
КАКО ДЕТЕТУ 
УСАДИТИ ЉУБАВ 
ПРЕМА БОГУ?

Како васпитати дете у љубави према 
Богу и Цркви да је, осетивши ту љубав 
још у детињству, оно не би у дечаштву 
и младости изгубило или заменило за 
саблазни овога света? Да ли је довољно 
редовно га доводити на богослужења и/
или на часове веронауке у цркви? Шта 
родитељи треба да чине да би се љубав 
према Богу учврстила у срцу њиховог чеда? 
И шта ни у ком случају не треба да чине?

    
Игуман Нектарије (Морозов)

Дете на сасвим природан начин пројављује 
оно што види од својих родитеља, оно 
што је садржај њиховог живота. Нисам 
сигуран може ли се детету усадити љубав 
према Богу, али сам сигуран, уколико су 
родитељи људи који искрено, од свег срца 
воле Бога, да ће се њихова љубав према 
Богу пренети и на дете. Најважније је да 
оно види конкретан изражај те љубави, да 
расте у атмосфери љубави и да у животу 
његових родитеља љубав према Богу не 
буде одвојена од љубави према другим 
људима.

Протојереј Сергије Правдољубов

Питање садржи одређене фалинке. Зашто 
усађивати и шта усађивати? Дете може 
да осећа и разуме више него одрастао 
човек. Најважније је не ограђивати дечје 
стремљење ка Богу, не постати препрека.
 Љубав према Богу се не преноси 
речима, већ само делима и животом. 
Уколико оцу и мајци „није потребан Бог“, 
да ли ће дете тада моћи да превазиђе 
баријеру равнодушности према Њему и 
одсуства обраћања Богу у свакодневици? 
Једино уз веру и молитву, једино у 
делатном и свакодневном контакту са 
родитељима и са њиховим односом према 
Богу развиће се и учврстити у детету 
љубав према своме Творцу.
 Неће бити користи од часова 
веронауке, ако сами не идемо у цркву, 
не молимо се Богу, не узимамо учешћа у 
читавом, невероватно лепом, годишњем 
богослужбеном кругу и поменима. Тако 
да је принцип веома једноставан: живите 
пуним црквеним животом, сами волите 
Бога – тада ће и дете осетити, разумети и 
заволети Господа. Не захтева се никакво 
калемљење нити вештачко-изнуђивачко 
усађивање.

Протојереј Максим Козлов

Најважнији је пример. Јер говорити оно 
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што не доказујемо животним примером, 
би значило васпитавати, ако не атеисту, 
онда агностика. Најбољи начин је 
исправан, благочестиви хришћански 
живот родитеља или наставника, уколико 
говоримо о учитељима. Ако деца виде 
да је прва заповест оно чему ми заиста 
стремимо, а не апстракција или формула 
љубазности, тада ће и она желети да то 
исто науче.
     
Протојереј Олег Стењајев

У Светом Писму појам „љубав“ је везан за 
испуњавање Божјег Закона. Љубав није 
некакво апстрактно осећање симпатије, 
наклоњености или нечег сличног. Онај 
који воли изграђује односе са 
објектом своје љубави онако како 
Божје Заповести налажу. И Божји 
Закон управља односима између 
човека и Бога, између човека 
и човека. Зато, најбољи начин 
да се детету усади љубав јесте 
подучавати га Заповестима Божјим.
 Речено је: „Зато љуби Господа 
Бога свога из свег срца свога и 
из све душе своје и из све снаге 
своје“ (Поновљени закони 6:5). 
Шта значи: волети Бога свом 
снагом својом? Снага мушкарца 
су његови синови, деца. Зато је 
даље речено: „И нека ове речи 
које ти Ја заповедам данас буду у срцу 
твом. И често их напомињи синовима 
својим, и говори о њима кад седиш у кући 
својој и кад идеш путем, кад лежеш и кад 
устајеш“ (Поновљени закони 6:6-7). Шта 
значи: „напомињи их синовима својим, и 
говори о њима“? „Напомињи“, односно 
нека деца напамет науче заповести; 

„говори о њима кад седиш у кући својој“ – 
разјашњавај смисао сваке заповести деци, 
тумачећи сваки догмат вере. Речи „кад 
идеш путем, кад лежеш и кад устајеш“ 
позивају родитеље да децу подучавају 
животним стазама (и кад идеш путем), а 
речи „кад лежеш и кад устајеш“ позивају 
да децу подучавају јутарњим и вечерњим 
молитвама.
 Апостол Павле, подучавајући младог 
апостола Тимотија, пише му: „Докле 
дођем пази на читање, утешавање и 
учење“ (Тимотију посланица прва, 
4:13). Апсолутно је неопходно децу 
спријатељити са светим књигама у 
којима се налазе поуке и учења наше 
хришћанске вероисповести. У Светом 
Писму се на неколико места говори о томе 
да је неопходно децу подучавати Закону 
Божјем. Ми смо свакако у обавези да их 
подучавамо, без обзира на то да ли код 
њих постоји жеља да уче или не. Речено 
је: „Проповедај реч, настој у добро време 
и у невреме, покарај, запрети, умоли са 
сваким сношењем и учењем“ (Тимотију 
посланица друга, 4:2).

