
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Данас браћо и сестре, велики празник Ваведења, увођења свете 
Богородице у храм. Празник који је почетак људскога спасења, јер 
света Богородица, као трогодишња девојчица од својих побожних 
родитеља Јоакима и Ане, који су је и добили по обећању Божијем 
да ће је посветити Богу на службу, довели су је после три године 
да би испунили своје обећање и предали у Храм Божији у 
Јерусалиму да се тамо васпитава и она је у Храму провела у 
„Светињи над светињама“ девет пуних година, припремајући се за 
службу Богу и тамо се васпитавала у посту, у молитви, у 
рукодељима, у послушању и таквим животом она је очистила себе, 
своју душу, своје срце, своје тело и удостојила се да буде изабрана 
од рода људскога, да буде та која ће родити Сина Божијега, а 
Спаситеља нашега Господа Исуса Христа. 

Живот у храму, браћо и сестре, јесте најбоље васпитање за децу. 
Данашње школе друкчије васпитавају нашу децу, васпитавају их 
најчешће у ономе што није корисно за душу, па често пута ни за 
телесни живот није корисно, јер их не упућују на добро, не упућују 
их на заповести Божије, на закон Божији, а Храм у којем је света 
Богородица васпитавана, показао је уствари сав смисао људскога 
боравка овде на земљи. Овај свет Божији, који гледамо својим 
телесним очима, звездано небо над нама, дивну приоду око нас, 
то је један величанствени храм Божији, рукодељије Божије, а 
човек у том храму треба да се васпитава за службу Богу, јер у 
храму се врши богослужење, то је намена свакога храма, па и овог 
васионског храма, који се састоји од небеских тела, од Земље и нас 
људи на Земљи. Дакле, у том величанственом Божијем храму 
човек је богослужитељ и треба да буде богослужитељ, а његов 
живот треба да буде једно непрекидно богослужење. 

У чему се састоји наше богослужење браћо и сестре? 

У томе да будемо васпитани по закону Божијем, да упознамо 
заповести Божије, да упознамо закон Божији, вољу Божију и да по 
том закону и тим заповестима живимо. Да вршимо врлине у 
животу своме, да украшавамо душу своју врлинама, милосрђем, 
љубављу, добротом, молитвом, постом, смирењем и осталим 
светим врлинама које је Господ оставио у Цркви Својој, да по 
њима живимо и да се по њима владамо. 

Уместо да човек буде богослужитељ, уместо да живот наш буде 
једно непрекидно богослужење, авај, врло често и најчешће ми не 



служимо Богу него непријатељу Божијем ђаволу. Сваки грех је 
ђаволослужење, а човек који живи у греху, који се не каје за своје 
грехе и не труди се да исправи живот свој, уместо богослужитеља, 
постао је ђавослужитељ, а света Богородица, Мајка Господа Христа 
и Мајка свих хришћана, она која се удостојила те милости Божије 
да васпитавањем у храму припреми себе да каже када је добила 
Благовест, да ће родити Сина Божијег: „Ево слушкиње Господње, 
нека ми буде по речи твојој“. Тако је одговорила архангелу 
Гаврилу, који је јавио ту радосну вест да ће родити Сина Божијега. 

И ми браћо и сестре треба да се трудимо у животу своме, да 
можемо у сваком моменту казати Богу, ево слуге Божијега, ево 
слушкиње Божије нека ми буде по твојој светој вољи и све што 
нам се деси у животу нашем, да примимо са благодарношћу као 
из руке Божије, без роптања, без хуле, без малодушности и страха, 
макар то било и страдање, макар то било и прогонство, макар то 
била и насилна смрт, све треба примати, као из руке Божије, јер 
све је то по допуштењу Божијем ради нашега добра. Једино чега 
човек треба да се плаши у овоме свету јесте грех, јер грех једини 
има моћ да одвоји човека од Бога. Човек који живи по закону 
Божијем, који врши заповести Божије, који упражњава све свете 
врлине, припрема себе за Царство Небеско, а човек који греши, 
који проводи живот свој у греху, у служењу ђаволу, припрема себи 
вечне муке у паклу огњеном. 

Човек треба да живи ради Бога, са Богом и у Богу и Бог да живи у 
њему као што је Господ рекао, доћи ћу и уселићу се у вас и који ме 
прими вечераћу у њему, ја са Оцем и Духом Светим.  

Оно што нама људима посебно помаже да бисмо извршили 
заповести Божије, да бисмо били истински богослужитељи јесу 
уствари и свете тајне које је Господ оставио у Цркви Својој, почев 
од свете тајне крштења, исповести, причешћа и осталих светих 
тајни које Црква дарује људима, својој деци и кроз свете тајне 
благодат Божију саопштава нама и предаје нам је, а благодат 
Божија је та која у нама изграђује лик Божији, јер човек треба да 
расте у меру раста висине Христове. Ми смо на почетку светога 
Божићњег поста браћо и сестре, који је Црква одредила да се 
појачаним постом и молитвом, светом тајном покајања и 
исповести и светом тајном причешћа припремимо за сусрет са 
Богомладенцем Христом које је света Богородица родила као 
нашег Спаситеља. 



Ја верујем да сте данас, већина од вас, ако не и сви припремили се 
и дошли ради светог причешћа. Ако сте се припремали постом и 
молитвом, исповедили и добили благослов духовника онда се 
можете и причестити. Ако се неко није достојно припремао, боље 
је да не приступа, него да одложи и да се достојно припреми за 
сједињење са Господом Христом. Јер Господ је рекао, „ко једе Тело 
моје и пије Крв моју у мени борави и ја у њему и има живот 
вечни.“ Ради тога вечнога живота Господ је дошао на свет, 
пострадао од људи, васкрсао из мртвих и тиме показао пут и нама 
људима, да смо и ми у овоме свету ради припреме за живот вечни 
у Царству Христа Бога нашега. 

На томе путу нашег спасења браћо и сестре, као што се света 
Богородица васпитавала у Храму и ми имамо васпитаче, свету 
Богородицу, која је најбоља васпитачица људскога живота и 
светитеље Божије, угоднике Божије који су Богу угодили животом 
својим из рода нашега, из рода хришћанскога, они су наши 
учитељи, наши професори, наши васпитачи. На њих да се 
угледамо и њих да слушамо, јер само ако смо на путу светог Саве, 
светог Симеона, светог владике Николаја, светог оца Јустина 
Ћелијског и осталих угодника Божијих, онда је сигурно да идемо 
путем спасења, путем правог васпитања, путем припремања за 
живот вечни у Царству Небескоме. 

Нека би молитвама свете Богородице и осталих угодника Божијих 
сви ми достојно прошли свој живот овде на Земљи и удостојили се 
да будемо примљени у Царство Христа Бога нашега и тамо са 
свима светима да славимо, Њега са Оцем и Духом Светим у све 
векове и сву вечност.  

Амин. 

 


