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REFORMA 
Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu 
Godina: 1.  Broj: 12. decembar – 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRISTOS SE RODI                                        VAISTINU SE RODI
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Sadržaj broja 
 

1. 
Sveti Jovan Zlatousti - Beseda 

 
2. 

Isus Hristos 
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Твојим рођењем Христе Боже, засија свету светлост 
Богопознања, јер се у тој светлости звездом учаху они који 
звездама служе, да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да 

познају Тебе са висине Истока, Господе, слава Ти!
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Bože, ti nas raduješ godišnjom svetkovinom rođenja tvojega 
jedinoga Sina Isusa Hrista.  Sada ga sa radošću primamo kao 
svoga Otkupitelja, daj da ga sa pouzdanjem možemo gledati i 

onda kada dođe kao naš Sudija, On, koji živi i caruje, zajedno sa 
tobom i Svetim Duhom, jedan Bog, sada i doveka. Amin. 

 
Bože, ti si ovu svetu noć obasjao bljeskom pravoga Svetla.  Daj 

da mi, koji smo tajnu toga Svetla upoznali na zemlji, u njemu 
savršeno uživamo i u nebu, gde On živi i caruje, sa tobom i 

Svetim Duhom, jedan Bog, u večnoj slavi. Amin. 
 

Svemogući Bože, ti si dao da tvoj jedinorođeni Sin uzme na sebe 
našu prirodu i rodi se od čiste Device.  Svojom milošću i 

posvojenjem obnovio si nas i učinio decom svojom; daj da se 
svakodnevno obnavljamo tvojim Svetim Duhom, po istome Hristu 
Isusu, Gospodu našemu, koji sa tobom živi i caruje, u jedinstvu 

Svetoga Duha. Jedan Bog, u sve vekove vekova. Amin.  
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1. СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ 

 

Беседа на дан рођења нашег спаситеља Исуса Христа о ком се 

слабо знало све док потпун извештај о светковини тога дана 

није донела неколицина оних који са запада дођође пре кратког 

времена.  

 Што су праоци још давно са болом очекивали, што су 

пророци предсказивали a праведници желели да виде, то се на 

данaшњи дан збило и стварно испунило. “И Бог се на земљи јави и 

с људима поживје” (Вар. 3, 38). 

            Радујмо се, дакле, љубљени, веселимо се! Ако је Јован у 

утроби матерњој заиграо, кад је Марија к Јелисавети дошла, онда 

ми, који не Марију, но самог нашег Спаситеља рођеног гледамо, 

треба и да заиграмо и да се зарадујемо а исто тако и да се 

задивимо оној великој Божијој наредби која сваки ум превазилази. 

Размисли само какав би то призор био кад би сунце с неба сишло, 

и кад би по земљи ишло и кад би зрацима својим са земље све 

обасјало. А кад би такав догађај ужаснуо све оне који би тварну 

светлост тако гледали, замисли како је гледати да Сунце Правде из 

нашег тела зраке испушта и душу нам просвећује? 

            Одавно сам желео видети овај дан, и не само видети него 

сам желео да то буде са мноштвом народа баш као што данас 

видимо. Жеља се моја испунила и остварила делом. 

            Па иако је тек једва десет година прошло од како нам је овај 

празник познат и стваран постао он сада ревношћу вашом тако 

цвета, као да нам је од самог искона и од најстаријих времена 

предан био. Зато неће погрешити онај ко га не зове новим и старим 

истовремено.   

 

            Новим зато што нам је недавно постао познат, а старим или 
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пређашњим, зато што се је с пређашњима равнолетан учинио и 

узрастао до такве мере да их је достигао. И као што изузетна и 

плодоносна стабла одмах, пошто се у земљу посаде, увис расту и 

плодовима изобилују. Тако је и празник овај испрва само био знан 

онима што на западу живе, а до нас је тек сад и тек пре неколико 

година, пренесен, а тако је брзо узрастао и велики плод донео да 

су, као што сви виде, сва црквена дворишта препуна и мноштво 

народа који се ту скупио црква једва може да прими. За такво ваше 

усрђе достојну награду од Христа, у телу на данашњи дан рођеног, 

очекујте и да ће вам он за сав тај труд платити. Јер љубав и 

ревност која се према овом дану показује управо је знак велике 

љубави према рођеном. 

            А ако је потребно да и ја као саслужитељ ваш томе 

допринесем ту ћу се свим силама потрудити, или боље, оно што ми 

благост Божија дозволи, на вашу корист ћу проговорити. А шта 

желите данас да чујете, шта друго осим оно на шта се данашњи 

дан односи. 

            Знам врло добро да се и сада међу вама многи препиру и 

једни оспоравају а други оправдавају и свуда се велика распра 

води због овога дана. Они што оспоравају тврде да је овај празник 

новоуведен и тек сад унесен, док они што оправдавају кажу да је он 

стари и пређашњи самим тим што су пророци од давнина о рођењу 

Христовом предсказивали и што је и становницима од Тракије па 

до Гадира већ одавно овај празник и познат и признат. 

            Допустите дакле да о томе данас беседимо. Јер када ми и 

сумњајући толику љубав према овом дану показујемо очигледно је 

да ћемо, пошто га и боље упознамо, и више ревновати и ове поуке 

ће покренути објашњење у нама и већи труд због њега. Ја имам 

три доказа да је баш ово време оно у којем се Бог Реч, Господ наш 

Исус Христос родио. 
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            Од та три доказа први је онај што је празник овај веома брзо 

посвуда постао прослављен и што је до толике висине узрастао и 

процветао. Па ћу се и ја усудити да тврдим оно што је тврдио 

Гамамило о јеванђелској проповеди када је рекао: “јер ако буде од 

људи ова намисао или ово дјело, пропашће; Но ако је од Бога, не 

можете га уништити, да се како и богоборци не нађете” (Д.Ап. 5, 38-

39) и применићу је на светковање овог дана, јер тврдо верујем да 

се светковина ова баш зато изгубила није, него је сваке године све 

већа и знаменитија постајала зато што је Бог Реч од самога Бога, 

као што је и проповед за мало година сву васељену обухватила. Па 

ако су је шаторари, рибари, неуки и прости свуда разносили, ипак 

простота служилаца ништа јој не сметаше, јер моћ онога што је 

проповедано, свему одољеваше и препреке уништаваше 

показујући своје дејство. 

            А ако се они, што се препиру, не задовољавају овим што је 

речено, можемо и други доказ да изнесемо. 

            А који је то доказ? 

            Попис народа  о којем говори јеванђеље. “А у дане оне 

изиђе заповијест од ћесара Августа да се попише сва васељена. 