 Зато што је детињство предворје 
младости, а младост је најсложенији 
период у животу човека, те је веома важно 
детету усађивати неки имунитет против 
греховних склоности, кроз поучавање 
Закону Божјем. Када се младом човеку од 
13-14 година рађају нова осећања везана 
за развој његовог тела, он се не може увек 
снаћи у том стању. А пробуђена плотска 
осећања могу да доминирају у животу 
човека до 35., 45. године. Баш у том 
животном периоду одвија се накупљање 
греховности. У књизи о Јову ми налазимо 
овакве речи: „Кости ће његове бити пуне 
греха младости и они ће лежати са њим 
у праху“ (Књига о Јову, 20:11). Премудри 
Соломон је писао о младима:“Јер с 

прозора дома свога кроз решетку гледах, 
и видех међу лудима, опазих међу децом 
безумна младића“ (Приче Соломонове, 
7:6-7). Та карактеристика младости као 
неразумности, неискуства је библијска 
карактеристика овог периода у животу 
човека. И млади то треба да знају, ћутање 
о сличним проблемима овога узраста 
би била издаја с наше стране. И ако 
ми детету које још није ушло у период 
младости усадимо поштовање према 
Божјем Закону – онда то значи да ће оно 
са мањим губицима проћи најсложенији и 
најактивнији период свога живота.
 Као пример савременој омладини 
може да послужи апостол Тимотије. Тај 
млади Христов служитељ је у граду Ефесу 
био постављен за епископа. Ефес је у то 
време био трговачки и занатски центар, 
где су многи млади, предузимљиви људи 
остваривали успешне каријере, како бисмо 
ми данас рекли. Тимотије је, живећи у 
таквом граду, могао да успе у трговини 
користећи своје урођене таленте и 
способности, али је он за себе одабрао 
важнији пут: он је одлучио да свој живот 
посвети Богу. Као што је познато, њега 
је од детињства учила његова бака, која 
је по предању била Јеврејка; у његово 
дечје срце она је посадила оно што му је 
помогло да у младости пронађе моралну 
урачунљивост. У својим посланицама 
апостолу Тимотију апостол Павле је 
писао: „А поганих и бабских гаталица 
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the Baptist: as the friend of the Bridegroom, 
the one who comes to the wedding, invited 
both by the bride and the bridegroom, be-
cause he is the nearest, the closest, to them 
both. And he is there to share their joy, the 
miracle of their encounter, the miracle of a 
blessing that will come upon them and out 
of two make one, unite them so that they are 
inseparable for ever in the mystery of eternal 
love, of divine love shared with them.
 This is the position of the priest. He is 
called by Christ to be before the person, the 
sinner, a witness to the fact that he the sinner 
is loved, that Christ is there, that He has no 
other desire or intention but the salvation 
and the joy eternal of the one who has come 
today. And he comes also in the name of the 
sinner saying: Christ, my God, our Lord, this 
person has sinned, yes, but look, he trusts in 
You, he believes in You, we all love him with 
the same love as You possess. We are prepared 
to give our lives for him to be reconciled and 
find peace and joy and be at one with You, our 
Lord, our God, our Saviour, our Lover.
 When you come to Confession next 
time, think of these things. Think of the way 
you come: not with fear of punishment or 
of rejection but with open heart to pour out 
everything evil or doubtful there is in this 
heart. And Christ will receive you. Your con-
fession may be to Him a new crucifixion but 
He accepts it. He doesn’t reject it. He does not 
reject you. Come, open your heart, speak in 
all truth to Him, knowing that you are loved 
beyond judgement, to the point of sacrifice 
and death: His death, and your life — life in 
time and life eternal. Amen.

У протеклих шест година 
РУСКА ЦРКВА БОГАТИЈА ЗА 
10 ХИЉАДА СВЕШТЕНИКА 
И 5 ХИЉАДА ХРАМОВА
Патријарх московски и све Русије г. Кирил 
казаo је да је повећање броја православних 
цркава и свештеника у Русији показатељ 
успешности мисије Руске Православне 
Цркве која је изашла у сусрет потребама 
верног народа. 
 -За само шест година наша Црква је 
порасла за 5 хиљада храмова и 10 хиљада 
свештеника, што говори да је мисија Цркве 
изашла у сусрет потребама верног народа. 
Такав раст Цркве не би био могућ уколико 
за то не постоји жеља од стране народа. 
 -Наравно, са посебним осећајeм 
наставићемо да подижемо нове 
храмове, поручио је патријарх  Кирил 
на свечаности полагања камена темељца 
у Успенском сабору Саровске пустиње, 
чији је подвижник био и Свети Серафим 
Саровски. 
 -Ово показује, рекао је патријарх 
Кирил - веру нашег народа, његову 
духовну моћ и жељу да материјална 
добробит донесе и духовни просперитет.

