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REFORMA 
Vesnik tradicionalnog hrišćanstva u savremenom svetu 
Godina: 2.  Broj: 1. januar – 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evo Gospodnje robinje.  
Marija je znala da je sigurna u rukama 

svog vernog Boga.
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1.  
ROBINJA GOSPODNJA 

 
Marija širom otvorenih očiju gleda posetioca koji ulazi u 
njen dom.  On ne traži ni njenog oca ni majku.  Došao je 
da vidi nju. Potpuno je sigurna da on nije iz Nazareta. U 
malom gradu kao što je njen, stranci se lako mogu 
zapaziti. A on bi svuda bio upadljiv.  Obraća joj se 
veoma neobičnim rečima: Raduj se ti što si stekla milost, 
Gospod je s tobom blagoslovena si među ženama. 
(Luka 1,28). 
 
Ovim rečima Sveto pismo nas upoznaje s Marijom, 
ćerkom Ilija, iz grada Nazareta u Galileji. Susrećemo se 
s njom u trenutku kada se nalazi na prekretnici svog 
života. Ona je verena za tesara Josifa koji je bio 
siromašan, ali bogobojazan čovek.  Čini se da je njen 
životni put zacrtan - skromno će živeti i podupirati Josifa 
dok zajedno budu podizali decu. Međutim, sada se pred 
njom pojavljuje ovaj posetilac s vešću da joj je Bog 
poverio zadatak koji će joj promeniti život. 
 
Mnogi su iznenađeni kada saznaju da Sveto pismo ne 
govori puno o Mariji. Otkriva malo o njenoj prošlosti, još 
manje o njenoj ličnosti i baš ništa o njenom izgledu. Pa 
ipak, i ono malo što se o njoj nalazi u Božijoj Reči govori 
nam mnogo.  
 
Da bismo saznali kakva je bila Marija, moramo ostaviti 
po strani to kako se na nju gleda u raznim crkvama.  
Zato se nećemo baviti brojnim slikama i prikazima na 
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mermeru i zidovima.  Niti ćemo pokušavati da 
rastumačimo teološka shvatanja i verska učenja kojima 
se ovoj ženi pripisuju.  Obratićemo pažnju samo na ono 
što Sveto pismo zaista kaže o njoj.  Steći ćemo uvid u 
Marijinu veru i videćemo kako je možemo oponašati. 
 
Marijin posetilac nije bio običan čovek.  Bio je to anđeo 
Gavrilo. Kada joj je rekao raduj se ti što si stekla milost, 
ona se uplašila njegovih reči i razmišljala je šta znači taj 
neobičan pozdrav (Luka 1,29).  Ko joj je ukazao takvu 
milost?  Marija nije očekivala takvo priznavanje od ljudi. 
Ali anđeo nije govorio o tome, već o Božijoj milosti.  Ona 
je pridavala veliku važnost tome.  Ipak, nije bila ohola i 
nije smatrala da je Božija milsot nešto što se 
podrazumeva.  Ni mi ne treba nikada da uobražavamo 
da imamo pravo na Božiju milost, već treba da težimo za 
njom. Time ćemo pokazati da smo razumeli važno 
svetopisamsmo načelo koje je mlada Marija u potpunosti 
shvatila: Bog se suprotstavlja oholima, ali voli i podržava 
krotke i ponizne (Jakov 4,6). 
 
Anđeo joj ukazuje da će uskoro imati skoro nezamislivu 
čast. Objašnjava joj da će roditi dete koje će postati 
najvažniji čovek u istoriji.  Gavrilo kaže: Gospod Bog 
daže mu presto Davida, njegovog oca, i on će vladati 
kao kralj nad Jakovljevim domom zauvek i njegovom 
carstvu neće biti kraja. (Luka 1,32.33)  Ona je sigurno 
znala za obećanje koje je Bog dao Davidu više od 
hiljadu godina ranije - naime, da će jedan od njegovih 
potomaka vladati večno (2.Samuilova 7,12.13).  To 
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znači da će njen sin postati Mesija kojeg je Božiji narod 
vekovima očekivao. 
 
Štaviše, anđeo joj govori da će se njeno dete ‘zvati Sin 
Svevišnjega’. Kako je moguće da jedna žena rodi 
Božijeg Sina?   Zaista, kako je Marija uopšte moga da 
rodi?  Verena je za Josifa, ali još uvek nisu u braku.  
Zato Marija otvoreno pita: Kako će to biti, kad još nisam 
imala odnose s muškarcem? (Luka 1,34)  Vredi zapaziti 
da se Marija ne stidi da govori o svojoj nevinosti.  
Zapravo, ona je ponosna na to. Danas, mnogi mladi 
jedva čekaju da izgube nevinost i rugaju se onima koji 
su drugačiji. Očigledno je da se svet promenio.  
Međutim, Bog se ne menja (Malahija 3,6).  Kao i u 
danima kada je živela Marija, on ceni one koji se drže 
njegovih moralnih merila.  Svi da poštuju brak i bračna 
postelja da bude neokaljana; jer Bog će suditi 
bludnicima i preljubočincima. (Jevrejima 13,4) 
 
Iako je bila verna Bogu, Marija je bila nesavršena. Kako 
je onda mogla da rodi savršenog potomka, Božijeg 
Sina?  Gavrilo joj je objasnio: Sveti Duh će doći na tebe i 
sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će dete koje rodiš biti 
sveto, Božji Sin. (Luka 1,35)  Sveto znači čisto, 
neuprljano, posvećeno.  Deca od svojih roditelja 
nasleđuju nesavršenstvo i greh.  Međutim, u ovom 
slučaju, Bog je učinio jedinstveno čudo.   Da li je ona 
poverovala u anđelovo obećanje?  Kako je reagovala? 
 
Skeptici, pa i neki teolozi hrišćanskog sveta, sumnjaju u 
to da devica može roditi dete.  I pored sveg znanja koje 
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imaju, izmiče im jedna jednostavna istina.  Kao što je to 
Gavrilo rekao, Bogu ništa što kaže nije nemoguće. (Luka 
1,37)  Premda je Marija bila mlada, imala je veliku veru i 
zato nije dovodila u pitanje ono što je Gavrilo rekao.  
Međutim, ona nije bila lakoverna. Kao i svaka razumna 
osoba, ona je svoju veru temeljila na dokazima.  Zato je 
Gavrilo svoje reči potkrepio dokazom ispričavši joj za još 
jedno čudo koje je Bog učinio. Rekao joj je da je 
zatrudnela njena starija rođaka Jelisaveta, koja je dugo 
bila nerotkinja. 
 