Ово је био први попис за вријеме Киринијеве управе Сиријом. И 

иђаху сви да се попишу, свако у свој град. А тада пође и Јосиф из 

Галилеје из града Назарета у Јудеју у град Давидов који се зове 

Витлејем, јер он бијаше из дома и племена Давидова, Да се 

запише с Маријом, зарученом за њега женом, која беше трудна. И 

кад онде бијаху, испунише се дани да она роди. И роди сина 

својега Првенца, и пови га, и положи га у јасле; јер им не бијаше 

мјеста у гостионици” (Лк. 2, 1-7). По овоме је извесно да се Христос 

родио у време првог пописа народа. А и време пописа могао би 

свако ко би се потрудио најтачније из старих општенародних 

римских архива да добије. 
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            Но приметиће ко: “ми то да чинимо, који тамо нити живимо 

нити станујемо?” 

            А ти послушај и поверуј да смо ми светковину ову примили 

од оних који се налазе у Риму и о томе најтачније знају и да су они 

који живе тамо, по древном предању одавно исти тај дан светкују 

па су и нас на то упутили. А јеванђелист није без повода време ово 

прецизно одредио него да би нам дан открио и познатим учинио и 

да би нам наређење Божије предочио. Јер заповест о попису није 

Август  произвољно наметнуо народу, него му је Бог срце покренуо 

да невољом доласку Јединородног послужи. 

            А како то користи – рећи ћеш – овом наређењу? Не малу и 

обичну корист то пружа, љубљени, но врло велику и једну од 

нужних и потребних. 

            Па каква је она? 

            Галилеја је предео палестински, а Назарет град галилејски; 

исто тако, њен део је и Јудеја али тако названа од њених житеља, 

док је Витлејем град јудејски. О Христу су сви пророци предсказали 

да ће не из Назарета, но из Витлејема доћи и да ће се тамо родити. 

Јер је тако и пророк написао: “И ти Витлејеме, земљо Јудина, ни по 

чем ниси најмањи међу кнежевима Јудиним; јер ће из тебе изаћи 

Вођа који ће напасати народ мој Израиља” (Мат. 2, 6). На исти су 

начин у оно време Јудеји од Ирода упитани “где ће се Христос 

родити” одговорили; а и Христос је Натанаилу, кад је овај на 

Филипово казивање: “нађосмо Исуса из Назарета” одговорио: “из 

Назарета може ли бити што добро?”, рекао: “Ево правог Израиљца 

у коме нема лукавства” (Јн. 1, 45-47). 

            А зашто га је тако похвалио? 

            Зато што није поверовао Филипу, јер је добро знао да је 

Христос не у Назарету, нити у Галилеји, но у Јудеји и Витлејему да 

се роди као што се и догодило. Па зато што је као искусан 
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познавалац закона знао да Христос неће из Назарета доћи, а о 

томе Филип није знао, онако је како је у наведеном пророштву 

речено и одговорио, а зато му је Христос и рекао: “Ево правог 

Израиљца у коме нема лукавства”. Због тога су и неки Јудеји 

Никодиму говорили: “Испитај и види да пророк из Галилеје не 

долази” (Јн. 7, 52), и на другом месту: “Зар не рече Писмо да ће 

Христос доћи од сјемена Давидова и из села Витлејема гдје бјеше 

Давид?” (Јн. 7, 42), а зато што су сви знали да ће Христос доиста 

отуд, а не из Галилеје доћи. 

            Јосиф и Марија дакле, иако беху Витлејемски староседеоци 

опет се решише, пошто Витлејем беху напустили, да у Назарету 

живе и да се ту настане, као што се то често догађа, да многи 

напуштају оне градове у којима су се родили и да у онима у којима 

им није порекло живот свој проводе. Пошто се Христос требао у 

Витлејему родити, то је и наређење дато које их је и без воље том 

граду, по Божијој наредби, одвело. Јер указ који је налагао да се 

свако у својој постојбини упише, принудио је и њих да из Назарета 

у Витлејем ради пописа дођу. А то откривајући и Јеванђелист је 

рекао: “А тада пође и Јосиф из Галилеје из града Назарета у Јудеју 

у град Давидов који се зове Витлејем, јер он бијаше из дома и 

племена Давидова, Да се запише с Маријом, зарученом за њега 

женом, која беше трудна. И кад онде бијаху, испунише се дани да 

она роди. И роди сина својега Првенца” (Лк. 2, 4-7). 

            Видиш ли љубљени, како промисао Божији дела своја и кроз 

верне и кроз неверне руководи тако да и они, што су од благочасти 

отуђени, познају силу и моћ Божију. И звезда привођаше мудраце с 

истока, а указ Марију принуђаваше да дође у постојбину о којој су 

пророци предсказали. 

            Одакле знамо да је Дјева Марија од рода Давидова 

произашла пошто је она из Витлејема, извесно је да је и из дома и 

племена Давидова потекла а то је и јеванђелист потврдио када је 

рекао: “А тада пође и Јосиф из Галилеје из града Назарета у Јудеју 
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у град Давидов који се зове Витлејем, јер он бијаше из дома и 

племена Давидова”. Али пошто је родбина Јосифова набројана, а 

Маријине прародитеље нико није на исти начин набројао, зато, да 

не би сумњао и рекао како да знамо да је и она из дома Давидова, 

послушај: “А у шести мјесец послан би од Бога анђео Гаврило у 

град галилејски по имену Назарет, Дјевојци зарученој за мужа, по 

имену Јосиф, из дома Давидова” (Лук. 1, 26-27). 

            Ово “из дома Давидова” треба разумети да је о девојци 

речено, као што је овде доста јасно и изложено. А зато је и 

заповест и налог овај издат због којег смо морали и ићи у Витлејем. 

И чим су они у град ступили оног часа се и Исус роди и положен је 

у јасле јер сва слободна места беху заузета од оних који су се са 

свих страна стекли, те је велика гужва настала. И због тога су се 

мудраци Исусу баш ту и поклонили. 

            Но да би вам још јаснији и тачнији доказ дао молим вас да 

се сад ободрите, јер вам дугу приповест требам изнети и старе 

законе прочитати, како би вам у потпуности моју беседу јасном 

учинио. 

