајне и најближи, 

најсавршенији контакт са Богом је 

у храму. Бог је устројио да се 

сабирамо, а када то чинимо 

заједно са својим 

свештенослужитељима, то је онда 

права, истинита слика Цркве, то 

је, заправо, Црква у којој се врши 

богослужење на светим 

сабрањима, као што је ово 

данашње. И то је оно што је јако 

важно да оставимо своје 

земаљске бриге, да дођемо у 

Свету Цркву Божију, да се Богу 

помолимо, да чујемо реч Божију, 

која просвећује наш ум и наше 

мисли, која освећује наша 

осећања. На такав начин, драга 

браћо и сестре, треба да 

васпитавамо себе, а нарочито 

своју децу. 

Кроз лице брата, ближњег нашег, 

пројављује се лик Божији и зато 

треба да живимо у љубави, а у 

љубави можемо живети само ако 

се испунимо љубављу Божијом. 

Што смо ближе Богу, ближе смо 

извору љубави, извору живота и 

зато је једини пут Божији пут, пут 

хришћански, а то је пут Крста, пут 

којим се стално напредује. Човек 

узраста духовно током читавог 

свог живота и као што физички 

расте, од рођења до свог 

пунолетства и то је само слика 

духовног раста човековог. Он 

може да расте духовно 

непрестано, ако крене путем 

Божијим, све до последњег свог 

издисаја на овој земљи, а онда и 

да напредује у вечности и томе 

нема краја, јер се вечно 

приближава и саображава Богу, 

као свом прволику. 

Треба да научимо да човек не 

живи само од земаљског хлеба, 

него, као што каже Господ „од 

сваке речи која излази из уста 

Божијих“, а то значи од милости 

Божије, истине и правде Божије, 

од Бога као Извора живота, јер 

нам је Бог свима дао живот, а то 

се, нарочито, односи на Свете 

тајне Христове. У њима је сам 

Господ Кога примамо и са Којим 

се сједињујемо. То можемо 

осетити и доживети ако 

напредујемо у вери и никад до 

краја, ту Свету Божанску тајну не 

можемо исцрпити, јер је Бог за 

нас необухватив, али се, по својој 

милости и свом човекољубљу, 

умањује ради нас, саображава 

нам се, јер жели да се настани у 

срцу сваког од нас, без обзира 

што смо грешни људи. Пред 

Богом наши греси су ништа и 

једном својом речју Он уклања 

наше грехе, растерећује нас и 

преображава, али само ако је 

наше срце отворено.  

Нека буде међу нама што више 

љубави, што више мира, што 

више слоге, јер на то нас призива 
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и на то нас оспособљава 

РођењеХристово. Знате за стари 

дивни обичај да пред Божић не 

треба никоме да останемо ништа 

дужни и да не будемо сачувај 

Боже! с неким у завади, него ако 

имамо проблем са неким треба да 

се измиримо, да бисмо у миру 

Божијем могли прославити 

Рођење Христово. Да ли и данас 

тако радимо? Треба наравно да 

пратимо пуни смисао тих обичаја, 

јер су то обичаји који су у складу 

са јеванђелским заповестима: да 

живимо у миру и са Богом и са 

људима и са својом савешћу.  

Нека радост овога празника допре 

до свачијег срца, до свачијег 

дома, до сваке породице. Да нас 

Господ благодаћу и милошћу 

Својом и благословом Свога 

Рођења укрепи и оснажи да 

творимо добро, да идемо путем 

Његовим, да се и у овим тешким 

временима оснажимо вером 

Божијом, да би смо могли као 

прави људи Божији, онако како је 

говорио наш свети блаженопо-

чивши Патријарх, да увек будемо 

људи, а то значи да увек будемо 

прави хришћани: Богом 

просвећени, Богом научени да 

творимо добро и да радимо на 

своме спасењу и на спасењу 

својих ближњих.  

Срећан празник! Божији 

благослов са свима вама! Нека 

радост Рођења Христовога обасја 

и вас и ваше домове и цео свет! 

Амин, Боже дај!

 

Увек веран и одан у љубави Христовој и понизности остајем, 

ваш парох, протојереј-ставрофор Јаков Марковић, 

са ђаконом Душаном и Црквеним одбором 
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ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ              100,00           

МАРКО КЕСЕРОВИЋ                50,00 

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ                 50,00 

ЗОРИЦА БАМОК                        50,00 

САВО ЦВЈЕТИЋ                        50,00 

РОСИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ        50,00 

РАДОСЛАВ ЗОРАНОВИЋ        50,00 

ЗОРА ПОПОВИЋ                       40,00 

РАДМИЛА ПОПОВИЋ             100,00 

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00 

ЦАНДА АНГЕЛОВА                   50,00 

ГОРАН НОВАКОВИЋ                50,00 

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ      50,00 

МИКАИЛО ЦВЈЕТИЋ                50,00 

ГОРАН НОВАКОВИЋ                50,00 

МАРИЦА ЛУКИЋ                      

ГЛИШИЋ                                   100,00 

ДИЈАНА СПАСОЈЕВИЋ           50,00 

БЛАГОЈЕ МАКСИМОВИЋ      100,00 

МИКАИЛО ЦВЈЕТИЋ                50,00 

РАДМИЛА ПОПОВИЋ             100,00 

МИЛАН ДАБИЋ                         50,00 

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ      50,00 

РАДЕНКО ЗОРАНОВИЋ          50,00 

АЛЕКСАНДРА ЧОЛИЋ             50,00 

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ      50,00                

РАДОВИЋ ИВАНОВ                 50,00 

ХАЏИ ДУШАН И ХАЏИ ДАМЉАНКА 

ТОШИЋ                                       50,00 

ВУРДЕЉА                                  50,00 

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ              50,00 

АЛЕКСАНДРА ЧОЛИЋ              50,00 

ДАНИЦА ДАНА СИМИЋ         100,00 

ЦАНДА АНГЕЛОВА                   50,00 

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00  

ГОРАН НОВАКОВИЋ                50,00  

КИРИЛ АНГЕЛОВ                      50,00  

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00                  

СПАСОЈЕ, И МАРИЈА 

МИЛИВОЈЕВИЋ                        70,00 

ЂАКОН ДУШАН               

МАРКОВИЋ                              100,00 

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ              50,00 

СПАСОЈЕ И МАРИЈА 

МИЛИВОЈЕВИЋ                        70,00  

АЛЕКСАНДРА ЧОЛИЋ              50,00  

РАШИЋ РАШИЋ                        50,00    

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00  

КИРИЛ АНГЕЛОВ                      50,00  

ПРЕМИЛИЈА СТАНКОВИЋ      50,00  

АЛЕКСАНДРА ЧОЛИЋ            100,00             

ИМЕНА ДОБРОТВОРА НАШЕГ ХРАМА У 2017. ГОДИНИ                     

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 20. ДЕЦЕМБРА 
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АЛЕКСАНДРА ЧОЛИЋ              50,00             

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00  

АРДАЛИЋ                                   30,00 

КИРИЛ АНГЕЛОВ                      50,00 

МИКАИЛО ЦВЈЕТИЋ                60,00 

ЕЛИЗАБЕТА КИТАНОВИЋ       20,00 

MATTHEW i KATARINA                                  

BULL                                          500,00  

ДР. ДРАГИЦА ПАУНОВИЋ       50,00  

МАРИНА ЦВЈЕТИЋ                   40,00  

ШКУЉЕВИЋ                        

МИЛОШЕВИЋ                            50,00 

МИЛЕНКО ДУШКОВ                  50,00 

РАНГЕЛ ИВАНОВ                    100,00 

ЦАНДА АНГЕЛОВА                   50,00 

ЗОРА ПОПОВИЋ                       40,00 

ВУРДЕЉА                                  50,00 

ФИНКА СЕРАФИМОВА И ЦАНДА 

АНГЕЛОВА                                 60,00  

ГОРАН НОВАКОВИЋ                50,00 

ВЛАДИМИР И KETRIN 

ФИЛИПОВИЋ                             50,00 

Драга браћо и сестре, Нека би Господ благословио све вас, јер као што Он 

Сам рече у Св. Писму, "рука која даје никада неће оскудевати". Имајте 

мало поверења у речи живога Бога и да знате, ако с љубављу дате, много 

ће се тога и у вашем дому умножити и никад неће оскудевати рука ваша.  