Šta će Marija sada učiniti?  Jasno joj je šta Bog očekuje 
od nje i ima dokaz da će on učiniti sve što je Gavrilo 
rekao. Možemo biti sigurni da je čat koja joj je ukazana 
nosila sa sobom neke strahove i brige.  Kao prvo, da li 
će njen verenik Josif i dalje želeti da se oženi njom kada 
sazna da je u drugom stanju? Kao drugo, ono što Bog 
traži od nje deluje kao veoma teška odgovornost.   
 
Sveto pismo pokazuje da su čak i verni muškarci 
ponekad oklevali da prihvate neki zadatak od Boga.  
Mojsije je prigovarao da niej dovoljno rečit da bi služio 
kao Božji govornik (Izlazak 4,10). Jeremija je govorio da 
je još dete, premlad da bi prihvatio službu koju mu je 
Bog dodelio (Jeremija 1,6). A Jona je pobegao od 
zadatka koji je dobio. (Jona 1,3)  Kako je Marija 
postupila? 
 
Njene reči koje odražavaju poniznost i poslušnost 
odjekuje kroz vekove: Evo robinje Gospodnje. Neka mi 
bude po tvojoj reči. (Luka 1,38)  Robinja je zauzimala 
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najniži položaj od svih sluškinja, budući da je njen život 
bio u rukama njenog gospodara.  Marija je smatrala da 
je u takvom položaju pred svojim Gospodarem, Bogom.  
Znala je da je sigurna u njegovim rukama, da on na 
vernost uzvraća vernošću i da će je blagosloviti dok daje 
sve od sebe da izvrši njegovu volju (Psalam 18,25). 
 
Ponekad Bog od nas traži nešto što iz našeg ugla 
možda izgleda teško, čak i nemoguće.  Međutim, u 
svojoj Reči on nam pruža svaki razlog da mu verujmo i 
da poput marije stavimo svoj život u njegove ruke 
(Poslovice 3,5.6). Da li ćemo to i učiniti? Ukoliko tako 
postupimo, on će nas nagraditi, što će još više ojačati 
našu veru.  
 
Mariji je mnogo značilo ono što joj je Gavrilo rekao o 
Jelisaveti.  Zar bi je iko mogao bolje razumeti od nje?  
Marija žurno kreće u planinsku oblast Jude. Verovatno 
joj treba tri ili četiri dana da stigne do Jelisavete i 
sveštenika Zaharije. Čim je ušla u njihov dom, Bog joj je 
na još jedan način ojačao veru. Nakon što čuje marijin 
pozdrav, Jelisaveta oseća da je dete u njenoj utrobi 
poskočilo od radosti.  Ispunjena Svetim Duhom, obraća 
se Mariji rečima: Majka mog Gospoda.  Bog je otkrio 
Jelisaveti da će marijin sin postati njen Gospod, to jest 
Mesija. Nadalje, nadahnuo je Jelisavetu da pohvali 
Mariju za njenu vernost i poslušnost, zbog čega ona 
kaže: Blažena je ona koja je poverovala da će se ispuniti 
što joj je Gospod rekao. (Luka 1,39-45)  Sve to uverava 
Mariju da će Bog ispuniti ono što joj je obećao. 
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Marija na to uzvraća rečima koje su verodostojno 
zapisane u Svetom pismu (Luka 1,46.55).  To je najduža 
Marijina izjava zabelećena u Svetom pismu i otkriva 
mnogo toga o njoj.  Na primer, vidimo njenu zahvalnost 
dok hvali Boga što ju je izabrao da bude Mesijina majka. 
Takođe vidimo dubinu njene vere dok slavi Boga kao 
onog koji ponižava ponosne i moćne, a pomaže 
neznatnima i siromašnima koji žele da mu služe. Pored 
toga, saznajemo kkoliko je dobro poznavala svete spise. 
Prema jednoj proceni, ona je više od 20 puta ukazala na 
starozavetni tekst.  Između ostalog, Marija je 
najverovatnije citirala i bogobojaznu anu, koju je Bog 
takođe blagoslovio tako što joj je omogućio da rodi. 
 
Marija je duboko razmišljala o Božijoj Reči. Ostala je 
ponizna.  Nije se oslanjala na svoju mudrost već je 
dopustila da Božija Reč govori. Dete koje je nosila 
jednog dana će pokazati isti stav i reći: Ono što 
naučavam nije moje, nego potiče od onoga koji me je 
poslao. (Jovan 7,16)  Dobro bi bilo da se pitamo: Da li 
pokazujem takvo poštovanje i cenjenje prema Božijoj 
Reči? Ili zastupan svoje ideje i shvatanja?  Marija je u 
tom pogledu bila izuzetan primer. 
 
Ona je ostala kod Jelisavete oko tri meseca, i nema 
sumnje da su se međusobno ohrabrile (Luka 1,56).  
Svetopisamski zapis o ovom divnom prijateljstvu 
podseća nas na to koliko je blagoslov imati prave 
prijatelje. Ukoliko ih biramo među onima koji zaista vole 
Boga, to će se sigurno pozitivno odraziti i na našu 
duhovnost i bićemo bliže Bogu (Poslovice 13,20).  
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Međutim, došlo je vreme da se Marija vrati kući. Šta će 
joj reći Josif kada sazna za njenu trudnoću? 
Marija sigurno ne čeka da se vidi da je u drugom stanju 
pa da tek onda razgovara s Josifom.  Nema sumnje da 
se pribojavala kako će ovaj plemenit, bogobojazan 
čovek reagovati na ono što će mu saopštiti.  Pa ipak, 
govori mu sve što joj se desilo. Razumljivo je da je Josif 
jako uzneniren zbog toga. Želi da veruje svojoj dragoj 
verenici, ali sve ukazuje na to da mu je bila neverna. 
Sveto pismo ne govori o tome šta mu je prolazilo kroz 
glavu ali govori da je odlučio da se razvede od nje, 
budući da se u to vreme na one koji su bili vereni 
gledalo kao da su već u braku. On ne želi da je izloži 
javnoj sramoti i preziru, pa zbog toga odlučuje da se 
tajno razvede (Matej 1,18.19)  Mariju sigurno boli dok 
gleda kako ovaj dobar čovek pati zbog nesvakidašnej 
situacije. Ipak, ona nije ljuta na njega što joj nije 
poverovao. 
 