            Стари је закон код Јевреја био; али да почнем моју беседу 

од догађаја који су се још и раније догодили. . . Када је Бог избавио 

јеврејски народ од узнемиравања и мучења, а када је видео да они 

још остатке злочасти у себи имају и траже оно што је чулно, јер се 

великим и красним храмовима дивљаху, а онда им заповеди да 

храм подигну који би не само богатством материјала и искуством 

вештине, него је својим изгледом све постојеће храмове на земљи 

превазишао. И као што чедољубиви отац, кад сина свога који се 

дуго са развратним беспримерним и раскалашним људима дружио, 

прими гледајући на покајање његово, са опрезношћу и 

поштовањем још га у веће изобиље уводи да не би због 

оскудевања пређашња уживања помињао или пожелео, тако је и 

Бог, када је приметио да Јудеји чулне ствари желе, поступио, па их 

је и у томе преузвишено узвисио, тако да мисирских ствари никад 
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пожелели не би,  јер им беше заповедио да храм у складу са овим 

светом тј. чулног и мисленог назидају. Па као што небо и земља, 

свако за се, свој положај имају, док се у средини између њих 

наместо преграде овај свет налази, тако је и Бог заповедио да се 

храм подигне. И када га је на два дела поделио и на средини 

завесу поставио, допустио је да с ову страну завесе сви улазе, а са 

оне друге стране да је улазак и поглед свима забрањен, осим 

једном првосвештенику. А да и ово није моја измишљотина и да је 

храм о коме говоримо заиста у складу са овим светом устројен, чуј 

шта Павле говори о узласку Христовом на небо: “Јер Христос не 

уђе у рукотворену светињу, која је предобразац истински” (Јев. 9, 

24), а овим хоће да каже да је оно што је рукотворено тј. овдашње, 

само прилика оног што је права светиња. А да је завеса делила 

светињу над светињама од спољашњих светиња онако исто као 

што ово небо, оно што је над њим, од онога што је под њим и онога 

што се налази код нас, дели, послушај како је Павле то разјаснио и 

како је небо завесом назвао. Саветујући “Да би смо у двјема 

непоколебивим стварима, у којима је немогуће да Бог превари, 

имали моћну утјеху ми који смо прибјегли да се држимо наде која је 

пред нама; Њу имамо као котву душе, чврсту и поуздану, која улази 

унутар иза завјесе, Гдје као претеча за нас уђе Исус” (Јев. 6, 18-19),  

тј. изнад неба. 

            Видиш ли како је небо завесом назвао? 

            Ван завесе налазио се свећњак и трпеза и мједени жртвеник 

на који се жртве паљенице полагаху, а унутра беше ковчег златом 

окован, у који су плоче завета похрањене, златан суд и Аронова 

пролистала палица као и златни жртвеник али не за жртве и 

спаљивање но због једног кађења у години. У спољни део беше 

слободно свима улазити, у унутрашњи пак, само једном 

првосвештенику. А то ћу вам Павловим речима  доказати, који о 

томе овако говори: “Имала је, додуше, и прва скинија правила за 

богослужење, а и Светињу земаљску”. (Под овим: “светиња 

земаљска подразумева он спољашњу скинију – шатор пошто је 
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било дозвољено свим људима да тамо улазе). “Јер беше уређен 

први дио скиније, у њему свијетњак и трпеза и постављени 

хљебови, и то се зове Светиња. А иза друге завјесе дио скиније, 

назван Светиња над светињама, Која имаше златну кадионицу, и 

ковчег обложен свуда златом, у коме бјеше златни сасуд са маном, 

и процвјетали штап Аронов, и плоче завјета, А над њим херувими 

славе, који осјењаваху очистилиште; о чему сада не треба 

говорити подробно. А пошто ово бијаше тако уређено, улажаху 

свештеници свагда у први дио скиније да врше службу Божију; А у 

други једном у години сâм првосвештеник, не без крви, коју 

приноси за себе и за народне гријехе из незнања” (Јевр. 9, 2-7). 

            Видиш ли да само један првосвештеник улази и то једном у 

току целе године? 

            Но рећи ће ко: Па у каквој је вези данашњи дан са тим што 

говориш? 

            Причекајте мало, немојте се бунити. Од самог дна копамо 

бунар и трудимо се да на површину дођемо, како би вам све 

замисливо било. Или боље, да вам се не би и даље   и онако 

нејасна беседа моја неразумљивом чинила, и да не би са 

наставком приче  тешка постала; казаћу вам зашто сам све ово 

говорио. 

            Па зашто, одговори? 

            Марија је тек онда почела зачињати кад је Јелисавета са 

Јованом већ шест месеци била трудна. Ако пронађемо дакле, који 

је тај шести месец био, наћи ћемо и то у ком је месецу Марија 

зачела. А кад се о времену зачећа уверимо, сазнаћемо и време 

рођења Христовог, бројећи девет месеци од самог зачећа. 

            А како можемо сазнати који је то шести месец био од кад је 

Јелисавета затруднела? 

            Тако, одговарам ја, ако пронађемо у ком је месецу зачела. 
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            А како ћемо то сазнати? 

            Ако пронађемо у које је време њеном мужу Захарији то 

зачеће наговештено. 

            Али баш ово, одакле ћемо сазнати? 

            Из Светог Писма, и то по томе што Свето Јеванђеље говори 

да је анђео  онда кад је Захарије у “светињу над светињама” 

ступио, благовестио и о рођењу Јованавом говорио. Ако се дакле 

Светим Писмом јасно докаже да је првосвештеник у светињу над 

светињама улазио и то једном, да је један и када и у ком месецу 

улазио,   онда ће нам и време, у ком се то догодило, бити познато. 

 Да је једном у току године првосвештеник у светињу над 

светињама улазио, то знамо од Павла, али то исто и Мојсије 

потврђује кад говори: “И каза Господ Мојсију: реци Арону брату 

својему да не улази у свако доба у светињу за завјес пред заклопац 

који је на ковчегу, да не погине”. И даље: “А нико да не буде у 

шатору од састанка кад он уђе да чини очишћење у светињи, докле 

не изађе и сврши очишћење за се и за дом свој и за сав збор 

Израиљски. А нека изађе к олтару који је пред Господом” (3. Мој. 2-

17). 

            Дакле, да није увек у светињу над светињама улазио, и да 

док је он улазио унутра нико није смео за њим ићи но споља иза 

завесе стајати, то сад добро знамо. Но добро то упамтите. Сада 

нам остаје да докажемо у ком је времену улазио и да је смео то 

чинити једанпут у години и то само он. 

            А како ћемо то пронаћи? 

            Опет помоћу Светог Писма јер тамо стоји написано: “Десети 

дан седмога мјесеца мучите душе своје, и не радите никакога 

посла, ни домородац ни дошљак који се бави међу вама. Јер у тај 

дан бива очишћење за вас, да се очистите; бићете очишћени од 

свијех гријеха својих пред Господом. То нека вам је почивање 
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суботно, и мучите душе своје по уредби вјечној. А свештеник који 

буде помазан и који буде освећен да врши службу свештеничку 

намјесто оца својега, он нека очишћа обукавши се у хаљине 

ланене, хаљине свете. И нека очисти светињу свету и шатор од 

састанка; и олтар нека очисти; и свештенике и сав народ сабрани 

нека очисти. И ово нека вам је вјечна уредба да очишћате синове 

Израиљеве од свијех гријеха њиховијех једанпут у години. И учини 

Мојсије како му заповједи Господ” (3. Мој. 16, 29-34). 