Нека нам ови добротвори цркве наше послуже као пример, као и сви они 

који дају, а чија се имена не знају, али их Господ зна, јер Он Господ рече: 

"Ако дајеш милостињу, да дајеш тако, да оно што чини десница не зна 

левица."  

Међутим, дао нам је и да се зна, дао нам је људе које треба похвалити, да 

се зна да је он ту милостињу оставио цркви и да такви људи постоје, да би 

се сетили да и ми сви дајемо јер, "КО ЦРКВИ ДАЈЕ, БОГУ ПОЗАЈМЉУЈЕ, А 

БОГ НИКОМЕ ДУЖАН НЕ ОСТАЈЕ".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема проповед 
 
Један парохијан престао је да иде у цркву. 
Раније је сваког викенда одлазио. Време је пролазило и свештеник одлучи да 
га посети. Дошао је у његов дом; врата су била отворена и свештеник је ушао. 
 
Бивши парохијан седео је сам поред камина. Угледавши свештеника, климну 
главом у знак поздрава и руком му показа место да седне. 
Сместивши се удобно, свештеник поче да посматра дивну игру пламенова у 
камину. Ћутали су обојица. 
 
Након неколико минута свештеник изненада устаде, узе клешта и са њима 
дохвати један пламени угарак, те га стави у страну, далеко од јединствене 
ватре. Затим поново седе. Ћутање потраја. 
У међувремену, издвојени угарак престао је да пламти, снага му је јењавала и 
ускоро постаде хладан и црн. Свештеник устаде поново и клештима врати 
угашени угарак у ватру. Тренутак касније, он је поново почео да гори заједно 
са другима. 
 
Остављајући кљешта, свештеник, у тишини, крену ка вратима кад на прагу чу 
речи: 
Хвала за посету и проповед у камину. У недељу ћу сигурно доћи. 
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Суштина Крсне славе је у 

прослављању имена Божијег, као 

и у прослављању Божијег 

угодника светог, који је заштитник 

нашега дома, али и у молитвеном 

сећању на све оне у Господу 

уснуле претке, на оне који су пре 

нас на земљи живели, исто Крсно 

име славили, и то нам у наслеђе 

оставили.  

Са првим јесењим данима, 

приближавају нам се и наше 

Крсне славе. Крсна слава је 

својствена само Православљу у 

Срба, и то је заиста најлепша 

карактеристика нашег црквено 

духовног, као и породичног 

живота. Ма где се налазили и ма 

под каквим околностима живели, 

Срби су, током читаве своје 

историје, од примања 

Хришћанства па све до данас, 

увек на посебан начин 

обележавали дан своје Крсне 

славе. У неким нашим крајевима, 

Слава се и данданас зове још и 

Крсно име, што је можда и 

најтачнији назив тог драгоценог 

обележја наше вере. 

Прослављајући одређеног 

Божијег угодника који је наш 

МИ И НАШЕ СЛАВЕ 

Протојереј - ставрофор Милош Весин 
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заштитник, ми се уједно сећамо и 

оних давних предака наших који 

су, примајући Хришћанство и 

приступајући Светој тајни 

крштења, примили и завет 

прослављања оног светог, или 

светитеља, који се празновао тога 

дана када су крштени.  

Крсна слава је од самог свог 

настанка била породични 

празник, и то породице као 

превасходног символа мале или 

домаће Цркве. Примањем 

Хришћанства, Срби су, у своме 

животу, добили и једну нову, до 

тада непознату, димензију 

духовног славља, а то је 

САБОРНОСТ, као једну од 

најбитнијих особина Цркве 

Христове. Вера у Васкрслог 

Христа је једина стварна потврда 

духовног јединства између нас и 

наших уснулих предака. Сваки 

Божији угодник, кога 

прослављамо као заштитника 

наше породице, нашу Славу, тј. 

наше Крсно име, био је и јесте 

сведок Васкрслог Христа.  

Суштина Крсне славе је у 

прослављању имена Божијег, као 

и у прослављању Божијег 

угодника светог, који је заштитник 

нашега дома, али и у молитвеном 

сећању на све оне у Господу 

уснуле претке, на оне који су пре 

нас на земљи живели, исто Крсно 

име славили, и то нам у наслеђе 

оставили.  

Елементи и символи Славе јесу: 

славска икона, славска свећа, 

славско жито, славски колач и 

вино. На жалост, још увек има 

међу нама оних који на славско 

жито гледају као на жито које се 

спрема свецу за душу, па ако се у 

њиховим породицама слави, нпр. 

Свети архангел Михаило, или 

Свети пророк Илија, они тада не 

спремају жито јер је то, по 

њиховом тумачењу, живи светац. 

Треба увек имати на уму да 

славско жито и жито које се 

спрема за парастос покојницима 

није једно те исто! Оно што је исто 

јесте да је, у оба случаја, жито 

познати библијски символ 

васкрсења (види Јн.12:24). 

Међутим, по својој функцији и 

намени, славско жито се 

разликује од жита за покој душа 

преминулих.  

Славско жито обједињује Бога, 

светог, или светитеља, кога 

празнујемо, као и све живе и оне у 

Господу уснуле чланове 

породице, а када је, с друге 

стране, реч о житу намењеном за 

покојника, тада је, нашом вером у 

Васкрслог Христа, жито видљиви 

доказ те вере, али и молитвеног 

заједништва са преминулим. Ако 

тако схватимо и доживимо 

суштину видљивих елемената 

Славе, биће нам више него јасно 

да оне породице које не спремају 

славско жито одузимају тиме од 

своје Славе један од најбитнијих 

елемената.  

Схватање да је жито намењено 

као “парастос светом” је не само 

погрешно него је и тужни знак 

присуства паганског, дакле, 

нехришћанског “веровања”. 

Сваког светог, или светитеља,    

Бог је прославио и сваки Божији 

угодник је наш небески заступник 

пред Оцем небеским. Погрешним 

схватањем, па онда и чињењем, 

да је жито намењено светом за 
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душу, ми исповедамо не тек 

јеретичку, већ и директно 

богохулну идеју, наиме да су 

светима потребне наше молитве. 

А, заправо је обрнуто ми смо ти 

којима су потребне заступничке 

молитве наших небеских 

пријатеља и заштитника светих 

Божијих угодника.  

Славски колач би требало да се 

умеси са освећеном, Светом 

водом. Ако свештеник није у 

прилици да посети дом 

непосредно пре Славе, онда се 

славски колач меси са мало 

Богојављењске водице, коју свака 

породица чува током целе године.  

Данас се веома често чује питање: 

Када једна породица може и када 

треба да почне са прослављањем 

своје Крсне славе? Одговор је 

кратак и јасан: Одмах! Другим 

речима: чим се осамостали. 

Данашњи начин осамостаљивања 

је неретко сасвим другачији него 

што је то било у прошлости. 

Сасвим је непримерено да једна 

комплетна и самостална 

породица не слави своју Славу, и 

то само зато јер је још увек жив 

отац или старији брат.  

Породице које су у жалости греше 

ако не славе Славу, јер Слава није 

у јелу, пићу и песми, него, пре 

свега, у молитви! Сасвим је у реду 

да породица која је у жалости не 

позива госте и не припрема 

велики ручак или вечеру, али није 

у реду ако на дан Славе не 

припреми свећу, жито и колач, јер 

поменути елементи Славе и јесу, 

између осталог, видљиви знак 

нашег заједништва са преминулим 

члановима породице, али једино 

и само у Васкрслом Христу!  