Bog sa ljubavlju pomaže Josifu da postupi ispravno. 
Božiji anđeo mu se javlja u snu i kaće da je Marija zaista 
čudom zatrudnela. Josifu sigurno pada kamen sa srca. 
On sada čino ono što Marija čini od samog početka - 
podlaže se Božijem vođstvu.  Uzima Mariju za ženu i 
sprema se da preuzme jedinstvenu odgovornost (Matej 
1,20-24). 
 
Bračni parovi, kaoi  oni koji razmišljaju da stupe u brak, 
mogu učiti od ovog mladog para koji je živeo pre 2 000 
godina. Dok je Josif gledao sovju ženu kako savesno 
ispunjava ulogu majke, sigurno mu je bilo drago što je 
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poslušao uputstvo anđela.  Uvideo je koliko je bitno da 
se oslanja na Boga prilikom donošenja važnih odluka 
(Psalam 37,5; Poslovice 18,13).  Nesumnjivo je kasnije 
kao poglavar porodice i dalje bio pažljiv i obazriv pri 
donošenju odluka.  
 
S druge strane, šta možemo zaključiti iz toga što je 
Marija bila spremna da se uzda za Josifa?  Iako je 
njemu u početku bilo teško da poveruje u njene reči, ona 
je strpljivo čekala da on kao budući poglavar porodice 
donese odluku.  Sigurno je uvidela koliko je strpljenje 
važno, što je dobra pouka za sve današnje hrišćane.  
Povrh svega, ovi događaju su veroatno poučili Josifa i 
Mariju koliko je važna iskrena i otvorena komunikacija: 
Namere propadaju gde nema poverljivog razgovora, a 
uspeh leži u mnoštvu savetnika. (Poslovice 15,22) 
 
Brak ovog mladog para nesumnjivo je imao najbolji 
mogući temelj. Oboje su iznad svega voleli Boga i želeli 
da mu ugode kao odgovorni i brižni roditelji.  Naravno, 
čekali su ih još mnogi blagoslovi - ali takođe i izazovi.   
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2.  
MARIJA - DOBAR PRIMER 

 
Marija sedi na leđima magareta i pokušava da pronađe 
koliko - toliko udoban položaj.  Već satima tako putuje. 
Ispred nje neumorno korača Josif idući putem prema 
udaljenom Vitlejemu. Ona ponovo oseća kako se beba 
pomera u njenom stomaku. 
 
Marija je pred porođajem.  U Svetom pismu se kaže da 
je ona u to vreme bila u poodmakloj trudnoći (Luka 2,5).  
Dok ona i Josif prolaze pored jednog polja za drugim, 
možda neki ratari na trenutak prestaju da oru ili seju, 
začuđeno ih posmatraju i pitaju se zašto bi žena u 
takvom stanju krenula na put. Šta je odvelo mariju tkao 
daleko od njenog doma u Nazaretu? 
 
Sve je počelo mesecima ranije, kada je ova mlada 
Jevrejka saznala da joj je ukazana čast koju nije imao 
niko u celoj ljudskoj istoriji. Trebalo je da rodi dete koje 
će postati Mesija, Božjeg Sina (Luka 1,35).  U vreme 
kada joj se bližio porođaj, morali su da krenu na put. Na 
tom putovanju, Marija se suočila sa situacijama koje su 
stavile njenu veru na ispit. Pogledajmo šta joj je 
pomoglo da sačuva snažnu veru. 
 
Josif i Marija nisu jedini putnici. Car Avgust je nedavno 
izdao naredbu da se popiše sve stanovništvo i ljudi su 
morali da putuju u svoj rodni grad da bi bili upisani. Šta 
je Josif uradio?  Sveto pismo kaže: Tako je i Josif 
krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u 
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Davidov grad, koji se zove Vitlejem, jer je bio iz 
Davidovog doma i njegove porodice. (Luka 2,1-4). 
 
To što je car baš tada izdao naredbu nije bilo slučajno. 
U jednom proročnstvu zapisano oko sedam vekova 
ranije, rečeno je da će Mesija biti rođen u Vitlejemu. 
Doduše, postojao je jedan grad po imenu Vitlejem samo 
11 kilometara od Nazareta. Međutim, proročanstvo je 
konkretno ukazivalo na Vitlejem Efratu kao na mesto u 
kom će se roditi mesija. (Mihej 5,2)  Put iz Nazareta do 
tog malog sela dug je 130 kilometara i vodi preko 
brdovitog područja Samarije. Josif se zaputio u taj 
Vitlejem jer je odatle poticala porodica kralja Davida, 
kojoj su pripadali i on i njegova nevesta. 
 
Da li će se Marija složiti s Josifovom odlukom da se 
povinuju carevoj naredbi?  Na kraju krajeva, taj put bi joj 
teško pao. Verovatno je bila rana jesen kada počinju 
kiše nakon što se polako završava sušna sezona. 
Nadalje, Vitlejem se nalazio na podmorskoj visini od 
preko 760 metara, što je priličan uspon koji nije lako 
savladati nakon višednevnog putovanja. Možda bi put 
trajao duže jer je Marija zbog svog stanja morala češće 
da se odmara. U tom periodu bi mlada žena više nego 
ikada želela da bude kod kuće gde bi joj prijatelji i 
porodica mogli pomoći kada počnu porođajni bolovi. 
Nema sumnje da joj je bila potrebna hrabrnost da pođe 
na taj put.  
 
I pored sveta toga, Luka kaže da je Josif krenuo da se 
upiše s Marijom. Takođe je zabeležio da se Marija do 
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tada vać udala za Josifa (Luka 2,4.5). To što je bila 
udata u velikoj meri je uticalo na Mariije odluke. On aje 
poštovala Josifa kao poglavara porodice, prihvatajući 
ulogu pomoćnice koju joj je Bog dodelio i podržavajući 
svog muža u odlukama koje je donosio. Zapazi razliku 
između ovih reči i opisa jednog ranije Marijinog 
putovanja: Marija je ustala i otišla da poseti Jelisavetu 
(Luka 1,39). U to vreme, kao verena ali neudata žena, 
Marija je mogla da donosi odluke bez savetovanja s 
Josifom. Međutim, nakon što su se venčali, Josif je 
doneo odluku o zajedničkom putovanju.  Svojom 
poslušnošću Marija je rešila ovu situaciju koja je mogla 
predstavljati ispit za njenu veru. 
 