            Све ово што сам навео односи се на јеврејски празник који 

се зове сеница, јер тада је једанпут у години првосвештеник 

улазио, што је и Мојсије потврдио рекавши: “Да се очишћате 

једанпут у години”. 

            Ако је дакле, само у време празника сенице један 

првосвештеник у светињу над светињама улазио, може се рећи да 

се онда и анђео Захарији јавио, кад је Захарија био на месту које се 

зове светиња над светињама, јер сем тада тамо није улазио нико 

па ни првосвештеник. А треба послушати и речи из Светог Писма: 

“У вријеме Ирода, цара јудејскога, бијаше неки свештеник од реда 

Авијина, по имену Захарија, и жена његова од кћери Аронових, по 

имену Јелисавета. И догоди се, кад он служаше по своме реду 

пред Богом, да по обичају свештенства паде му у део да уђе у храм 

Господњи и кади. И све мноштво марода мољаше се напољу за 

вријеме кађења”. (Сети се, молим те, овде оног навода: “А нико да 

не буде у шатору од састанка кад он уђе (првосвештеник) да чини 

очишћење у светињи, докле не изађе”). “А њему се јави анђео 

Господњи ставши са десне стране кадионог шртвеника” (Лк. 1, 5-

11) Ето. Не говори олтара жртвеног, но олтара кадионог јер 

спољашњи олтар беше за жртвовање и паљеница постављен, а 

унутрашњи због кађења. И зато дакле што се анђео само њему 

јавио и што се потврђује да су га људи напоље чекали, извесно је 

да је он у светињу над светињама ушао. “И збуни се Захарија 

(наставља се ) видјевши га и спопаде га страх. А анђео му рече: Не 

бој се, Захарија, јер је услишена молитва твоја; и жена твоја 
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Јелисавета родиће ти сина, и надјенућеш му име Јован. И биће ти 

радост и весеље, и многи ће се обрадовати рођењу његову. Јер ће 

бити велик пред Господом, и неће пити вина и сикера; и испуниће 

се Духа Светога још у утроби матере своје; И многе ће синове 

Израиљеве обратити Господу Богу њиховоме; И он ће напријед ићи 

пред њим у духу и сили Илијиној да обрати срца отаца ка дјеци, и 

непокорне ка мудрости праведника, и да приправи Господу народ 

спреман. И рече Захарија анђелу: По чему ћу ја то познати? Јер ја 

сам стар и жена је моја у годинама. И одговарајући анђео рече му: 

Ја сам Гаврило који стојим пред Богом, и послан сам да ти говорим 

и да ти ово благовијестим. И ево, бићеш нијем и нећеш моћи 

говорити до онога дана док се то не збуде, зато што ниси вјеровао 

мојим ријечима које ће се испунити у своје вријеме. И народ 

чекаше Захарију, и чуђаху се што се забави у храму. А изишавши 

не могаше да им говори; и разумјеше да је имао виђење у храму; и 

он им даваше знакове, и оста нијем.” (Лк. 1, 13-21)                      

            Видиш ли да му је благовештено онда када је био иза 

завесе, што значи да је благовештено у време празника сеница и 

поста, јер речи: “Покорите душе ваше” пост значе. Празник сеница 

пак код Јудеја пада, као што и ви сами сведочите и као што смо и 

ми у своје време и дуге беседе против Јудеја, безвремени њихов 

пост изобличавајући, држали, при крају месеца септембра. И онда 

је и Јелисавета жена Захаријина зачела и “кријаше се пет мјесеци 

говорећи: Тако ми је учинио Господ у дане ове у које погледа на ме 

да ме избави од срамоте међу људима.” (Лк. 1, 24-25) 

 Дакле врло лако можемо доказати да је Марији о зачећу 

Христовом благовештено, кад је Јелисавета већ шест месеци са 

Јованом трудна била, јер управо је тада тј. у “шести месец” по 

њеном зачећу послао Бог анђела Гаврила к њој, који јој рече: “Не 

бој се, Марија, јер си нашла благодат у Бога! И ево зачећеш и 

родићеш сина, и надјенућеш му име Исус” (Лк. 1, 30-31) не 

пропуштајући да јој уплашеној од речи његових и њене помисли: 

“како то може бити?” одговори: “Дух Свети доћи ће на тебе, и сила 
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вишњега осјениће те; зато и оно што ће се родити биће свето, и 

назваће се Син Божији”, а додао је и ово: “И ето, Јелисавета 

рођака твоја, и она заче сина у старости својој, и ово је шести 

мјесец њој, коју зову нероткињом. Јер у Бога је све могуће што 

каже”. 

            Ако је дакле при крају месеца септембра Јелисавета 

затруднела као што је већ објашњено, онда не остаје ништа друго 

него набројати наредних шест месеци и то: октобар, новембар, 

децембар, јануар, фебруар и март и утврдићемо да је при крају 

овог месеца Марија зачела и ако од њега девет месеци набројимо, 

доћи ћемо до онога што смо тражили. Јер по зачећу Господњем 

први месец који наступа је април, а после: мај, јун, јул, август, 

септембар, октобар, новембар и децембар који сада тече и у којем 

ми дан Рођења Христовог празнујемо. 

            Да бих вам све ово што сам до сад навео још јаснијим 

учинио, све ћу кратко вашој љубави представити. 

            Једном је – рекли смо – годишње и то један првосвештеник 

у светињу над светињама улазио. 

            А када се то чинило? 

            У септембру месецу. Тада је Захарија ушао у светињу над 

светињама; тада и благу вест о зачећу Јовановом чуо, и кад је отуд 

изашао жена му је зачела. 

            Од септембра тј. од зачећа Јелисаветина са Јованом 

одбројавајући шест месеци, дакле у марту је зачела Марија. А кад 

поново од априла девет месеци набројимо доћи ћемо до месеца у 

ком се Господ наш Исус Христос родио. 

