
ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ   

Благоволењем преблагог Бога на 
данашњи дан отпочело је искупљење 
целог човечанског рода. Данас је у храм 
божији доведена дева Марија и тиме је 
предназначен и скори долазак Спаситеља 
света, па зато нека се радује данас небо и 
земља, јер ево је Господ помиловао народ 

свој. Царица анђела и људи, госпођа 
света, слава мученика и Апостола, данас 
је уведена у свјатаја свјатих и посвећена 
Богу на службу.
 Чудесно је зачеће деве Марије, свето 
је њено рођење но од свега је чудеснији 
и несравњено светији, њен спасоносни 
улазак у свјатаја свјатих јерусалимског 
храма. Трогодишња дева као чисти 
брилијант, добровољно се приноси 
Богу, који ју је позвао још пре створења 
света и ово је највећа жртва која је дотле 
принесена Богу. Соломонов храм, у 
коме је пречиста дева посвећена Богу 
био је најдивнији храм у свету, но шта 
је његова красота и величина, шта 
његово богатство и велељепије према 
слави и достојанству деве Марије, која се 
удостојила да буде храм Спаситеља света, 
Сина Божијег, оваплоћеног Бога?
 У храму Соломоновом било је девет 
ствари, које су биле најсветије. Прво је 
био седмокраки свећњак са 7 осветљења; 
друго трапеза освећених хлебова; треће 
златно кадилиште, са кога се тамјан 
палио; четврто златни суд, у коме је била 
мана; пето две таблице, које је Мојсеј 
добио на брду синајском и на којима 
су биле десет заповести; шесто жезал 
Аронов који је чудесно процветао; седмо 
кивот у коме су биле таблице; осмо 
Херувими који су осветља вали место где 
су се приносиле жртве умилостивљења 
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и девето најсветији део храма, који се 
звао светиња над светињама . Сви ови 
предмети, били су праслика Богомајке, 
јер онај је седмокраки свећњак седам 
дарова Светога Духа, са којима је од ране 
младости светлила. Она је животодавна 
трпеза, хлеб живота. Она је златно 
кадилиште, које је хранило у себи огањ 
божанства. Она је златни суд од мане, 
у којој је била небеска мана - Христос 
Спаситељ. Она је таблица закона, која 

је носила 
оваплоћени 
закон, Слово 
Божије. Она 
је чудесно 
процветани 
жез а л који 
је цветао 
цветом 
бесмртности. 
Она је кивот, 
који је 
богомајка, тј. 
светиња над 
светињом, 
у којој је 
обитивао 
Господ сваке 
светиње!
 Дева 
Марија јесте 
одушевљени 
и живи храм 

живога Бога. Као дете од три године она 
ј е имала толике светлости, да је већ била 
достојна да уђе у све т ињу над светињама, 
у коју је само Архијереј улазио и то 
једанпут у години! У тим малим годинама 
она је својом светлошћу надвисила све 
праведнике и пророке, па је у потоњим 
годинама надвисила не само и све 
Апостоле и мученике, него и Херувиме и 
Серафиме, па с тога јој црква и пева.
 Кад је Пресвета Богомајка у 
својој трећој години удостојила се да 
уђе у светињу над светињама храма 
Јерусалимског, сад је заиста у светињи 
над светињом самога раја тј. на престолу 
божанске славе, што је и пророк 
предвидео.
 Богомајка је  била пуна благодати на 
земљи па је пуна славе и на небу!
 Нека је слава и хвала Богомајци, 
која је данас као живи и одушевљени 
храм Божији ушла у цркву Господњу у 
великом спроводу невиних девојчица, 
које су носиле упаљене свеће и певале 
побожне песме. Са топлим срцима браћо 
а одушевљени побожношћу славимо и 
ми преславно ваведење у храм пресвете 
Богомајке. Амин.

Извор: 
Архимандрит Фирмилијан,
Тумачење Јеванђеља

MOURNING OVER YOUR 
SINS
Repentance… We continue to cry about our 
sins even after they have been defeated. A cry 
about sins is the cry of Adam, who con-
ceives his disloyalty to God. Even if we have 
defeated a particular sin, we understand, that 
we are sinful by our nature.
 We can only mourn over the sins which 
we have overcome. We cry because we are im-
perfect, and it is not like feeling sorry about 
ourselves. Of course, God evaluates what we 
do differently, as He considers the abilities 
and conditions of each particular human be-
ing. However, knowing our sins, knowing that 
we are responsive for our actions in the face 
of God, in our mind we should acknowledge 
repentance and it must not terrify or weaken 
us. It should be not a suffering, but a kind of 
a border between the real and unreal, when 
we understand we are sinful people, but at 
the same time God purifies our souls. This 
knowledge should not make us despair. We 
should rather rejoice because God loves us 
and forgives us just like the prodigal son, who 
wasted all his property. This condition can 
save a person from sin and teaches to live 
with God.
 Pious Saint Augustine said: “Love God 
and do what you want”. What a simple advice! 
However, God looks at us with the eyes full 
of purity and majesty on the one hand, and 
appears full of mercy and with empathy on 
the other hand. Some people see Christ as 
someone who is strict, others see Him as the 
suffering Christ and others are certain that 
Christ looks upon us with empathy. All of 
these aspects can be connected with our Lord. 
The cure He wants to give us is unique for 
each person. God has no patterns.   
 I wish that we can all accept everything 
that God does for us, and be kind to our 
neighbors just like He is kind to us, because 
this is how our relationship towards God is 
strengthened – by our attitude towards other 
people. But how can we bring the light of 
Christ to our souls? How can we let this light 
melt our heart and burn the mold in which 
our sins are growing? A sin will repeat itself 
until we reach the place where it is growing, 
until we crush the reason of this sin, until we 
ask God that He helps us to better ourselves. 
To do this we have to see it, to see the reason, 
but this will be a feat of faith for us. Thus we 
show that we place out hope in God. We can 
pray for years and even decades asking God 
to heal us. And he certainly will. God says: 