Šta je još moglo podstaći Mariju da pokaže poslušnost?  
Da li je ona znala za proročanstvo o tome da će se 
Mesija roditi u Vitlejemu? Sveto pismo nam to ne 
otkriva. Ali moguće je budući da je ta činjenica bila 
poznata verskim vođama, pa čak i običnim ljudima 
(Matej 2,1-7; Jovan 7,40-42).  A za Mariju sveti spisi 
nipošto nisu bili nepoznanica (Luka 1,46-55). Možda je 
odlučila da putuje iz poslušnosti svom suprugu, možda 
zbog naredbe vlasti ili zbog Božijeg proročanstva.  A 
moguće je da je na njenu odluku uticalo sve to. U 
svakom slučaju, pružila je izvanredan primer. Bog 
veoma ceni poniznost i poslušnost koje pokazuju i 
muškarci i žene. U naše vreme, kada mnogi podložnost 
ne smatraju vrlinom, Marijin primer nadahnjuje verne 
ljude bez obzira na to gde žive.  
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Mora da je Marija odahnula ugledavši Vitlejem iz daljine. 
Dok se uspinju uz obronke i prolaze pored maslinjaka 
koji još nisu obrani, Marija i Josif verovatno razmišljaju o 
prošlosti tog sela.  I suviše je malo da bi bilo ubrojano u 
jedejske gradove, baš kao što je rekao prorok Mihej. Pa 
ipak, u njemu su pre više od hiljadu godina rođeni voz, 
Nojemina i kasnije David.  
 
Marija i Josif stižu u selo prepuno ljudi.  Drugi su došli 
na popis pre njih tako da više nema mesta u konačištu.  
U to vreme su u gradovima postojala konačišta u kojima 
su putnici i karavani mogli odsesti.  Nemaju drugog 
izbora nego da prenoće u štali.  Možemo samo da 
naslutimo koliko se Josif brinuo što njegova žena trpi 
jake bolove kakve nikad nije osetila i koji postaju sve 
jači. Od svih mogućih mesta, baš tu u štali počinju 
Marijini porođajni bolovi.  
 
Žene iz svih krajeva sveta mogu saosećatai s Marijom.  
Oko 4 000 godina ranije, Bog je prorekao da će žene 
trpeti porođajne bolove zbog nasleđenog greha 
(Postanje 3,16). Ne možemo zaključiti da je Marija bila 
izuzetak u tom pogledu. Luka u svom zapisu ne otkriva 
mnogo detalja već jednostavno kaže: Rodila je svog 
sina, prvenca (Luka 2,7). Na svet je došao njen prvenac 
- prvo od najmanje sedmoro Marijine dece (Marko 6,3).  
Ipak, to dete će biti drugačije. (Kološanima 1,15) 
 
U zapisu se pominje još jedan poznat detalj: Povila ga je 
i položila u jasle (Luka 2,7). Širom sveta se na 
umetničkim slikama i različitim drugim prikazima ovaj 
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događaj predstavlja na idiličan način. Ali, osmotrimo 
kako je to stvarno izgledalo. Jasle su zapravo dugačko 
korito pričvršćeno uza zid u koje se stavljala hrana za  
Životinje. Na kraju krajeva, porodica se nalazila u štali, 
koja se sigurno ne može opisati kao čisto mesto sa 
svežim vazduhom.  Koji bi roditelji izabrali takvo mesto 
za rođenje svog deteta ako bi imali bilo koju drugu 
mogućnost?  Većina roditelja želi da pruži najbolje svojoj 
deci. Koliko su tek Marija i Josif želeli da pruže najbolje 
Božijem Sinu. 
 
Marija i Josif nisu postali ogorčeni što zbog situacije u 
kojoj su se našli nisu mogli da učiine više. Jednostavno 
su uradili ono što su mogli. Na primer, Marija je nežno 
povila svoje novorođenče i pažljivo ga položila u jasle da 
spava, pobrinuvši se da mu bude toplo i udobno.  Ona 
nije dozvolila da je preterana zabrinutost zbog trenutnih 
okolnosti spreči da pruži najbolje svom detetu. Njih 
dvoje su takođe znali da je najvažniji zadatak koji ih 
čeka zadovoljavanje duhovnih potreba svog deteta. 
(Ponovljeni zakoni 6,6-8)  Danas mudri roditelji pridaju 
najveću važnost duhovnim vrednostima dok odgajaju 
svoju decu u ovom svetu u kom se takve vrednosti ne 
cene. 
 
Spokojstvo tog prizora iznenada prekida neki metež.  
Pastiri hrle u štalu da vide porodicu, a naročito dete. 
Ushićeni su a lica im blistaju od radosti. Dotrčali su sa 
obronaka na kojima su čuvali svoja stada. To što su se 
pastiri nalazili na poljima sa svojim stadima potvrđuje 
činjenicu na koju ukazuje biblijska hronologija: Hristos 
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se nije rodio u decembru ili januaru, kada bi stada bila 
zatvorena u blizini kuća, već negde početkom oktobra.  
Pastiri pričaju iznenađenim roditeljima o čudesnom 
susretu koji su upravo imali. Usred noći im se na jednom 
obronku iznenada pojavio anđeo a Božija slava je 
zablistala oko njih. Anđeo im je rekao da je Hristos, to 
jest Mesija, upravo rođen u Vitlejemu i da će naći dete 
povijeno i položeno u jasle. Zatim se dogodilo nešto još 
veličanstvenije - pojavilo se mnoštvo anđela koji su 
hvalili Boga (Luka 2,8-14). 
 
Sasvim je razumljivo što su ti ponizni ljudi dojurili u 
Vitlejem. Mora da su bili oduševljeni kada su videli 
novorođenče položeno u jasle baš kao što im je anđeo 
rekao. Dobru vest koju im je anđeo preneo nisu zadržali 
samo za sebe. Ispričali su ono što im je bilo rečeno... 
Svi koji su to čuli divili su se onome što su im pastiri rekli 
(Luka 2,17.18). U to vreme su verske vođe očigledno s 
nipodaštavanjem gledali na pastire. Ali Bog je cenio te 
skromne, verne ljude. Kako je njihova poseta uticala na 
Mariju? 
 