            Пошто сам вам све у вези овога дана јасно изложио 

говорићу још о једној ствари, најважнија места препустићу општем 

Учитељу свих, па ћу беседу завршити. 
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            Будући да се многи међу незнабошцима, чувши да се Бог 

телесно родио, подсмевају и то поричу чиме многе просте људе 

узнемиравају и збуњују, нужно је да и против њих свој глас 

подигнемо, и онима који се збуњују не дозволимо да се 

изнемиравају препиркама тих безумних људи, нити пак подсмехом 

неверних да се  збуњују. Јер често се и мала деца смеју кад ми о 

нечем важном разговарамо и, када радимо нешто што је нужно, па 

и опет смех тај не доказује подлост исмејаваних ствари, но 

безумље оних који се смеју. А то се исто и о незнабошцима може 

рећи када они готово безумније од деце поступају и дела која су 

страха и великог удивљења достојна оповргавају, док насупрот 

томе дела уистину подсмеха достојна поштују и одобравају. Но и 

поред свега, наука наша, иако од њих и исмевана, достојна 

поштовања остаје и њиховим исмевањем баш никакву штету не 

трпи, њихова пак наука, ма и како оправдавана, безобразлук свој 

не може сакрити. 

            Та зар није већ крајње безумље и то што они идући к своме 

паду, своје богове у камење, дрвеће и подле кумире претворише и 

пошто их у те предмете као у какав затвор закључаше, тога се не 

стиде, но и даље то раде и бране своје поступке, кривећи нас зато 

што говоримо да је Бог пошто је за себи Духом Светим живи храм 

саградио и њиме васељени добро чини. 

            А да ли се може оваква наша вера оспоравати? Јер ако је 

неприлично да Бог у човечје тело уђе, много је неприличније да у 

камен и дрво уђе, утолико више што је дрво далеко мање бредно 

од човека, осим ако они не верују да је наша, људска природа од 

тих ствари, које ни осећања немају, гора. 

            Они се осмељују да суштину Божију и у животиње и у псе, а 

многи јеретици и у нешто што је и од ових бешчасније, ставе. Ми 

пак ништа слично не проповедамо, а тако нешто нећемо ни да 

слушамо, већ учимо да је Христос тело чисто, свето и непорочно и 

ни једном греху подложно из девојачке утробе примио и тиме своју 
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творевину спасао. И не ужасавају се нити се стиде незнабошци а 

са њима ни они који се у злочасти манихејској налазе, кад суштину 

Божију у псе и мајмуне и у друге звери уводе, јер мудрују да душе 

животиња од суштине Божанске произилазе, већ тврде да ми 

проповедамо нешто што је за Бога неприлично иако ми о тако 

нечему и не помишљамо, већ тврдимо да је за Божанство 

прилично да дошавши рођењем творевину своју спасе. 

            Шта чиниш ти, човече! Кажи ми, кад мудрујеш да су душе и 

човекоубица и врачара од суштине Божије, а с друге стране се 

осмељујеш да осушујеш нас који ништа томе слично не 

прихватамо, нити слушамо кад неко тако нешто говори, већ нешто 

тако осуђујемо тврдећи да је Бог пошто је свети храм за себе 

саградио, кроз њега небесни живот у наш пренео. 

            Та како нисте онда и безбројних смрти достојни за оно чиме 

нас прекоревате и за ваше бешчашће којим не прекидате 

обешчашћивање? Јер ако је по вашем мишљењу неприлично да 

Бог у чистом и непорочном телу живи, много је неприличније да се 

Он у телу врачара, онога који гробове раскопава, разбојника па и 

мајмуна и пса усели, него у ово свето и пречисто тело које је сада 

са десне стране Оца. А каква увреда нашем Богу може бити 

нанесена оваквим мишљењем и какво оскрнављење? Ако сунце 

ово које има тело чулно, трулежно, па и промени подложно (па 

нека се и по хиљаду пута незнабошци и манихејци кад ово чују у 

јарости својој гуше) а и не само сунце, но и земља и море и све 

видљиве ствари пропадљивости су подложне као што Павле то 

потврђује говорећи: “Јер се твар покори таштини, не од своје воље, 

него због онога који је покори, са надом” (Рим. 8, 20). А да и 

разјасни шта је то “покорити се таштини” додаде и ово: “Да ће се и 

сама твар ослободити од робовања пропадљивости на слободу 

славе деце Божије” (Рим. 8, 21) а овим није речено ништа друго 

него да је свака твар пролазна и пропадљива, јер пропадљивости 

служити није ништа друго него пропадљив бити. Ако, кажем, сунце 

као пропадљиво тело своје зраке свуда расипа, па када се и 
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ђубрета и блата и сличних ствари дотакне, ни мало се не каља, но 

чисте своје зраке у себе, пошто је светлошћу својом сва тела, која 

су је примила, озарила, натраг скупља, и то тако да се ништа од 

смрада и бешчашћа тих ствари за њих није прилепила, толико је 

мање Сунце Правде, бесплатних сила Господ, оскрнављен, зато 

што је плот нашу на себе примио, а њу саму нaјчистијом и 

најсветијом учинио!   

            О свему овоме размишљајући и сећајући се речи: “И ходићу 

међу вама, и бићу вам Бог” (3. Мој. 26, 12) као и онога што је Павле 

рекао: “Не знате ли да сте храм Божији и да Дух Божији обитава у 

вама?” (1. Кор. 3, 16), злочестивцима бестидна уста затварамо 

када с њима разговарамо, па веселећи се толиком богатству, 

прослављајмо оваплоћеног Бога за тако велику снисходљивост 

његову приносећи му по могућностима својим достојну част и 

благодарност. И пошто Он никакву другу благодарност од нас не 

очекује осим спасења наших душа а то значи да добродетељно 

живимо, а то треба да чинимо да не би неблагодарни према 

Благодатељу нашем остали, по силама приносимо му веру, љубав, 

наду, целомудрије, давање милостиње и гостољубље. А сада ћу 

вам напоменути оно за шта сам вас раније молио. 

            А шта је то? 

            Кад страшној и Божанственој Трпези и тајанственој Жртви 

приступате, онда то са страхом и трепетом чините, са чистом 

савешћу, постом и молитвом без гунђања и без да један другога 

гурамо или да ногама с нестрпљењем тупкате, јер је то знак 

крајњег безумља и не малог презрења, јер такве, који тако 

поступају, велика мука и казна очекују. 

            Та помисли човече! Каквој се жртви приближаваш и каквој 

трпези приступаш, а опомени се и тога да се ти, као земља и 

пепео, крвљу и телом Христовим причешћујеш. Ти би, када би те 

један земаљски цар на гозбу звао с поштовањем за столом седео и 

постављена јела часно и тихо јео, а кад те Бог својој трпези позива 
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и свога Сина поставља, око које анђелске силе са страхом и 

трепетом стоје, херувими лица своја покривају а серафими с 

величанственим: “свет, свет, свет Господ” узвикују, ти вичеш и 

гунђаш? Зар не знаш да је нужно да се у то време при духовној 

чистоти и душевна тишина тражи? 