Славски колач је символ Христа и 

као Хлеба живота, а жито символ 

васкрсења. Такође, многе наше 

српске православне породице су 

уочи Славе и на дан Славе много 

више заокупљене припремањем 

огромних количина хране и 

спремањем куће за дочек гостију, 

него што, пред Славу, воде 

рачуна о спремању, 

преиспитивању и чишћењу својих 

душа и својих савести. 

Крсна слава је првенствено 

породични празник, а не празник 

за госте! Гости су, наравно, 

добродошли, али тога дана 

предност треба да је на страни 

породичног заједништва, мира и 

хармоније, а то се најбоље и 

најлепше гради молитвом! Пре 

свега, молитвом у храму! На 

Светој Литургији! Заједнички 

одлазак у цркву на Литургију, и 

особито заједништво у Чаши 

спасења, тј. Светом Причешћу, 

најбоље учвршћују оно чега је 

данас, на жалост, све мање, а то 

су мир и слога у породици! 

 

БОГ СЕ ЈАВИ - ВАИСТИНУ СЕ ЈАВИ 

Када се наврши 30 година од телесног рођења, Господ Исус Христос оде 

на реку Јордан и затражи да Га Јован Претеча крсти, како би тим чином 

ознаменовао "сам почетак почетака" своје Божанске проповеди на земљи. 

После трократног погружења Његовог у воду, отворише се небеса и Дух 

Свети, у облику голуба, сиђе на Њега, а с неба се чу глас Бога Оца: "Ово је 



ГЛАС ПАРОХИЈСКИ ЛИСТ ХРАМА  СВЕТОГ САВЕ У БРИСЕЛУ  
 

 

11 

Син мој љубљени који је по мојој вољи". Празник Крштења зове се 

Богојављењем због тога што се тада јавила Пресвета Тројица; Бог Отац 

гласом с неба, Бог Син који се крштавао, Бог Дух Свети силаском на Сина 

у виду голуба. 

 

 

Брига једне мајке В. Петров 

„Зашто ми бар не допустите да 

бринем своју бригу и зашто вас 

чуди мој бол због ваше 

необуздане слободе? Зар заиста 

не смем више да изговорим реч: 

ГРЕХ?“  

Пише ми једна православна 

Гркиња из Америке како је веома 

забринута због своје петоро деце, 

деце која ретко, или никако не 

долазе у Цркву. Када већ више 

није знала како да се обрати 

својој рођеној деци и како да их 

пита за разлог њихове 

равнодушности према вери и 

Цркви, она им је написала писмо о 

тој својој бризи и муци. У том 

писму својој деци, она пише: 

„Зашто више не верујете у 

Христа? Зашто потпуно остависте 

читање Светога Писма? Сада вам 

се све чини као обавеза и 

ПИСМО 

ПРАВОСЛАВНА ПОРОДИЦА  
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наметнути терет. Кажете да је 

спутана ваша људска слобода“. 

Зашто ми бар не допустите да 

бринем своју бригу и зашто вас 

чуди мој бол због ваше 

необуздане слободе? Зар заиста 

не смем више да изговорим реч: 

ГРЕХ? Зар ће те ме натерати да се 

радујем вашим предбрачним, или 

још горе брачним „авантурама“. 

Зар се не сећате оних толико 

истинитих речи Татјане Горичеве 

која каже да је наставак и 

избегавање већ и саме речи грех 

највећа опасност за такозвани 

слободни свет? Ако човек не 

осећа грех и ако га не доживљава 

као грех, тада не може појмити ни 

самог себе!                                        

А не може јер је заплетен и спутан 

неистином и иреалном игром 

„између две ватре“, игром 

оптимизма и песимизма. Зар су 

вам одједном постале не 

схватљиве речи о греху који нас, 

ако смо га свесни и ако се кајемо, 

боди на пут смирености?                      

Зар заборависте да су највећи 

светитељи СЕБЕ сматрали за 

велике грешнике? И то стално.         

Са величином њиховога подвига 

расла је и светст о њиховој 

сопственој грешности!  

Знам, мила моја децо, добро знам 

и осећам да се данас скоро све 

око нас окренуло против правог и 

истинитог хришћанина. Против 

нас је и дух потрошачког друштва 

и средства јавног информисања и 

културе, која је све чешће 

некултура и које не сведочи и не 

указује на лепоту. Али знамо и то 

да, и поред свега, још увек има 

правих хришћана, истинских 

подвижника и искрених 

молитвеника. На жалост идол 

моје деце су разноразне звезде и 

звездице краткотрајног и 

извештаченог сјаја. Као да је сав 

мој труд пао у воду, и као да су 

сви моји разлози и аргументи 

остало без снаге. Нисам изгубила 

наду, али сам тужна и све ме то 

боли! Не смем, не никако не смем, 

изгубити наду, јер ваљда ће и 

мени Господ дати, као што се 

данас толико говори о руским 

бабушкама, те ћу можда и ја имати 

више успеха са својим унучићима, 

него са рођеном децом!  

Зар је потребан било какав 

коментар овом писму, тој 

својеврсној исповести једне 

мајке? Велике су њене бриге, 

велики је бол, али је и велика 

њена ВЕРА и њена НАДА и њена 

ЉУБАВ. Она свој крст носи 

усправно, а носи га снагом својих 

молитава. Примиће Господ и 

њене молитве, обрисаће Пресвета 

Богородица њене сузе, као што су 

услишене молитве и отворене 

сузе толиких мајки хришћанки.  

Мајчина молитва Господе петоро 

деце си нам подарио. Петоро деце 

усправнога хода и јасног разума. 

Хвала ти на томе дару. У школи 

баш нису били најбољи. Четворо 

је чак и понављало. Научио си ме 

Господе како да поднесем 

рушење својих снова и да је само 

једно једино важно: створити од 

њих људе и сваком детету 

пружити могућност да постане 

оно што стварно оно јесте, а не 

оно што ми желимо. Хвала Ти на 

истини да деца нису више 

играчке, већ личности! После 

школе дошло је време студија.  
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Сви су дошли до дипломског, али 

један ипак није дипломирао. 

Хвала Ти што си ме научио томе 

да и порази припадају животу! 

Двоје је, дуго после дипломе, без 

посла. Један од њих је сишао у 

свет дроге. Хвала Ти Господе на 

сузама и непреспаваним ноћима, 

које ме натераше да схватим и 

осетим да само ЉУБАВ и 

СТРПЉЕЊЕ могу ојачати човека и 

поново га подићи на ноге. 

Неизмерно Ти хвала на томе. 

Четворо се већ оженило, односно 

удало. Снаје и децу смо примили 

као рођену децу. Научио си ме да 

вером и трпљењем подносим све 

оно чему се нисмо надали. Хвала 

Ти! Добили смо здраве и 

напредне унучиће. Хвала Ти на тој 

милости и томе дару! Од наше 

петоро деце, још само двоје 

понекад оду у Цркву. То је жалац 

који носим на своме телу. Али Ти 

си ме Господе научио да и то 

поднесем и ниси дозволила да се 

моја љубав претвори у очај. 

Хвала Ти! Ја им свима са исто 

љубави говорим о Теби и Твојим 

предивним делима. Знам да ће се 

они вратити Теби, знам јер они су 

више Твоји него наши.  

Петоро деце си нам даровао, 

петоро деце које Ти више волиш 

него што их ми као родитељи 

можемо волети. Зато их 

поверавам Теби, зато их све 

пружам и стављам у Твоје руке.          

А мени само дај снаге и љубави 

Господе, да никада не посустанем 

и не престанем говорити у Теби. 

Можда ће им моје речи, а још 

више моја љубав, доказати и 

показати да си ти Господе 

ЈЕДИНО ДОБРО и ЈЕДИНА 

РАДОСТ живота.  

На свему Ти хвала милостиви 

Господе!  