Iako je sigurno bila iscrpljena nakon porođaja, pažljivo je 
slušala svaku reč. I ne samo to: Marija je čuvala sve te 
reči u svom srcu i razmišljala o njima (Luka 2,19).  Ta 
mlada žena je zaista imala običaj da duboko razmišlja. 
Bila je svesna koliko je ta anđeoska poruka značajna. 
Njen Bog je želeo da ona zna i razume ko je njen sin i 
koliko je on važan.  Zbog toga nije samo slušala sve te 
reči već ih je čuvala u svomo srcu da bi mogla uvek 
iznova da razmišlja o njima u mesecima i godinama koje 
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su sledile.  Zahvaljujući tome, Marija je sačuvala jaku 
veru tokom celog života (Jevrejima 11,1). 
 
Da li ćemo slediti Marijin primer?  Na stranicama Božije 
Reči zapisana je životovažna istina. Međutim, te reči 
nam neće mnogo koristiti ako ne obratimo pažnju na 
njih, Zato je neophodno da redovno čitamo Sveto pismo 
- ne samo kao književno delo nego kao nadahnutu 
Božju reč (2.Timoteju 3,16). Zatim, poput Marije treba da 
čuvamo te duhovne bisere u svom srcu i da razmišljamo 
o njima. Dakle, naša vera će rasti ako duboko 
razmišljamo o onome što smo pročitali u Svetom pismu i 
o tome kako možemo potpunije primeniti Božije savete.   
 
Kada je novorođeni dečak imao osam dana, Marija i 
Josif ga odvode da bude obrezan u skladu s Mojsijevim 
zakonom i daju mu ime Isus, prema uputstvu koje im je 
preneo anđeo (Luka 1,31).  Zatim, kada je napunio 40 
dana, vode ga iz Vitlejema u hram u Jerusalimu koji je 
udaljen oko deset kilometara. Tamo prinose žrtvu 
očišćenja koja je Zakonom bila predviđena za siromašne 
porodice - dve grlice ili dva goluba.  Čak i ako im je 
neprijatno što nisu prineli muško jagnje i grlicu poput 
drugih roditelja, ne prepuštaju se tim osećanjima. 
Najvažnije je da će iz hrama otići veoma obeshrabreni 
(Luka 2,21-24). 
 
Prilazi im starac po imenu Simeon i govori Mariji još 
nešto što će moći da čuva u svom srcu. Njemu je bilo 
obećano da će videti Mesiju pre nego što umre i Bog mu 
je putem Svetog Duha obznanio da je mali Isus 
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prorečeni Spasitelj.  Simeon takođe upozorava Mariju da 
će jednog dana doživeti nešto veoma bolno. Biće to kao 
da joj mač probada dušu (Luka 2,25-35).  Iako je 
zvučalo zastrašujuće, te reči su možda pomogle Mariji 
da istraje kada su se ispunile tri decenije kasnije. Nakon 
Simeona, proročica Ana vidi malog Isusa i počinje da 
govori o njemu svima koji čekaju izbavljenje Jerusalima 
(Luka 2,36-38). 
 
Josif i Marija su zaista mudro postupili što su doneli 
svoje dete u Božiji hram u Jerusalimu. Od tada pa 
nadalje, tokom celog svog života, njihov sin je redovno 
posećivao to sveto mesto. Dok su tom prilikom bili u 
hramu, dali su Bogu najbolje što su imali i dobili pouku i 
ohrabrenje. Marija je sigurno tog dana otišla s ojačanom 
verom i punim srcem zbog duhovnih bisera o kojima će 
moći duboko da razmišlja i razgovara s drugima.  
 
Divno je videti roditelje koji danas slede njihov primer. 
Svoju decu trebamo redovno dovoditi na službe; 
redovno čitati i proučavati Sveto pismo sa njima.  Takvi 
roditelji daju svoje najbolje hrabreći suvernike svojim 
rečima.  Sa službi i proučavanja odlaze jači, srećniji i s 
puno dobrih stvari koji mogu podeliti s drugima. Zaista je 
lepo okupljati se s takvim ljudima. Tako ćemo poput 
Marije ojačati svoju veru.  
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3. 
JOSIF-PORODICA I BOG 

 
Josif nabacuje još jednu vreću na leđa magarca. Dok se 
pogledom oprašta od Vitlejema obavijenog tamom, 
lagano tapše ovu izdržljivu životinju. Obuzet je mislima o 
dugom putu koji čeka njegovu malu porodicu. Egipat - 
tuđ narod, strani jezik i nepoznati običaji.  Kako li će se 
navići na toliko promena? 
 
Nije mu bilo lako da svojoj voljenoj ženi, Mariji, prenese 
vesti koje je upravo čuo. Ali skupio je snagu i ispričao joj 
da mu se u snu pojavio jedan anđeo i preneo  mu 
poruku od Boga: Kralj Irod traži život njihovog malog 
sina.  Morali su odmah da pođu. (Matej 2,13.14)  Marija 
je bila veoma zabrinuta. Zašto bi iko želeo da ubije 
njeno nedužno, bezazleno dete? Ni ona ni Josif to nisu 
mogli da shvate. Ali verovali su Bogu i pripremili se za 
put.  
 
Dok usnuli vitlejem i ne sluti kakva se drama upravo 
odvija, Josif, Marija i Isus pod okriljem mraka polaze na 
put. Polako sviće zora, i Josif razmišlja šta ih sve čeka u 
nepoznatoj zemlji u koju su se uputili. Kako će on, 
skromni tesar, uspeti da zaštiti svoju porodicu od jednog 
tako moćnog kralja?  Hoće li uvek moći da obezbedi ono 
što im je potrebno? Da li će verno izvršiti težak zadatak 
koji mu je poverio Bog - da podiže ovo posebno dete i 
brine o njemu? Pred Josifom stoje ogromni izazovi. Dok 
budemo osmatrali kako se on suočio s njima, videćemo 
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zbog čega je Josif primer vere za očeve i sve nas 
danas.  
Sve je počelo pre nekoliko meseci dok je Josif još živeo 
u Nazaretu.  Njegov život se potpuno promenio kada se 
verio sa Ilijevom ćerkom Marijom. Poznavao ju je kao 
besprekornu, pobožnu devojku. Ali onda je čuo da je 
trudna. Nameravao je da se tajno razvede od nje kako bi 
je zaštitio i poštedeo sramote. U to vreme, na veridbu se 
gledalo gotovo isto kao na brak.  Međutim, u snu mu se 
javio jedan anđeo i objasnio mu da je Bog putem Svetog 
Duha učinio da marija zatrudni i da će dete koje ona 
nosi spasti svoj narod od njihovih greha.  Takođe ga je 
ohrabrio rečima: Ne boj se da dovedeš kući Mariju, 
svoju ženu (Matej 1,18-21). 
 