            Највећи мир и тишина овде су потребни, а не гунђање, гнев 

и гурање, јер све ово каља душу која приступа Светињи. А како би 

нам се могло опростити, када осим многих греха и у време самог 

приступања Светом Причешћу нећемо да се ослободимо таквих 

животињских навика. Од ових тајни ништа корисније не може бити 

за нас, па шта нас онда тако поробљава да једва чекамо да оно 

што је духовно оставимо и за телесним пожуримо. Немојмо 

нипошто, молим вас, гнев Божији на себе навлачити, јер ово што је 

на Трпезу постављено, то је целебни лек за све наше 

изопачености, неоскудевајуће богатство и путеводитељ к Царству 

Небеском. Зато са страхом, благодарношћу, скрушеношћу и са 

признавањем својих грехова, са сузама и плачем над својим 

пороцима, усрдну молитву Богу приносећи, приступајмо. И пошто 

би се тиме очистили Небеском Царству би се приближили, зато 

приступајмо тихо и са пристојношћу. Када непорочну и свету жртву 

примамо, љубимо је, очима грлимо и срцем успламтимо да нам 

скуп наш не би на суд и осуду, но на душевно умудрење, на љубав, 

добродетељ, и на помирење с Богом као и темељ ненарушивог 

мира и других безбројних блага био, а тако ћемо и себи самима 

светост прибавити и ближњима на спасење бити. 

            Ја често о овоме говорим, али нећу престати да и у будуће 

о томе говорим. Јер каква вам је корист, ако се узалуд окупљамо а 

ничему корисноме не привикавамо. А и нама каква би корист била, 

ако би вам увек беседом нашом угађали? 

            Кратко је ово време, љубљени! Отрезнимо се и будимо 

бодри! Пробудимо се и марљиву ревност према свему показујмо и 

у свему будимо благочестиви. Па било да треба реч Божију да 
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слушамо, било да тајнама треба да приступимо, или нешто друго 

да учинимо, свагда то са страхом и трепетом чинимо да не би за 

нерад наш клетву на себе навукли оним што је речено: “Проклет 

био ко немарно ради дјело Господње” (Јерем. ????), пошто 

гунђање и гнев овој жртви сметају а занемаривање њено, Богу је 

мрско по оној апостолској речи: “Ако ко разара храм Божији, 

разориће њега Бог” (1. Кор. 3, 17). 

            Немојмо дакле уместо опроштаја, Бога срдити, но 

марљивост и поредак чувајући и безметежну душу имајући, с 

молитвом и са скрушеним срцем приступајмо, да бисмо владику 

нашег Исуса Христа умилостивили и да нам да обећана блага ради 

благодати и човекољубља самога Господа нашега Исуса Христа с 

којим Оцу заједно са Светим Духом слава, држава, част, сада и 

свагда и у веке векова, Амин.   
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2. ISUS HRISTOS 