Превео са енглеског о. Милош 

Весин
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Храм или Дом Божији је најсветије 

место на земљи у коме се 

окупљају верници, чланови 

Христове Цркве, на заједничку 

молитву. Он је обитавалиште 

славе Божије и војске небеске, 

место где се велича и слави име 

Божије, врши најсветија жртва 

Христова – света Тајна 

Евхаристије (Литургија) где 

верници бивају учесници 

спасоносних дарова које им у име 

Господа Исуса Христа дају за то 

посвећена свештена лица.  

Свето богослужење је, по речима 

светог Јована Кронштатског, '' 

узајамно служење Бога људима и 

људи Богу... слатки разговор 

човека са Богом, слављење Бога  

 

и молба за своје потребе...''.          

Храм и богослужење су 

неисцрпно врело благодати 

Божје. Врело из кога наше душе 

хране, поје, чисте и снаже, 

исцељују, освећују и са Творцем 

ПОНАШАЊЕ ВЕРНИХ У ХРАМУ БОЖИЈЕМ 

ДУХОВНЕ ПОУКЕ 
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сједињују, зато и захтевају од нас 

специфично понашање. 

И поред тога што већина верника, 

који долазе у храм на молитву, 

зна како се треба понашати, 

примећено је да има доста таквих 

који то не знају или то чине 

неспретно.  

Како се прекрстити, где упалити 

свећу, како се причестити и 

примити нафору ? Хајде да се сви 

заједно потсетимо и научимо. 

КАКО УЛАЗИМО У ХРАМ БОЖИЈИ  

Улазећи у свети храм прекрстимо 

се побожно уз благи наклон и 

изговоримо речи: '' Ући ћу у Дом 

Твој, поклонићу се са страхом 

храму Твоме светоме...'' и идући 

тихо и нечујно ка целивајућој 

икони, станемо испред ње, 

прекрстимо се, затим, направимо 

два поклона, целивамо икону и 

још једном се поклонимо, увек 

изговарајући при сваком поклону: 

'' Боже, милостив буди према 

мени грешноме/ грешној и помилуј 

ме''. Затим се поклонимо 

присутнима десно и лево и 

станемо на одговарајућу страну 

храма – десно мушкарци, лево 

жене, а испред стоје деца. Појци 

стоје за певницом или у 

непосредној њеној близини ако је 

недовољно велика. 

 

ПОНАШАЊЕ НА БОГОСЛУЖЕЊУ 

Уласком у свети храм и 

заузимањем свога места, 

приберемо и удубљујемо у 

смисао молитава и песама које се 

произносе, чувајући се сваког 

разговора и расејаности.                

Трудимо се да заборавимо све 

овоземаљске бриге у настојању 

да из храма изађемо духовно 

бољи и чистији него што смо 

ушли у њега. Док траје 

богослужење, не шетамо по 

храму, не палимо свеће, не 

целивамо иконе, не тискамо се, 

већ пажљиво и побожно пратимо 

службу и настојимо да оно буде 

што лепше и свечаније.                                                                                                

Уколико неко из одређених 

разлога не може да стоји целу 

службу, може у одређеним 

моментима богослужења и сести.                                                        

Обавезно стојимо, приклоњене 

главе, за време читања светог 

Јеванђеља, у току малог и 

великог входа, на речи:'' Главе 

своје Господу приклонимо'', '' Мир 

свима'' и за време кађења. Тада, 

као и за време проповеди где се 

ко затекао ту и стоји док се та 

радња не заврши.                                                                        

Посебно треба да смо пажљиви 

на светој Литургији за време 

читања Јеванђеља, појања 

Херувимске песме ( поје се '' Иже 

Херувими''), изношења светих 

Дарова, читања Символа вере, 

појања '' Достојно и праведно'', 

молитве Господње '' Оче наш'', 

освећења и претварања светих 

Дарова ( када се поје '' Тебе 

појем''), на речи: '' Са страхом 

Божијим и вером приступите'' итд. 

За време молитве ноге су 

састављене а руке спусте низ 

тело, нипошто се не стављају иза 

леђа или у џепове. Такође, пазимо 

да не навлачимо на себе грех 

својим непристојним понашањем, 

жвакањем жвакаће гуме, 

упадљивим гледањем појединих 

верника, разговором, смехом и 

сл. Молитве се изговарају у себи. 
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Уколико неко зна да пева, он пева 

тихо и полако да неби ометао 

појце. Још је боље да се такав 

прикључи певници. Дискретно се 

пази на свештеникове радње: 

када се он прекрсти и када се у 

молитви или песми помињу 

имена Оца и Сина и Светога Духа 

крстимо се и ми.                     

Својим понашањем треба 

настојати да се у храму буде као 

невидљива сенка, а никако 

примећен или запажен. Надмено 

понашање фарисеја у храму 

Господ је осудио, а похвалио је 

скромно држање и скрушену 

молитву цариника.                

Приликом изласка из храма, опет 

се наисти начин целивају иконе, 

изађе се на врата храма, тихо и 

нечујно, поново се окрене према 

унутрашњости храма и смерно се 

прекрсти и поклони. 

НАФОРА 

Нафора је освећен хлеб који се 

верницима дели на крају свете 

Литургије кад се дође на ред, 

побожно се прекрсти, целива се 

икона, крст у руци свештеника, 

затим се на длан леве руке 

прекрсти десни длан, свештеник 

или епископ ставља на десни 

длан парче нафоре и тада се 

свештеном лицу целива рука. 

Нафора се не узима левом руком 

нити само у прсте него на длан 

десне руке. Нафора се директно 

са десног длана ставља у уста, 

водећи рачуна да се ниједна 

мрвица не испусти. 

СВЕЋЕ 

Најбоље је свеће палити пре или 

после богослужења, да се 

ходањем кроз храм не би ометала 

служба и пажња верника. Ако се 

на богослужење закасни, треба 

сачекати да се оно заврши, а 

никако палити свеће док оно 

траје. Посебно је велика грешка то 

учинити у храмовима где су 

свећњаци напред, испред Царских 

двери. Тај простор је резервисан 

само за свештенослужитеље и 

ходањем у близини солеје и 

Царских двери ми ометамо 

вршење богослужења.                       

Често верници питају где се пале 

свеће за '' живе'', а где за '' мртве''. 

То питање Црква је одредила 

речима: '' Сви су живи и сви су 

једно у Христу Исусу'' – нема 

разлике где ћемо палити свеће за 

здравље и спасење а где за 

упокојене, јер нема мртвих у 

Господу. Уобичајено је, и то није 

погрешна пракса да се на горњим 

чирацима пали за здравље и 

спасење ближњих, а на оним 

доњим за покој душа. 

КАКО СЕ ПАЛЕ СВЕЋЕ ? 

Прекрсти се, целива се свећа и 

намени се за кога се пали ( на 

пример: '' Ову свећу за здравље и 

спасење мога брата Јована, 

Господе, помилуј и спаси'' или 

''Ову свећу за покој душе мога 

деде Николе'').                                                                 

Треба напоменути да се свеће НЕ 

пале за Господа, Пресвету 

Богородицу и светитеље како је 

то негде потпуно погрешан обичај. 

Свеће се пале за наше ближње за 

њихово здравље и спасење, и за 

покој душе умрлих. Господу се 

молимо да помилује и спасе наше 

ближње и нас саме и да помене 

душе упокојених нам сродника. 

Пресветој Богородици и 

светитељима се обраћамо да се 
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заузму за нас пред Господом ( на 

пр. : ''Пресвета Богородице, моли 

се Господу да помилује и спасе 

мог брата Јована'' или'' Свети 

Јоване Крститељу, моли се 

Господу за мене грешног'').                                                                                     

У молитви треба пре свега 

тражити Царство небеско да нас 

Господ помилује и спасе ( види 

Јеванђеље по Матеју, глава 6, 

стихови 31-34). Личне жеље и 

потребе наше Господ већ зна и 

даће нам оно што је добро за 

наше спасење. Ако се не испуни 

нешто што желимо то је сигурно 

због тога што је тако боље за нас. 

Зато увек треба на крају молитве 

рећи '' Нека буде воља Твоја, 

Господе.''           