Pošto je bio pravedan i poslušan, Josif je učinio upravo 
tako. Prihvatio je neverovatno težak zadatak. Kasnije je 
iz poslušnosti carskoj naredbi o popisu pošao sa svojom 
trudnom ženom u Vitlejem. Tamo se dete rodilo. 
 
Josif se nije vratio sa svojom porodicom u Nazaret. 
Nastanili su se u skromnoj kući u Vitlejemu, nedaleko od 
Jerusalima.  Bili su siromašni, ali Josif je davao sve od 
sebe kako bi Marija i Isus što manje trpeli oskudicu i 
nedaće. Kada je Isus imao nešto više od godinu dana, 
život im se ponovo promenio. 
 
Posetili su ih tri osobe sa istoka, verovatno iz dalekog 
Vavilona. U želji da nađu dete koje će postati judejski 
kralj, pratili su zvezdu koja ih je dovela do kuće Josifa i 
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marije. Ušavši u kuću, pokazali su veliko poštovanje 
prema porodici. 
 
Zvezda koju su videli nije ih odmah odvela u Vitlejem 
nego najpre u Jerusalim. Tamo su zlom kralju Irodu 
ispričali da traže dete koje će postati judejski kralj, 
rasprlamsavši time njegovu ljubomoru i bes.  
 
Umešao se neko mnogo snažniji od Iroda. Na koji 
način?  Josif i Marija su neočekviano od posetilaca dobili 
zlato, tamjan i smirnu - prave dragocenosti. Što je još 
važnije, Bog je sprečio ove tri osobe da se vrate kralju 
Irodu i jave mu gde su pronašli dete. U snu im je naložio 
da idu kući drugim putem (Matej, 2,1-12). 
 
Kada su posetioci otišli, Božiji anđeo je upozorio Josifa: 
Ustani, uzmi dete i njegovu majku i beži u Egipat, i 
ostani tamo dok ti ne kažem da se vratiš, jer će Irod 
tražiti dete da ga pogubi. (Matej 2,13)  Kao što smo 
videli na početku, Josif je odmah poslušao. Bezbednost 
deteta je stavio ispred svega drugog i odveo je svoju 
porodicu u Egipat.  Pošto su im posetioci darovali 
skupocene poklone, imali su dovoljno sredstava da 
privremeno borave u stranoj zemlji.  
 
Roditelji mogu mnogo naučiti od Josifa.  On je spremno 
ostavio posao i žrtvovao ličnu udobnost da bi zaštitio 
svoju porodicu od opasnosti. Jasno je da je na brigu o 
porodici gledao kao na svetu dužnost koju je dobio od 
Boga.  Roditelji danas odgajaju decu u opasnom svetu, 
punom zlih uticaja koji ih mogu iskvariti ili im čak uništiti 
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život. Za svaku je pohvalu kada majke i očevi postupaju 
odlučno poput Josifa i daju sve od sebe kako bi zaštitili 
decu od takvih uticaja.  
Izgleda da Josifova porodica ne boravi dugo u Egiptu jer 
mu anđeo ubrzo javlja da je Irod umro. Josif se s 
porodicom vraća u svoju zemlju. U jednom drevnom 
proročanstvu je rečeno da će Bog pozvati svog sina iz 
Egipta (Matej 2,15). Josif je tako doprineo ispunjenju tog 
proročanstva. Kuda će sada odvesto svoju porodicu?   
 
Josif je vrlo oprezan. S pravom se plaši Irodovog 
naslednika Arhelaja, zlog čoveka koji je poput svog oca 
odisao ubilačkom mržnjom. Poslušavši Božje 
upozorenje vodi svoju porodicu na sever, daleko od 
Jerusalima i njegovih spletki. Nastanili su se u njegovom 
rodnom Nazaretu u Galileji i tamo su podizali svoju decu 
(Matej 2,19-23). 
 
Živeli su skromno a takav život je sigurno sa sobom 
nosio svoje izazove. Sveto pismo josifa naziva tesarem, 
što nije bio nimalo lak posao jer je obuhvatao obaranje 
stabala, dovlačenje drvne građe i sušenje drveta kako bi 
se moglo obrađivati. Bavio se izgradnjom kuća, pravio je 
čamce, mostiće, prikolice, točkove, jarmove i drugo 
poljoprivredno oruđe (Matej 13,55).  Tesari iz biblijskog 
doba često su radili ispred svoje kuće ili u radionici 
pored nje.  
 
Josif je koristio mnogo alata od kojeg je nešto sigurno 
nasledio od svog oca. Verovatno je imao ugaonik, visak, 
konac za obeležavanje, malu sekiru, testeru, bradvu, 
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čekić, malj, dleta, lučno svrdlo, različite vrste lepka i 
poneki klin, premda su oni bili prilično skupi. 
 
Isus je kao mali dečak sigurno voleo da posmatra svog 
poočima dok radi.  Možemo ga zamisliti kako širom 
otvorenih očiju pravi svaki Josifov pokret. S divljenjem 
ga posmatra kako znalački odmerava komad drveta a 
zatim ga oblikuje svojim snažnim i spretnim rukama. 
Josif možda svom malom sinu daje neke jednostavne 
poslove, na primer da pomoću osušene riblje kože 
izravna hrapavu površinu drveta. Verovatno ga uči da 
razlikuje hrast, maslinu i druge vrste drveta koje koristi u 
radu.  
 