Prema Bibliji, Isus nije bio samo dobar čovek, On je i Bog. Evo šta je 
sve Isus rekao o svom božanstvu:“Kad biste mene znali, onda biste 
znali i Oca mojega; i odsele poznajete ga, i videste ga… Koji vide 
mene, vide Oca!” “Ja i Otac jedno smo.” (Jovan 14,7-9; 10,30) 
 Ako želite da znate ko je Bog, posmatrajte Isusa. Bog Otac pokazuje 
istu ljubav i brigu za svakog pojedinca koju je Isus, kad je bio utelovljen, 
pokazivao za svoga života na Zemlji. 
Šta je pisao Jovan o Isusovom božanstvu? “U početku beše Reč 
(Hristos), i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u 
Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je 
postalo… I Reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i 
videsmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorodnoga od Oca.” (Jovan 1,1-
3.14) 
Isus, Reč, Bog je kao i Bog Otac. Isus u početku“beše s Bogom”. On je 
rečju stvorio sve što postoji. Otkada Bog Sin postoji zajedno s Bogom 
Ocem?“A Sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka…” (Jevrejima 1,8) 
Bog Otac i Isus Sin zajedno postoje od večnosti. Isus je uvek bio jedno 
s Ocem. 
Ono što Isusa čini jedinstvenim je činjenica da je Njegova biografija 
napisana pre Njegovog rođenja. Hristov život je ispunjenje mnogih 
proročanstava. 
Originalni prepisi starozavetnih proročanstava pronađeni u pećinama u 
okolini Kumrana (blizu Mrtvog mora), koji potiču najmanje 250 godina 
pre Hrista, a i Septuaginta (grčki prevod Starog zaveta koji je takođe 
već postojao u to vreme), unapred su objavili jasne detalje Hristovog 
života. Novi zavet je ispunjenje unapred napisane životne priče. 
Svako ko pažljivo čita Stari zavet zapaziće da on neprekidno najavljuje 
Mesijin dolazak. Kad su Adam i Eva pali u greh, Bog im je odmah 
obećao da će poslati na naš svet Nekog, ko će pobediti sotonu (1. 
Mojsijeva 3,15). Ta osoba, otkriva dalje Pismo, biće Mesija. 
Starozavetna jevrejska reč “Mesija”, koja znači“Pomazanik”, odgovara 
grčkoj reči “Hristos”, koja se upotrebljava u Novom zavetu (vidi: Jovan 
1,17; 4,25). 
Isus Hristos je Mesija. Ovo je najznačajnija objava Novoga zaveta. 
Premda su živeli od pet do četrnaest vekova pre Hristovog rođenja, 
starozavetni proroci izrekli su brojna proročanstva o Mesijinom životu. 
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Njihova proročanstva predskazuju mesto Hristovog rođenja, Njegovo 
ime i Njegovo životno delo. Oni otkrivaju pojedinosti o Njegovom 
suđenju i događaje u vezi s Njegovom smrću 
U proročanstvima stoji da se Mesija na suđenju neće braniti, pa su čak 
navedene neke reči, koje će izgovoriti u poslednjim trenucima svoga 
zemaljskog života. Navedeni su čak i godina, dan i doba dana kada će 
izdahnuti, kao i da će posle tri dana vaskrsnuti. Na samom početku 
Njegove službe na Zemlji, ljudi su Njegov život upoređivali sa 
starozavetnim proročanstvima. Šta su zaključili? “Za koga Mojsije u 
Zakonu pisa i Proroci, nađosmo ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.” 
(Jovan 1,45) 
Prilikom svoga prvog javnog pojavljivanja, naš Spasitelj pozvao se na 
proročanstvo da bi potvrdio svoj identitet. Pošto je naveo starozavetni 
tekst, izjavio je: “Danas se izvrši ovo Pismo u ušima vašima.” (Luka 
4,21) 
Kojim je rečima Isus, ubrzo posle svoga vaskrsenja, ponovo podsetio 
dvojicu svojih sledbenika na ispunjenje proročanstava koja ukazuju na 
Njega? “I On im reče: O bezumni i sporoga srca za verovanje svega što 
govoriše proroci! Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu 
svoju? I počevši od Mojsija i od sviju proroka kazivaše im što je za 
njega u svemu Pismu.” (Luka 24,25-27) Ispunjena proročanstva dala su 
uverljive dokaze da je Isus obećani Mesija 
Razmotrimo neke starozavetne tekstove i njihovo ispunjenje u 
novozavetnim zapisima o Hristovom životu. Mesto Njegovog rođenja 
Starozavetno proročanstvo: “A ti Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji 
među tisućama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u 
Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena.” (Mihej 5,2) 
Novozavetno ispunjenje: “A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskome, za 
vremena cara Iroda…” (Matej 2,1) 
 Rodiće Ga devica Marija Starozavetno proročanstvo: “Zato će vam 
sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće sina, i 
nadenuće mu ime Emanuilo (Bog s nama)!” (Isaija 7,14) 
Novozavetno ispunjenje: “Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije 
žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi 
sina, i nadeni mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha 
njihovih.” (Matej 1,20.21) 
Njegovo poreklo iz Judinog plemena Starozavetno proročanstvo: 
“Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovih onaj 
koji postavlja zakon, dokle ne dođe Onaj kome pripada, i njemu će se 
pokoravati narodi.” (1. Mojsijeva 49,10) 
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 Novozavetno ispunjenje: “Jer je poznato da Gospod naš od kolena 
Judina izađe…” (Jevrejima 7,14) 
Odbacivanje Isusa Starozavetno proročanstvo: “Prezren beše i odbačen 
između ljudi…” (Isaija 53,3) Novozavetno ispunjenje: “K svojima dođe, i 
svoji ga ne primiše.” (Jovan 1,11) 
Izdaja Spasitelja Starozavetno proročanstvo: “I čovek mira mojega, u 
kojega se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.” (Psalam 
41,9) Novozavetno ispunjenje: “Isus odgovori: Onaj je kome ja umočivši 
zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome.” 
(Jovan 13,26) 
Novac isplaćen izdajniku Starozavetno proročanstvo: “I rekoh im: ako 
vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije, nemojte; i izmeriše mi 
platu, trideset srebrnika.” (Zaharija 11,12) Novozavetno ispunjenje: 
“Tada jedan od dvanaestorice po imenu Juda Iskariotski, otide ka 
glavarima svešteničkim, i reče: Šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni 
mu obrekoše trideset srebrnika.” (Matej 26,14.15) 
Stradanje Spasiteljevo Starozavetno proročanstvo:“Probodoše ruke 
moje i noge moje.” (Psalam 22,16) Novozavetno ispunjenje: “I kad 
dođoše na mesto koje se zvaše Kosturnica, onde razapeše njega i 
zločince…” (Luka 23,33) 
Psalam 22. i Isaija 53. glava slikovito opisuju kako oni koje je došao da 
spase, progone i ubijaju Mesiju. Vaskrsenje Starozavetno proročanstvo: 
“Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu (grobu), niti ćeš dati da Svetac 
Tvoj vidi truhlost.” (Psalam 16,10) 
 Novozavetno ispunjenje: “Predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da 
se ne ostavi duša njegova u paklu (grobu), ni telo njegovo vide truljenja. 
Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svedoci.” (Dela 2,31.32) 
Celokupan Hristov život potvrđuje ispunjenje biblijskih proročanstava. 
Peter Stoner proverio je teorijom verovatnoće mogućnost pojave 
slučajnosti u ispunjenju ovih proročanstava. Od 60 ključnih 
proročanstava o Hristu, izabrao je osam i zaključio:“Verovatnoća da je 
neki čovek mogao da živi u to vreme i da se u njegovom životu ispuni 
svih osam proročanstava jeste 1:1 000 000 000 000 000 000. Postoje 
čvrsti dokazi da se ova proročanstva nisu slučajno ispunila u Isusovom 
životu. Natprirodna sila unapred je napisala Njegovu biografiju. Isus je 
zaista Mesija, Božji Sin.” 
Kad je Varnava, jedan Isusov učenik, propovedao o Hristu kao Božjem 
Jagnjetu, mnogi od njegovih slušalaca bili su sumnjičavo raspoloženi. 
Međutim, kad su čuli kako su se starozavetna proročanstva u detaljima 
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ispunila u Isusovom životu, s oduševljenjem su 
 poverovali u Hrista kao Mesiju (Dela 18,27.28). 
Ovakva precizno ispunjena proročanstva kao i svedočanstva Isusovih 
učenika navode svakog tražioca istine da poveruje Isusovim izjavama o 
tome ko je On – Božji Sin, videlo sveta, i vaskrsenje i život! Kada u 
molitvi ispitamo dokaze, donesimo odluku o tome ko će biti Gospodar 
našeg života. Ako to već niste učinili, da li želite da svoj život predate u 
Hristove ruke? 
Isus je živeo u skladu s Božjim planom, osmišljenim vekovima pre 
Njegovog rođenja. On je, znajući za to, uvek bio svestan Božjeg 
vodstva. Jednom prilikom rekao je: “… ništa sam od sebe ne činim; 
nego kako me nauči Otac moj onako govorim… ja svagda činim što je 
njemu ugodno.” (Jovan 8,28.29) 
Kao što je isplaniran Isusov zemaljski život pre Njegovog rođenja na 
Zemlji, Bog ima plan za svako ljudsko biće. On zna kako možemo 
ispuniti svoje životne želje i živeti bogatim životom. Aleksandar nije uvek 
bio siguran da želi da se potčini Božjem planu. Ali kad je trebalo da 
odabere školu u koju će ići, odlučio je da prvi put u životu zatraži Božje 
vodstvo. Molio se nekoliko dana i osluškivao odgovor. Posle nekog 
vremena činilo mu se da postoje dobri razlozi da se prikloni velikom i 
jeftinijem univerzitetu. Oklevao je, ali se ipak upisao Ubrzo posle 
početka predavanja, upoznao se s grupom revnih hrišćana. Njegovo 
iskustvo iz druženja s njima, tokom naredne dve godine, u potpunosti je 
izmenilo njegov život. Nekoliko godina kasnije suočio se s drugom 
velikom odlukom: da li da još jednu godinu ostane u Japanu kao učitelj 
ili da se vrati u svoj grad. Ponovo je odlučio da zatraži Božje vodstvo i 
Bog mu je dao nekoliko dobrih razloga zbog kojih je trebalo da ostane . 
Na početku druge godine boravka potpuno neočekivano dobio je priliku 
da snimi film o evangelizaciji. To je bila njegova dugogodišnja želja, a 
sada mu se činilo da je Bog ostvaruje na način, koji je on najmanje 
očekivao. Kada se osvrne unatrag, Aleksandar vidi da mu je  Bog uvek 
otvarao vrata, kad god bi se suočio s nekom važnom odlukom i zatražio 
Njegovo vodstvo. U skladu s takvim saznanjem napisao je sledeće reči: 
“Gospode, ako imaš sa mnom još kakav plan, molim Te, reci mi.” 
Kako možemo znati šta je Božji plan za naš život? Bog nas vodi na tri 
načina: 
1. Putem Biblije 
Koja je knjiga, prema rečima psalmiste, pouzdani vodič u našem životu? 
“Reč je Tvoja žižak nozi mojoj i videlo stazi mojoj.” (Psalam 119,105) 
“Ovo se pak sve događaše ugledi njima, a napisa se za nauku nama, 
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na koje posledak sveta dođe.” (1. Korinćanima 10,11) Božja Reč 
obnavlja naš um i daje nam razboritost (Rimljanima 12,2; Psalam 
119,99). Umesto da nasumice otvaramo biblijske tekstove u celoj Božjoj 
Reči, redovno proučavanje Pisma najbolji je način za donošenje 
ispravnih životnih odluka. 
2. Proviđenjem 
Bog nas vodi svojim proviđenjem. Pastir vodi svoje stado kroz bujne 
pašnjake ili preko negostoljubivih gudura. Bog nam može pomoći da 
učimo iz svojih životnih iskustava, koja nam tako postaju blagoslov. Mi 
imamo Pastira koji čvrsto stoji uz nas. 
3. Živom komunikacijom s ljudskim srcem 
Bog nas vodi i tako što govori našoj savesti. Apostol Pavle potvrđuje da 
Bog vodi vernika Svetim Duhom koji “sve ispituje, i dubine Božje” (1. 
Korinćanima 2,10) On kaže da Duh može dati “bistre oči srca vašega”. 
(Efescima 1,18) Kasnije, u pouci o molitvi, saznaćemo da nam molitva 
omogućava da neposredno razgovaramo s Bogom. [to više vremena 
provodimo u redovnom razgovoru s Bogom, to će nas On bolje voditi. 
On oblikuje naše stavove, način razmišljanja i prosuđivanja tako da 
jasnije vidimo sledeći korak. 
Kad je došao u pustinju da kuša Isusa, đavo je kušao Njegovu 
pokornost Bogu. Da li će Isus radi ostvarenja svog cilja radije primeniti 
metode ovoga sveta ili će se bezuslovno pokoriti Očevoj volji? Đavo se 
pogađao: “Ako se odrekneš žrtve, kako je isplanirao tvoj Otac, ceo svet 
staviću na tvoj dlan, slavu, sreću i udoban život.” Sotona je čak naveo i 
Pismo u želji da prevari Hrista. Ali Isus ga je svaki put odbio rečima 
“Pisano je.” (Matej 4,1-11) 
Pokornost Božjoj volji je najuticajnija pouka koju možemo naučiti iz 
Isusovog života. U samrtnoj borbi u Getsimaniji, Isus je povikao: 
 “Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja 
hoću, nego kako Ti.” (Matej 26,39) 
Posle tri godine usklađenog života s Božjim planom, poslednje Hristove 
reči bile su: “Svrši se.” (Jovan 19,30) Isus je u stvari rekao: “Život koji mi 
je Bog odredio sada je završen i ispunjen.” Dok slušate Božji glas koji 
vam iz Njegove Reči skladno govori preko proviđenja i Njegovim 
neposrednim uticajem na vašu savest, možete naučiti kako da u celosti 
prihvatite Njegovo vodstvo. Istovremeno možete 
 otkriti radost “dobro vođenog života”, života pod Božjim vodstvom. 
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Informacije o Crkvi Sv.Trojice (REC/ACNA) 