Извор: Interfax

клони се, а обучавај се у побожности. Јер 
телесно обучавање мало је корисно, а 
побожност је корисна за свашто, имајући 
обећање живота садашњег и онога који 
иде“ (Тимотију посланица прва, 4:7-8) . Из 
овог текста се види да је младог Тимотија 
можда занимао антички спорт и да су га 
збуњивала могућа оговарања. Под бабским 
гаталицама апостол Павле могао је имати 
у виду оне бесмислене и несавесне гласине, 
које су незнабошци ширили о Христовим 
служитељима. Пагани су кривили Христа 
за људска жртвоприношења, за тровање 
бунара и за промискуитет. И данас многе 
младе људе збуњују клевете које свет 
управља на Христове служитеље и на 
целу Божју Цркву, поготово на интернету. 
Апостол Павле позива Тимотија да 
више упражњава благочестовост, која је 
подједнако корисна и у овом привременом 
и у будућем животу.
 Апостол Павле је из свог личног 
искуства знао да човеку духовно богатство 
пружа баш све. Он је писао о себи и о 
другим хришћанима: „Као жалосни а 
који се једнако веселе, као сиромашни, 
а кои многе обогаћавају, као они који 
ништа немају, а све имају“ (Коринћанима 
посланица друга, 6:10). Другим речима: без 
Христа нисмо ништа, а све смо у Христу. 
Ако човек свој сусрет са Христом доживи 
у детињству, у младости сачува верност 
према Њему, тада ће живот таквог човека 
доживети своју пуноћу.

Итвор: pravoslavie.ru

Archpriest Michael Gillis
SINNER VERSUS 
SINNING
Some Reflections on Confession

The Pastoral Aid in the Matter of Confession
St. Theophan the Recluse said (roughly) that 
it is a small thing to acknowledge that you 
have sinned, but it takes enlightenment to 
acknowledge that you are a sinner.
 In confession, penitents often asked why 
they always seem to have the same sins to 
confess.
 Sometimes I think the answer to this 
question is that the penitent has not yet be-
gun to see him or herself as a sinner. They still 
think that they are merely sinning. Sinners 
know why they commit the same sin. They 
commit the same (in fact any) sins because 
they are sinners. They are not surprised 
by the vileness or recalcitrance they find 
in themselves because they know they are 
sinners. And this revelation breaks us. There 
is no one else to blame. Those who merely ac-
knowledge that they have sinned are still tor-
mented by the delusion that with just a little 
help from God, they could clean themselves 
up—if God would just take away the irritant 
that “makes” them sin. Sinners don’t have this 
delusion. They know that the irritant is not 
the problem. The sinner may still pray for the 

removal of the irritant, but not because their 
sin is the fault of another. Rather, the sinner 
sees clearly that her or his own weakness is 
the source of the sin and even if the irritant is 
removed, the sin is not healed until the sinner, 
him or herself, is healed—which will only be 
manifest when the sinner is at peace despite 
the irritant. Sinners are thrown utterly upon 
the mercy of God. For Sinners, “Lord, have 
mercy” means Lord, have mercy. For those 
who merely admit that they have sinned, 

“Lord, have mercy” may have very little mean-
ing at all.

Source: Holy Nativity Orthodox Church

Metropolitan Anthony of Souroz
WE ARE COMING TO 
CONFESSION NOT TO BE 
JUDGED AND CONDEMNED
I have been asked to give a couple of sermons 
on Confession. This is my second sermon on 
the subject.
 When we come to Confession we come to 
meet a friend face to face. We are not com-
ing to be judged and condemned. We do not 
come in terror of what will happen. We come 
to the One who, being God, beyond suffering, 
beyond death, has chosen, for the love of us, 
to become Man, to take upon Himself all our 
human destiny and to give His life for us. His 
life, His death are to us evidence that we are 
so loved of God that we can come up to Him 
whether we are good or bad with hope that 
He will receive us with open arms; that if any-
one is to cry over our unworthiness and our 
sins it is Him, for compassion, for pity, for 
love — with a readiness, as He said in a vision 
to one of the saints, that if there was only one 
sinner in the world He would again become 
Man and again die for him, because He can-
not endure the thought of anyone perishing.
 This is the God, the Christ, to Whom we 
come when we come to Confession — to the 
One who is open to us with all His life and 
death; One who waits for us to come to be 
healed, to be consoled, to be supported — not 
to be condemned, not to be judged.
 And then, what is the role of the priest? 
In the prayer which is read before Confession 
we are told, ‘I am but a witness’. What does 
it mean? A witness to what? To the fact that 
you have come? That would not be enough. 
But if you think of what witnesses are: there 
are accidental, occasional witnesses. You are 
present in the street when an accident takes 
place. You are asked: what did happen? You 
are neither in favour of the ones or the others. 
You are just telling what your eyes have seen. 
It’s for others to judge and to know.
 There are other forms of witness. At 
times a friend of ours is brought to judge-
ment. And we come to defend him, to testify 
for him, to save him. That’s another kind of 
witness.
 And then there is the witness which the 
Holy Gospel mentions speaking of St. John 