Isus je takođe znao da su te snažne ruke koje obaraju 
stabla, tešu grede i čvrsto ih spajaju iste one snažne 
ruke u čijem su zagrljaju osećali toplinu on, nejgova 
majka, braća i sestre. Josif i Marija su imali veliku 
porodicu jer su pored Isusa dobilli još najmanje šestoro 
dece (Matej 13,55.56). Zato je Josif morao još marljivije 
da radi kako bi zbrinuo sve njih.  
 
Međutim, Josif je razumeo da su duhovne potrebe 
njegove porodice najvažnije. Zato je provodio vreme 
poučavajući decu o Bogu i njegovim zakonima. On i 
Marija su ih redovno vodili u obližnju sinagogu, gde se 
naglas čitao i tumačio zakon. Možda je Isus nakon toga 
postavljao pregrst pitanja ou, a on se sigurno trudio da 
mu što bolje odgovori na njih. Josif je takođe vodio 
porodicu na verske praznike u Jerusalimu. Za godišnje 
obeležavanje Pashe izdvajali su oko dve sedmice - da 
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prevale put od preko 100 kilometara do Jerusalima, 
prisustvuju proslavi i zatim se vrate kući.  
 
Poglavari porodica danas slede njegov primer. Oni se 
žrtvuju za svoju decu stavljajući duhovnu pouku ispred 
svega drugog, pa i materijalnih udobnosti.  Daju sve od 
sebe kako bi redovno proučavali Sveto pismo sa 
porodicom i vodili decu na službe i proučavanje Svetoga 
pisma.  Poput Josifa,svesni su da ne postoji bolji način 
za ulaganje u budućnost dece.  
 
Isus je imao 12 godina. Josif po običaju kreće s 
porodicom u Jerusalim na proslavu Pashe.  Velike 
porodice putuju u dugim povorkama, prelazeći predele 
obrasle bujnim prolećnim rastinjem.  Dok se približavaju 
uzvišenju n akome se nalazi Jerusalim, mnogi pevaju 
psalme poznate kao pesme za uspinjanje (Psalmi 120-
134). Grad vrvi stotinama hiljada ljudi. Posle praniza, 
porodice polako kreću kući. Josif i Marija su među tim 
mnoštvom. Pošto imaju pune ruke posla, ne obraćaju 
pažnju na to što Isus nije s njima. Verovatno 
pretpostavljaju da je s nekim rođacima. Tek kada čitav 
dan hoda odmiču od Jerusalima, shvataju da se 
dogodilo nešto strašno - Isusa nema (Luka 2,41-44). 
 
Obuzeti strahom, vraćaju se istim putem do Jerusalima. 
Kako li im taj grad sada deluje pusti i drugačije dok puni 
zebnje lutaju njegovim ulicama i dozivaju svoj sina. Gde 
bi dečak mogao biti? Da li se Josif nakon tri dana 
traženja zabrinuo da je strašno izneverio Boga, ne 
ispunivši sveti zadatak koji mu je bio poveren? Na kraju 
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odlaze u hram da ga i tamo potraže.  U jednoj prostoriji 
zatiču mnoge učene ljude, dobre poznavaoce Zakona - 
a među njima je i Isus.  Kakvo olakšanje za Josifa i 
Mariju (Luka 2,45.46). 
 
Isus sluša ove učenje ljude i postavlja im brojna pitanja. 
Ti ljudi su oduševljeni detetovom oštroumnošću i 
njegovim odgovorima. Marija i Josif su zatečeni. U 
biblijskom zapisu ne nalazimo nijednu Josifovu reč, ali 
zato Marijine reči živopisno oslikavaju njihova osećanja: 
Dete, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja zabrinuti smo 
te tražili. (Luka 2,47.48) 
 
U nekoliko veštih poteza, Božija Reč realno oslikava 
roditeljstvo. Ono ne nosi sa sobom samo lepe trenutke 
već i teške - čak i ako je dete savršeno.  Odgajanje dece 
u današnjem opasnom svetu može doneti mnogo briga, 
ali očeve i majke teši to što Sveto pismo govori o 
izazovima s kojima se oni suočavaju.  
 
Isus je svojim roditeljima je iskreno odgovorio: Zašto ste 
me tražili? Zar nieste znali da moram biti u domu svog 
Oca? (Luka 2,49) 
 
Ko zna koliko puta je Josif dozivao u misli te reči koje su 
ga ispunjavale očinskim ponosom.  Na kraju krajeva, 
uložio je mnogo truda i snage da ga pouči da tako gleda 
na Boga. Kod Isusa je već u tom ranom uzrastu reč otac 
budila veoma pozitivna osećanja - ponajviše zahvaljujući 
godinama koje je proveo uz Josifa. 
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Da li uviđaš da svojim primerom možeš dočarati deci šta 
znači imati oca koji voli i štiti?  To je zaista velika čast. 
Takođe, ako imaš pastorke ili usvojenu decu, ne 
zaboravi Josifov primer i neka svako tvoje dete oseća da 
je dragoceno i jedinstveno. Pomozi im da se približe 
svom nebeskom Ocu. (Efešanima 6,4) 
 
O Svetomo pismu o Josifovomo životu nalazimo samo 
još neki detalj, ali svaki od nijh vredi pobliže osmotriti. 
Saznajmo da je Isus i dalje bio poslušan svojim 
roditeljima. Takođe čitamo: Isus je rastao, napredovao u 
mudrosti i uživao sve veću naklonost Boga i ljudi. (Luka 
2,51.52)  Šta iz ovih reči saznajemo o Bogu? To što je 
njegov savršeni sin poštovao njegov autoritet i bio mu 
poslušan pokazuje da je Josif i dalje bio dobar poglavar 
porodice.  
 
Takođe zapažamo da je Isus napredovao u mudrosti, a 
Josif je sigurno imao udela u tom napretku. I danas se u 
drevnim knjigama može naći jedna izreka koju su cenili 
Jevreji Isusovog doba, naime da samo ljudi 
neopterećeni svakodnevnim obavezama mogu postati 
mudri, dok zanatlije poput tesara, ratara i kovača ne 
mogu govoriti o pravdi i prosuđivanju i nije im nesto 
tamo gde se kazuju poučne priče. Kasnije je Isus svojim 
životom razotrkio besmislenost te izreke. Pored toga, 
sigurno je kao dečak često slušao svog poočima, 
skromnog tesara, kako mudro govori o Božijoj pravdi i 
prosuđivanju. 
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Josif nije doprineo samo Isusovomo duhovnom 
napretku. On i Marija su dobro brinuli o Isusu i u 
fizičkom pogledu i zato je on izrastao u snažnog i 
zdravog čoveka. Nadalje, Josif je poučio svog sina da 
bude vešt u poslu. Isus niej bio poznat samo kao 
tesarev sin već i kao tesar (Marko 6,3).  Iz toga vidimo 
da je bio dobro poučen.  Mudro je da se poglavari 
porodia ugledaju na Josifa tako što brinu o dobrobiti 
svoje dece i pružaju im praktičnu pouku kako bi se 
kasnije mogla sama brinuti o sebi.  
 