 
Una sancta catholica et apostolica ecclesia 

Ecclesia reformata anglicana 
 

Crkva Sv.Trojice u Beogradu jeste anglikanska/episkopalna crkva, 
protestantska u tradiciji, reformisana u teologiji, episkopalna u crkvenom 
ustrojstvu. 
 
Ona je zajednica vernika koja veruje u objavu Svetoga pisma, a njeni 
koreni datiraju u razdoblje crkvene reformacije 16.veka. Naša parohija 
svim srcem podržava pet velikih načela reformacija:  
1.Samo Sveto pismo za pitanja vere i prakse (Sola Scriptura); 
2.Spasenje samo po veri (Sola Fide);  
3.Opravdanje samo po milosti (Sola Gratia);  
4.Milost samo po Isusu Hristu (Solo Christo);  
5.Sva slava pripada samo Bogu (Soli Deo Gloria) 
 
Naša bogosluženja posvećena su isključivo Bogu i predstavljaju našu 
žrtvu i hvalu jedinom Gospodu. Nije nam cilj da se na njima zabavljamo, 
animiramo posetioce niti uzdižemo služitelje, već samo da damo čast i 
hvalu Svetoj Trojici, Jednom Bogu, koji to zaslužuje. Iz tog razloga 
nemojte biti obeshrabreni ako nas ima malo. Gospod ej rekao: ’Jer gde 
su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja među njima.‘ Zato 
uzdignite glave puni ponosa na Gospoda i dolazimo redovno na 
bogosluženja imajući veru u Njega koji nas je izbavio da budemo 
dostojni slaviti Njegovo ime. 
 
Mir Gospodnji bio uvek sa vama. 
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At Church of the Holy Trinity (REC/ACNA), Holy Communion at the 
Lord's Table is central to our worship and the source of all we do. It 
defines our relationships, strenghtens our souls, and confronts us with 
the realities of Christian living. We invite you to experience traditional 
Anglican worship and Biblical preaching and instruction with us. 
 
All worship services at Trinity follow the Angilcan Prayer Book, an 
ancient tradition that guides our worship and teaches us how to pray. 
Prayer Book worship allows worshipers of all ages and traditions to 
unite with each other to offer praise to our Lord. 
 
Baptized Christians of all ages are invited to worship and partake of the 
Lord's Table with us. Because we worship together as families, 
squirming children and chattering babies are loved and welcomed in the 
service while they grow and learn to worship. 
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„Jer Božja reč je živa i delotvorna, oštrija je od svakog 
dvoseklog mača i prodire dotle da razdvaja dušu i duh, kosti i 

njihovu moždinu, i može prosuditi misi i namere srca.“ 
(Jevrejima 4,12) 
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