Многи питају колико свећа треба 

упалити. Најбоље је куповати 

свеће од чистог воска : боље је 

упалити једну воштаницу за све, 

него више парафинских свећа за 

сваког за кога се молимо. Ипак, 

све зависи од нашег материјалног 

стања и од понуде свећа у храму.                                                                                           

Важно је нагласити и то да свеће 

треба куповати у цркви јер је тиме 

помажемо. То се односи и на 

друге црквене предмете ( иконе, 

свећњаке, кандила, тамјан, књиге 

итд.). 

ОДЕВАЊЕ 

Одевање мора бити пристојно 

када се иде у цркву свечано 

скромно и чисто. Мушкарци у 

храм улазе гологлави, а жене 

покривене главе. Неприкладно је 

у храм долазити у тренеркама, 

патикама, папучама, кратких 

сукања или сувише откривеног 

тела. Не доликује женама да у 

храм долазе у панталонама, 

упадљиво нашминкане и са ружем 

на уснама, нарочито када треба да 

се причесте. 

ДАВАЊЕ ПРИЛОГА 

Свако ко је крштен јесте члан 

Цркве Христове, без чијих светих 

Тајни и молитвословља не може 

да добије спасење. Као што Црква 

мора да има разумевање према 

своме крштеном члану, тако и 

крштен човек мора да има 

обавезе према својој Цркви. Он 

треба да нађе своје место у њој 

као у свом другом дому и да се 

упита шта је учинио за своју 

Цркву као заједницу верних. 

Сам Господ Исус Христос је од 

верника тражио да помажу једни 

друге ради општег напретка и 

благостања тако да је још у првим 

хришћанским заједницама 

постојала пракса давања прилога. 

Дакле, свако треба да помаже 

цркву према својим 

могућностима. 

 

 

 

 

 

Мудро дете  

Једном се мали Иван враћао кући из школе. На прагу од куће сретне га отац, 

који је био безбожник, па га запита:  

Кажи ми дете, шта те је данас учио отац вероучитељ? Шта ме је учио? Отац 

вероучитељ нас је учио, да постоји један Бог у три лица. А зар вам не рече, да 

Отац није старији од Сина, нити је Син млађи од Оца?  Да, тако нам рече, мили 

тата, одговори Иван. О, сине мој, како је то велика глупост, одговори отац 

безбожни. Погледај сине! Нисам ли ја твој отац? Да тата, одговори дете. Ето 

видиш, дете моје, кад сам ја твој отац, то морам ја бити старији од тебе. Није 

ли тако? Тако је, драги тата. Ти си старији од мене као човек, но као отац ти 

ниси старији од мене, јер у онај час кад си ти постао мој отац, ја сам постао 

твој син. Зато, ако је Небесни Отац од пре времена, то од пре времена мора да 

буде и Син. Безбожни отац обори главу, замисли се и од тада није се усудио 

да пита дете, шта га је учио отац вероучитељ у школи.  
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Без сталног причешћивања нема 
духо
вног 
жив
ота. 
Бож
анск
о 
При
чеш
ће је 
изво
р 
жив
ота. 
Сам 
Госп
од је 
река
о: „Ко једе Тело моје и пије моју 
Крв, има живот вечни“. Божанско 
Причешће је лек бесмртности  да 
онај ко од њега једе, не умре. Оно 
је лек јер је опроштај наших 
грехова и извор нашег освећења. 
Сједињује нас са Господом.  
 
О теми причешћивања постоји 
раширена заблуда, која уопште не 
одсликава изворни православни 
доживљај. Неки верују да је 
причешћивање дозвољено само 
два три пута годишње. Такво 
схватање је сасвим погрешно и 
далеко од истине. Тајна Божанске 
Евхаристије представља 

средиште живота Цркве. 
Савр
шавај
ући 
Тајну 
Божан
ске 
Евхар
истије 
и 
учест
вујући 
у њој, 
утело
вљује
мо се 
у 
мисти
чно, 

духовно Тело Господње и 
сједињујемо се са Господом. Без 
свесног учествовања у Тајни 
Божанске Евхаристије немамо 
духовног живота, нити задобијамо 
спасење. 
Но, свесно учествовање у Тајни 
Божанске Евхаристије неминовно 
намеће причешћивање Телом и 
Крвљу Господњом. Ми нисмо 
просто посматрачи Тајне 
Божанске Евхаристије, него њени 
учесници. Због тога се на свакој 
Божанској Литургији свештеник 
обраћа вернима и позива их на 
причешћивање Телом и Крвљу 
Христовом, говорећи: ''Са 

ПРИЧЕШЋИВАЊЕ ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТА  

Митрополит кријески Калиник 
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страхом Божијим, вером и 
љубављу приступите''! Свесни и 
савесни верници су дужни да се 
одазову на овај свештеников 
позив. Наравно, неопходна је 
душевна припрема. Потребни су 
жива православна вера, искрено и 
покајничко расположење, борба 
против греха и љубав према 
Христу. 
Целокупна Литургија припрема 
верне за учешће у Чаши живота. 
Онај који није само обични 
посматрач, него и душом 
учествује у савршавању Тајне 
Божанске Евхаристије, задобија, 
прозбама и молитвама Свете 
Литургије, дух покајања, 
доживљава унутрашње умиљење, 
иште милост Божију за своје 
грехе, сапутник је Господу на путу 
према Голготи и душа му се 
освећује. Живи са Господом. Са 
љубављу чезнући за Христом, 
скрушеног духа прилази, 
причешћује се Телом и Крвљу 
Господњом, и постаје Богоносац и 
Христоносац. 
Без сталног причешћивања нема 
духовног живота. Божанско 
Причешће је извор живота. Сам 
Господ је рекао: Ко једе Тело моје 
и пије моју Крв, има живот вечни. 
Божанско Причешће је лек 
бесмртности - да онај ко од њега 
једе, не умре. Оно је лек јер је 
опроштај наших грехова и извор 
нашег освећења. Сједињује нас са 
Господом. По правилу, верници 
треба да се причешћују на свакој 
Светој Литургији. Наравно, 
уколико се духовно труде и живе 
духовним животом. 
Припрема за често причешћивање 
претпоставља, наравно, 
целокупан живот хришћанина. 
Није то припрема од само 
неколико дана. Прави хришћанин 
је увек дужан да живи са вољом 
Божијом као својим водичем. 

Компас његовог живота је Реч 
Божија, онако како је изражава 
Свето писмо и тумачи 
Православна црква. Хришћански 
живот је живот напора и труда да 
се живи истина православне 
хришћанске вере. То је живот 
молитве, честог учествовања у 
богослужењима и Светим тајнама, 
живот са црквеном свешћу и 
савешћу у напорном подвигу 
борбе против греха и у аскетском 
подвигу да се у животу примењују 
заповести Божије. То је, дакле, 
живот љубави, доброте, 
трпељивости, уздржљивости, 
чистоте, самоконтроле и 
свакодневног освећивања. 
Да би човек могао да се 
причешћује пречистим Тајнама, те 
да непрестано буде сједињен са 
Господом, нарочито је потребно: 
душевно стање чежње за 
причешћивањем Телом и Крвљу  
Господњом, духовни 
живот,одсуство мржње, 
осветољубивости и пакости 
према ближњима,  
добри односи са ближњима; не 
неправда према другима, него 
доброта и љубав према свима,  
уздржавање од смртних грехова, 
живљење у духу непрестаног 
покајања и доживотна борба 
против греха,  
молитвно расположење и љубав 
према Богу. 
За оне, међутим, који су само по 
имену хришћани, а живе без 
духовних интересовања, 
немарним и непажљивим 
животом и не чувају се од греха за 
такве не важи горе речено. Ти 
млаки хришћани обично се не 
интересују за често 
причешћивање. Сматрају да је 
довољно да Причешћу приступе 
само два или три пута годишње 
јер се, како то они кажу, тако 
ваља. Ретко причешћивање 
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сведочи о опадању црквености и 
изопачавању православног 
хришћанског етоса. Сведочи, 

даље, о немарном животу, млакој 

хришћанској свести и савести, и 
непознавању суштине и циља 
Божанске Евхаристије.