Kada se u Svetom pismu govori o Isusovom krštenju, 
Josif se više ne pominje. Na osnovu činjenica možemo 
zaključiti da je Marija bila udovica u vreme kada je Isus 
započeo svoju službu.  Pa ipak, Josif je ostavio dubok 
trag svojim izvrsniim primerom kao otac koji je štitio 
svoju porodicu, brinuo o njoj i verno služio Bogu do 
samog kraja. Svaki otac, svaki poglavar porodice i svaki 
hrišćanin može puno toga naučiti iz Josifovog primera 
vere.  
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IN MEMORIAM  
НИКОЛА ЗАТЕЖИЋ 1989-2014 

 
Дана 26.1.2014 године, наш драги 
брат у Христу Исусу, отишао је код 
свог Господа коме је радосно 
служио. Сахрана по англиканском 
обреду, обављена je у среду, 29. 
јануара у 13часова на градском 
гробљу у Чачку. Знамо да смрт 
није крај, и тугујемо као они који 
имају наду, те стога чекамо 
васкрсење мртвих, и живот 
будућега века. Амин.  

 
У целости доносимо хомилију коју је изрекао о.Петар на 
погребу. 

 
Смрт се не прихвата лако.  Чак и под најбољим 
околностима, смрт је ужасна реалност.  Зашто? Зато 
што долази у било које доба, и на било којем месту.  
Не знамо шта дан може донети. 
 
Данас смо дошли са тугом у срцима и питањем, 
зашто? Можемо ли заиста дати одговор на ово 
питање?  Пред нама су две тајне: тајна живота и 
тајна смрти.  Оно што је сакривено припада 
Господу, нашем Богу, а оно што је откривено 
припада нама и нашим синовима. (Поновљени 
закони 29,29) 
 
Много је необјашњене туге у животу коју једноставно 
морамо оставити у рукама Свемогућега Бога. На 
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нека питања, тренутно не можемо дати одговор.  Али 
чињеница је следеће: Дани су моји у руци твојој. 
(Псалам 31,15) 
 
Сви ми данас тугујемо, али нам Еванђеље упућује 
речи утехе.  Стога, не желим да ублажим вашу 
данашњу тугу.  Нећу вам рећи да је све добро.  Јер 
није.  Повређени сте.  И остаћете дужи период 
повређени.  Бог нас је створио на такав начин да 
можемо имати однос једни са другима а када је тај 
однос изгубљен, осећамо само бол.  Изгубили сте 
вољену особу - и то  
боли. 
 
Ипак, желео бих упутити неколико речи утехе.  Пре 
свега, желим пренети искрено саучешће које упућује 
његово преосвештенство епископ Јасмин Милић.  
Знајте да сте у овим тешким тренуцима, у његовим 
молитвама.  
 
У прочитаном одломку Светог Еванђеља, 
проналазимо три мисли утехе. 
 
Прва мисао: Мир је обећан.  Запазите речи: Нека се 
ваше срце не узнемирује. Верујте у Бога и у мене 
верујте. Да, знам да је данас тужан дан - дан 
жаљења и туге, ипак усред помешаних осећања 
можете имати мир. Зашто?  Зато што имамо веру - 
зато што верујемо.  Верујемо да и усред олује - чак и 
у долини сени смртне постоји мир који надилази сва 
очекивања - јер знамо да је Бог са нама. Он је ту. Он 
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је приустан. Веруј у Њега - имај поверења у Њега и 
даће ти свој савршен мир.  Тај мир је имао наш 
Никола.  Верујте ми, он се смрти није плашио, јер је 
знао да смрт није крај. Смрт није тачка већ двотачка; 
смрт није бездана провалија већ мост према 
вечности. 
 
Друга мисао: Бог је припремио место.  Исус је рекао: 
Идем да вам припремим место.  У дому мога Оца 
има много станова.  Место за Николу, место за тебе 
- место за мене. 
 
Трећа мисао: Бог је припремио пут да дођемо до 
Њега.  Сви желе доћи Богу, само не знају на који 
начин.  Али Еванђеље нам износи Христове реч: Ја 
сам пут и истина и живот; нико не долази к Оцу - 
сем кроз мене.  Кад сте мене упознали, упознаћете 
и мога Оца.  Већ сад га познајете и видели сте га.  
Сви ми смо путници на путу који се зове живот.  
Постоји много дигресија и много споредних улица.  
Верујући не требају бити збуњени - не требамо бити 
изгубљени.  Све што требамо да чинимо јесте да 
следимо Исуса.  Он ће нам показати пут - уствари, 
Он јесте пут. Он ће нас водити и он ће нас довести.  
То је утеха коју имамо, и коју је Никола имао. 
 
Он је за Господом ишао храбро и непоколебљиво, и 
они који су га познавали сведоци су тога.  Његов 
живот у овој долини плача сведочанство је 
безусловне одлуке да љуби Христа; и заиста, Њему 
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је сличан јер је као и Он страдао трпељиво, 
ћутећи...носећи достојанствено свој тешки крст.  
 
Дубоко верујем да га је Господ препознао као 
Својега, као што је и Никола препознао Исуса и 
заволео као својега.   
 
Никола, Бог да ти дарује непрекидну радост вечнога 
живота.  Част је била познавати те. 
 
Познанство и заједница свих нас који те знају, не 
завршава се; трајаће сваке литургије до свршетка 
века.  
Амин.  
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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. 
 



 

 34 

 

Holy Trinity Church (REC/ACNA) 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
Crkva Sv.Trojice (REC/ACNA) 
Višegradska 23/1 
11000 Beograd, SRBIJA 
www.anglican.rs 
Email: rec.srb@gmail.com 
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