 
 
Једна постарија жена, дошла је 
код мене у храм и рекла: 
"Баћушка! Не могу више трпети 
мужа! Радије бих умрла и отишла 
у рај, само да га више не видим". 
Ја јој одговарам: "Драга моја! 
Једина могућност за вас да 
доспете у рај је – заједно са 

мужем. Без мужа ви можете 
рачунати једино на ад." Тада је 
она казала: "Нећу у рај с њим. 
Било куда – само подаље од 
њега!" 
 
Често људи мисле да је могуће 
наћи се у рају и притом се 
избавити других људи, да је 
могуће бити са Богом, а притом 

заборавити на ближњег. Многи се 
према Цркви односе као према 
месту где је могуће склонити се, 
сакрити, уклонити се у тихи угао, 
и не бити примећен. Али разлика 
између Цркве и света се састоји у 
томе да су у Цркви људи окренути 
лицем један другоме, они су 

отворени један другом, док у 
свету они могу бити завађени, 
мрзети или просто игнорисати 
један другог. И разлика између 
раја и ада је у томе што у рају све 
постоји заједно, обједињено 
љубављу према Богу и једних 
према другима, док је у аду сваки 
одсечен од Бога и од других 

ЉУБАВ ПРЕМА БЛИЖЊЕМ  
Митрополит Иларион Алфејев 
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људи, сваки се мучи у изолацији, 
у самоћи и остављености. 
 
Како заволети ближњег? У првом 
реду треба се трудити да се испод 
спољашњег изгледа човека види 
његова унутрашњост, дубина и 
суштина. Треба се потрудити да 
се прозре тамо где је у сваком 
човеку сакривен лик Божији. 
Често ми видимо само 
спољашњег човека, наруженог 
грехом, који се дави у страстима, 
а не примећује онај лик Божији 
који се скрива под спољашњим 
слојевима. А управо је њега 
потребно да видимо и њему да се 
поклонимо у свакоме од наших 
ближњих. 
 
Веома распрострањена грешка 
која је корен многих конфликата 
међу људима, састоји се у томе, 
да ми не примамао човека 
онаквог какав он јесте, већ 
желимо да га видимо другачијег: 
са наше тачке гледишта њему то и 
то не приличи, он би у томе и 
томе могао бити бољи. Правимо 
вештачку шему и желимо да се 
човек уклопи у њу, а ако се он не 
смести у њу, ми живимо у 
непрестаном конфликту између 
наше представе о томе какав он 
треба да буде и реалности. 
 
Када би научили да се темељимо 
на томе што нам је дато у сваком 
човеку, а не на томе што желимо 
да видимо у њему, наш однос 
према људима би се променио на 
кардиналан начин. Треба 
напоменути да Бог љуби сваког 
човека управо таквог какав он 
јесте. Да, Бог чека док се грешник 
не покаје, не исправи, не обрати 
Њему; Бог жели да сваки човек 
постане бољи него што јесте; Бог 
страда од несавршенства човека, 
од његових грехова, од тога што 

Га човек оставља и заборавља. 
Али све то не смета Богу да љуби 
човека све дотле док се човек не 
обрати, покаје и исправи.  
 
По учењу преподобног Исака 
Сирина, Љубав Бога према човеку 
се не умањује чак ни онда када не 
наилази на узајамност. Поменимо 
оца из приче о блудном сину: чак 
и када га је син оставио и отишао 
у "далеку земљу", отац је 
наставио да га воли и чека. 
 
Често чланови једне породице 
живе у непрекидном конфликту 
због тога што један другог криве 
за недостатак љубави. На пример, 
мужу се почиње причињавати да 
га жена недовољно воли; на тој 
основи он према њој осећа 
нетрпељивост, распаљујући 
свађе. И његова љубав слаби због 
тога што, како му се чини, не 
наилази на узајамност ...  
 
Али конфликт може изникнути и 
од "преизобиља" на љубави: када 
љубав постане страсна, слепа, 
егоистична, када се човек према 
другоме почне односити као 
према својој својини. Одавде се 
рађа ревност, изничу 
неоправдана подозрења, 
незаслужени прекори. Породица 
се разара како од недостатака, 
тако и од преизобиља љубави. 
 
Неретко, родитељи бивају 
незадовољни својом децом, 
сматрају да се деца не занимају 
оним чиме треба, нису послушна, 
не пројављују потребну пажњу и 
бригу. Да, деца треба да слушају 
родитеље и брину се о њима. Да, 
родитељи носе одговорност за 
своју децу и у неким случајевима 
су обавезни да се умешају, да би 
помогли, да би с висине свога 
већег искуства указали деци на 



ГЛАС ПАРОХИЈСКИ ЛИСТ ХРАМА  СВЕТОГ САВЕ У БРИСЕЛУ  
 

 

22 

оно што они по својој незрелости 
не виде.  
 
Али родитељи не треба да 
забораве да је њихово дете 
слободна личност, која има право 
да самостално изабере свој пут, 
одреди своја интересовања, круг 
пријатеља. Често мати држи дете 
у строгости, лишавајући га 
разоноде, контролишући круг 
његовог кретања, претећи му да 
се сусреће са овим или оним 
непријатељима.  
Бива да из моралних разлога 
верујући родитељи забрањују 
деци да гледају телевизор, иду у 
биоскоп, да се играју на улици. 
При томе они не умеју да увек 
објасне у чему је смисао таквог 

уздржања, не дају деци позитивно 
испуњење живота, већ само 
забрањују ове или оне ствари. 
Никаква забрана, никакво 
ограничење не може да постане 
стожер духовног живота. И дете 
трпи до неког тренутка, а онда 

одједном (у 16, 12 година или чак 
и раније) збацује са себе то бреме, 
а заједно са њим губи и веру). 
 
Некада хришћанин који живи у 
породици где не деле сви његова 
религиозна убеђења, отежава 
живот других чланова породице, 
бранећи им да се занимају оним 
што је с његове тачке гледишта 
достојно прекора и нехришћански. 
На пример, у породици је дубоко 
верујућа мати, неверујући отац, и 
деца која премда иду у цркву 
заједно са мајком, ипак не деле 
толико њена интересовања, да се 
сасвим одрекну од забаве. 
Приближава се Нова година; муж 
и деца желе да празнују. Али 
мати, сматрајући тај празник 

"незнабожачким", забрањује деци 
да се веселе, храни их посном 
храном (јер Нова година улази у 
Божићни пост). Можда би било 
боље да се у овом случају учини 
жртва собом и својом 
побожношћу, и спреми мужу и 
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деци долазећи празник, а онда 
још један празник на Божић.  
 
Затим даље и даље, док се читав 
живот породице не претвори у 
непрекидан, непрестајући 
празник. Јер се управо у томе и 
састоји хришћанство, у томе се 
пројављује највећа љубав према 
ближњем заборавити себе и 
живети за друге, старати се да им 
се учини радост.  
 
Често љубав родитеља према 
деци постаје бреме од кога се 
деца не могу ослободити читавог 
живота. Љубав не треба да 
прерасте у насиље над личношћу.  
 
Сећам се страшног, трагичног 
случаја, који се догодио са 13-
дишњом девојчицом. Мати је од 
ње захтевала апсолутну 
искреност, сматрајући да она са 
ћерком има "посебан" однос и да 
ова нема право ништа да крије од 
ње. Једном је девојчица добила 
двојку, али се бојала да то каже 
мајки. Ова је на неки начин све 
сазнала и дошла у школу да би 
разјаснила понашање са ћерком и 
наставницима.  
 
Девојчица која се оптерећивала 
(мучила) страхом да ће је открити, 
видела је кроз прозор мајку која 
иде у школу. Сачекавши да она 
уђе у зграду, девојчица је трчећи 
изашла из зграде и на очиглед 
друге деце бацила се под точкове 
првог аутомобила који је наишао. 
Умрла је у болници након 
неколико часова. Освестивши се 
пред смрт, девојчица је рекла да 
уопште није желела да заврши са 
собом, већ само да "уплаши" 
мајку, одвуче њену пажњу ... 
 
Није увек и није сваки човек 
спреман на апсолутну узајамност,  

апсолутну верност, апсолутну 
честитост.  
 
 
 
 
 
 
 
И не може се од човека тражити 
оно што он не може дати, чак и 
ако је то ваш син или кћер, брат 
или сестра, муж или жена, 
пријатељ или пријатељица.  
Нека вам се сваки човек отвори у 
оној мери у којој хоће и може то 
да учини. Не може се "продрети у 
душу" човека, јер душа то је 
светиња светих и ту се може ући 
само ако вам отворе и позову вас 
унутра. Понекад се може стојати 
пред вратима и куцати, као што 
Христос куца у људским душама, 
али тихо и ненаметљиво. А ако се 
врата не отворе, боље је отићи. 
 
Љубав према ближњем треба 
бити мудра. Она треба бити 
жртвена, као љубав Христа, Који 
нас је заволео такве какви јесмо. 
Она треба да причињава радост 
ближњима, а не да за њих буде 
"бреме које није лако понети". Она 
треба да буде апсолутна, али не 
треба да тражи адекватну љубав 
од стране ближњих.  
 
Она не треба да прерасте у 
ревност, да доводи до свађе и 
зависти, ограничава слободу 
ближњих, не треба да буде 
егоистична, не треба да се 
умањује уколико не наилази на 
одговор.  
Апостол Павле говори: "Љубав 
дуго трпи, милосрдна је, љубав не 
завиди, не иште своје, све 
покрива, све верује, свему се 
нада, све трпи. Љубав никада не 
престаје." 
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Један сусрет о којем хоћу да вам 
испричам урезао се у моје 
сећање. Још као сасвим млад 
свештеник имао сам прилику да 
посетим старачки дом, каквих је у 
престоници много. Попевши се на 

спрат, ишао сам ходником 
тражећи тешко болесну, за кревет 
приковану средовечну жену која 
је хтела да се причести Светим 
Христовим Тајнама. Она је још 
била при свести и, пошто се 
исповедила са сузама, примила је 
Свете Дарове. Лице јој се 
просветлило и та кротка 
хришћанка се завалила на јастук с 
видљивим олакшањем. Веровала 

је да ју је Сам Господ посетио. 
Учестало се крстећи, та 
причесница је понављала: "Слава 
Теби, Господе!" У таквом стању 
сам је оставио, утешивши је 
речима о Створитељевој милости 

према нама. 
 
Али нисам успео да одмах одем 
из тог тужног дома. Било је просто 
немогуће да пролазим поред соба 
из чијих дубина су у мене 
свештеника гледали житељи 
старачког дома - неко с 
разумевањем и поштовањем, неко 
с дечјом радошћу и израженом 
жељом да се истог тренутка 

ЖУРИТЕ ДА ЧИНИТЕ ДОБРО  
Протојереј Артемије Владимиров  
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исповеди и причести, а неко с 
унутрашњом хладноћом и 
отуђеношћу (мада је таквих било 
мало). 
 
Разговарајући с бакама (по својим 
годинама могао сам бити њихов 
праунук) и питајући их о 
протеклом животу, почео сам да 
схватам колико је недокучива 
људска судбина која се налази 
једино у рукама Божијим. А још ме 
је задивило душевно богатство 
срца која су се отварала на 
исповести. Тада сам ухватио себе 
како размишљам о томе да можда 
данас код омладине не можемо 
срести такву бојазан од греха, 
нити гађење због сваког 
неправедног и ружног поступка. 
"Да, беху људи у наше време, не 
као ово данашње племе: јунаци  
не ви!" 
 
Велики је то дар - бити свештеник 
и имати могућност да овако 
разговараш с људима који се, 
дозивајући у сећање најважније 
тренутке свог паћеничког живота, 
не обраћају теби, него Господу 
који стоји поред тебе, Његовог 
недостојног служитеља! И тек 
кроз сат и по, осећајући 
унутрашње задовољство и радост 
због свести о значају обављеног 
посла, најзад сам затворио своје 
свештеничко коферче и већ се 
спремао да се упутим према 
лифту (Ево, приближио сам се 
оном најважнијем у мојој причи.) 
 
У сусрет мени ходником су 
клизила мала колица на којима се 
обично по собама развози храна. 
Управо беше време ручка. Колица 
је гурала жена веома поодмаклих 
година, учинило ми се да је имала 
око осамдесет, а можда и више. 
Кретала се лагано и с великим 
напором, сваки час се 

заустављајући, тешко и 
испрекидано дишући. Судећи по 
радном мантилу (уредном и 
чистом), схватио сам да је то 
једна од станарки старачког дома. 
Малог раста, осредње угојена, 
некако сва округла, подсећала би 
на девојку да није имала потпуно 
седу косу. Лице јој беше веома 
ведро. Поздрависмо се. Успео сам 
да приметим израз кроткости, 
спокоја и пословности, и то све 
истовремено. Старачку немоћ 
одавало је незнатно подрхтавање 
главе и руку. 
 
"Зарне бисте желели да се 
исповедите и причестите?", 
одмах упитах јер сам у њој осетио 
православну добру душу. "Ех, то 
бих веома желела, али немам кад 
морам моје да нахраним." "А ко су 
то ваши?" "Ма непокретни, има их 
шесторо, и још два спрата ниже", 
одговарала је потпуно смирено и 
кротко. "Па зар нема ко да им да 
храну?", настављам ја зачуђено. 
"Ко да их нахрани, мили мој оче, 
особље остави тањир и оде, а 
они, јадници, не могу ни руку 
испод ћебета да извуку без туђе 
помоћи. Ја сам се зато и 
пријавила да им дајем ручак. Ево 
какву су ми кочију дали", рече она 
с благим и пријатним осмехом, 
показујући на колица с тањирима. 
"А како се ви осећате?" "Хвала 
Теби, Господе, само се мало 
задувавам; нешто ми је баш тешко 
последње две недеље: метар два 
погурам ручак и већ морам да 
предахнем, иначе, ноге ни макац! 
Извините ме, оче, чекају ме. Дао 
вам Бог здравља, хвала што не 
заборављате на нас грешне а 
следећи пут ћу се обавезно 
причестити." 
 
Осетиши каква је душа преда 
мном, нисам могао да је отпустим 
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без Животворне Светиње. Право у 
ходнику, јер осим нас тамо никог 
није ни било, пошто сам кратко 
прочитао молитве, исповедио сам 
Божијег човека (имена се, 
нажалост, више не сећам) и дао 
му Свете Тајне. Поклонивши се, 
она је кренула даље с колицима, 
носећи Христа у своме срцу. 
 
 Враћајући се кући, захваљивао 
сам Богу што ми је омогућио 
сусрет са Својом скривеном 
слушкињом. У простодушју и 
чистоти хришћанске савести она 
је свакодневно чинила подвиг, 
уопште не размишљајући о 
величини дела које је на себе 
преузела. Гордости и сујете у њој 
уопште није било. У речима 
праведнице нисам приметио ни 
наговештај осуде због начина 
рада установе, због равнодушних 
сестара и томе слично, осуде која 
је увек у устима сваког мало 
грађанина. 
 
Она је све радила с молитвом, 
уздајући се само у помоћ Божију, 
од Христа иштући снагу за своје 
добровољно послушање да храни 
све оне који су лежали у тој 
безљудној пустињи очекујући 
смрт. Беше очигледно да је 
Господ продужавао дане живота 
слушкињи Својој која је 
заборавила на себе и на своје 
бољке ради жеље да храном 
окрепи снаге оних које је називала 
"својима". "Ово је заповест Моја, 
да волите једни друге као што сам 
Ја вас заволео. Нема веће 
љубави од оне кад неко да душу 
своју за пријатеље своје." "Знаћу 
да сте Моји ученици ако будете 
имали љубав између себе." 
 
Сада схватам зашто сам на њу 
обратио пажњу. Душа пастира 
одмах је препознала мученицу 

Христа Бога коме је име - Љубав. 
Да ли је још жива та малена 
старица? Убеђен сам да је жива. 
Љубав је јача од смрти. Код Бога 
нема мртвих - код Њега су сви 
живи. "Ја јесам васкрсење и 
живот; ко верује у Мене, ако и 
умре, оживеће." "Ја сам - хлеб 
живота који је сишао са неба: ко 
једе овај хлеб, живеће занавек." 
Велики број људи тражи много 
тога у овом земаљском 
пролазном животу. Једне маме 
слава и признања од других 
људи, друге новац и власт над 
људима, трећи су опседнути 
сопственом телесном лепотом и 
њоме напајају незаситу гордост 
свог срца. Али хтели ми то или не, 
дани земаљског живота прохујаће 
врло брзо, прохујаће као што 
вода брзо протекне између 
прстију. Као што ишчезава сећање 
на отопљен снег и као што се у 
ушима не задржава шум опалог 
лишћа које је одувао јесењи 
ветар, тако и душа која се 
приближава крају неће наћи ни 
ослонца, ни утехе у ономе што је 
било и што је прошло. Пријатељи 
моји, страшно је стати пред лице 
Вечности с празнином у срцу, 
када се сви земаљски изазови и 
сва задовољства покажу као 
зјапећа мрачна рупа која у свој 
бездан одвлачи душу што је током 
живота на земљи у себи 
потиснула жудњу за истином и 
глас светог саосећања! За шта се 
онда ухватити, где наћи тачку 
ослонца? "И ко напоји једног од 
немоћних само чашом хладне 
воде, у име ученика, истину вам 
кажем, неће изгубити награду 
своју." 
 
Дела љубави која се чине у име 
Господа Исуса Христа јесу храна 
душе већ овде, пре смрти, и 
дарују души благодат Божију. 
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Када будемо умирали, једино за 
чиме ћемо зажалити је што смо 
мало волели, што у милости 
нисмо били дарежљиви како нам 
је савест налагала. Стога, драги 
моји, ми једноставно немамо 
времена да се искушавамо 
гордошћу или потиштеношћу! 
Сада је остало време само за 
молитву и за дела Христовог 
милосрђа. 
 
Нећемо маштати о ономе што 
немамо, већ ћемо захвалити 
Господу за оно што имамо.                  
А имамо много: од Бога смо 
даровани да у овом свету 
умножавамо љубав црпећи снагу 
с Извора љубави - од Христа 
Спаситеља. И не треба да 
размишљамо о великим делима, 
већ о најмањим и на први поглед 
безначајним. Један једини осмех, 
добар љубазан поглед, мала реч 
охрабрења и утехе - већ је дело 
пред Господом! Уздржи се од 
раздражљивости, избори се с 
лењошћу, буди на услузи блиском 
човеку - немој хладно одбити 
његову молбу, него је испуни и 
као одговор на захвалност реци: 
"Хвала Богу". 
 
Здање спасења душе гради се од 
малених цигала доброчинства у 
име Христово. Оно што је за цвет 
сунчева светлост, оно што је за 
рибу вода, то су за нас саосећање 
и милостива дела. "Милосрђе 
почиње код куће". Понекад добра 
дела тражимо са стране, 
испољавамо срдачност и 
саосећање према онима које 
видимо први пут. И то није лоше.  
Научи се да живиш у кући тако да 
нико од укућана према теби не 
испољи ни огорчење, ни увреду.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ето, то је добро! Буди за њих као 
меки восак на коме се отискују 
све њихове разумне заповести, 
молбе и жеље. Ето, то је добро! 
Буди као сунце, како би сваког 
огрејао, умирио, осоколио и 
похвалио. Ето, то је добро! Када 
осетимо колико нам прија то што 
чинимо мале добре ствари, мало 
помало почећемо да 
заборављамо на своје лоше 
расположење, на личну 
несавршеност, постаћемо 
простодушнији и чистији, 
спокојнији и радоснији. И можда 
ће нам тада Господ указати на 
право поље нашег деловања где 
ћемо се, подвизима,  
испунити истинским Сунцем 
правде и љубави - Христом. 
 
"Ко има заповести Моје и 
придржава их се, тај воли Мене; а 
ко воли Мене, тога ће волети и 
Отац Мој; и Ја ћу заволети њега и 
јавићу му се. (...) Ко воли Мене, тај 
ће поштовати реч Моју; и Отац Мој 
ће га заволети, и Ми ћемо доћи к 
њему, и рај му створити." Док не 
куцне час, времена још има, 
милост није ускраћена, поље рада 
је пред нама, помоћ одозго је 
спремна - пожуримо да се 
покајемо и да чинимо добро.  
 
Данашњи дан нам је дарован. 
Хоће ли бити сутрашњег? То само 
Бог зна. 
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Постоје многе активности у цркви 
које се односе на послушање и 
оне могу да буду на велику корист 
нашој души и цркви. У цркви нема 
забране, сваки верник је добро 
дошао. У данима кад се одржава 
света литургија, пале се кандила; 
зар тај задатак не би могао да 
прихвати било ко од нас? Лепо је 
дочекати свештеника који долази 
на јутрење.  
Зар није леп гест прихватити да 
будете дежурни у палионици 
свећа и помогнете народу, пазити 
да се свеће не упале у групи и 
створе велики пламен. Ако нека 
старија особа или инвалид без 
пратње улази у цркву, помоћи му 
да уђе преко степеника, помоћи 
му да седне ако не може да стоји.  
 
Диван је осећај певати и 
одговарати на светој литургији. 
Станите поред појаца и учите, 
временом ћете напредовати. 
Научите да нађете апостол, 
научите тропар, кондак, спремите 
неку песму из духовне лире док се 
у олтару причешћују. Можемо 
помоћи свештенику, да се буде 
поред њега, да буде реда и не 
дође до неке ненамерне грешке. 
Они који улазе у дубље тајне 
појања могли би да науче и 
старословенски црквени језик па 
да буду баш права помоћ у 
певању блажена.  
 
Све то може, ако човек хоће, а 
скоро при свакој нашој цркви 
постоје такви људи. Када се чита 
Свето Писмо, није тешко ући у 

олтар, узети налоњ, помоћи 
свештенику и после читања 
вратити га на место.  
 
Свака порта има парк.  
Због чега некад не одвојимо 
време и дођемо да, на пример, 
покосимо траву, засадимо цвеће 
или га окопамо. Као и сваки дом, и 
унутрашњост цркве се чисти, да 
би нам црква била уредна. Поред 
проповеди на Светој литургији, 
могу да се организују и 
предавања на којима би говорили 
они који имају већа знања из 
појединих области Православне 
вере.  
 
Не заборавимо да после службе, 
свратимо у црквену салу, 
попричамо са људимо и 
свештеником о светитељу кога 
смо тога дана славили и о 
будућим активностима на 
парохији. Потребно је ширити 
међусобно поштовање и 
толеранцију. Цркве се никад не 
треба одрећи па било какви 
међуљудски односи да се десе. 
Наравно, поред своје месне 
цркве, треба обилазити и друга 
света места организовањем 
поклоничких путовања.  
 
Колачарства треба прихватити и 
бити домаћин црквених слава, без 
великих непотребних издатака. На 
крају треба рећи да има људи који 
материјалним прилогом могу да 
помогну цркви, али има и оних 
који то не могу новцем, па могу да 
изаберу нека од ових послушања 

ПОСЛУШАЊЕ У ДОМУ ГОСПОДЊЕМ 
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која су наведена, па ће то бити исто велики дар дому Господњем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ - ХИМНА СВЕТОМ САВИ 

 

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! 
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