“And him that cometh to me I will in no wise 
cast out” (John, 6:37). And this concerns each 
person, who does not give up and tries to 
overcome his sinful nature and bring joy to 
the people around, but does not turn back on 
God, waiting for His mercy.
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код Бога. Он, који живот даје, живот и 
враћа,”оживљује мртве и зове непостојеће 
као постојеће”. (Рим. 4, 18) Господ 
јасно назначује коме и када чини. Јаиру 
мирно каже: “Не бој се, само вјеруј и 
биће спасена”. (Лк. 8, 50) Тако и би. Са 
дјетињим оцем и мајком, са одабраним 
својим ученицима, уђе и учини оно што је 
невјернима изгледало немогуће. Узе дијете 
за руку и зовну је говорећи: Дјевојко 
устани! И поврати се дух њен, и устаде 
одмах”. (Лк. 8, 55)
И да све поврати из шока, и да не помисле 
да је сан, нареди им да дјетету дају да једе. 
 Ево примјера хришћанима да наду 
никада не губе. 
 Ово је одговор и на наша нека 
актуелна питања и недоумице: зашто 
Црква не дозвољава да се животи 
прекраћују онима за које сви вјерујемо 
да им спаса нема и које је и медицина 
сама отписала. Све док тиња и посљедња 
жишка живота, вјерујемо да и спаса има. 
У Божијим је рукама да Он, кад хоће, 
спас пошаље или не пошаље. У Његовој 
је власти и одговор када чини једно или 
друго. С вјером и надом и невјероватне 
ствари се остваре. “Нада која се види није 
нада. Јер кад ко види нешто, како и да 
се нада. Ако ли се надамо ономе што не 
видимо, чекамо са стрпљењем”, (Рим. 8, 
24-25) вели свети апостол Христов.
 Чврста вјера и постојана нада 
потребни су нам за свако дјело које 
предузимамо. Онај ко често застајкује, 
ко сваки час посумња у исправност пута 
којим ходи, тај не стигне далеко. 
 “Који оре, треба у нади да оре - 
савјетује свети Апостол хришћане - и 
који врше, у нади ће примити по својему 
надању.” (1. Кор. 9, 10)
 Само да не заборавимо: без Бога 
свака нада води у безнађе. Увјере се људи, 
понекад исувише касно, да је без Бога 
нада постојана као паучина паукова. 
Једино у Богу имамо чврсти ослонац у 
невољама које нас сналазе. 

ПРИЛОЖИЛИ:
Славица и Раде Јоцић,  500
Мирјана Мандић, за здравље 
породице,   50
Босиљка Рајић, за здрављње
породице,   50
Душица и Момчило Вукосав, 100
Љубо Маџаревић,  50
Драгица Гађански,  200
Ненад и Светлана Милидраг, 100
Душица и Момчило Вујосав, за
новог свештеника,  100
Јелена Радовановић,  50

НАДАТИ СЕ УПРКОС 
БЕЗНАЂУ 
Лк. 8, 41-56 

Свето јеванђеље, Лк. 8, 41-56, снажи нас 
на наду и упућује нас на то да се надамо 
чак и онда кад нам се чини да мало 
прилика за наду има, и онда кад се свима 
свака нада узалудном чини. 
 Нико од нас, и никада, не би смио да 
каже: Готово је са мном; мени спаса нема. 
То, поготово, не смијемо помислити ни 
рећи за друге. Не знамо ми када једна 
танушна искрица наде може да разгори 
буктињу спаса. У једном моменту Господ 
ће послати своју утјеху; треба је само 
са вјером и надом чекати. Они који 
посумњају, који се поколебају, губе у 
једном моменту све оно што су у себи 
мукотрпно годинама стицали. 
 Сваки сусрет човјека и Бога, без 
обзира када до њега дође, човјеку спасење 
значи. Само, човјек мора то спасење 
да жели и њему да тежи. Онима који 
прилику не желе да искористе, узалудно 
је када им и Сами Бог у њихову средину 
дође. Чак када им је доносио милост и 
спасење, Бога су из својих крајева тјерали. 
Многи од нас тјерамо га из својих срца 
и онда кад нам Он, једини, може спас 
значити. Он, премилостиви, чини по 
вољи и једнима и другима. Оне који га 
гоне, напушта без ријечи гњева и жалбе; 
онима који га призивају, долази одмах с 
милошћу и спасом.
 Увијек се уз Христа тискало пуно 
таквих који су једино од Њега спасење 
могли добити. У једно такво мноштво 
оних који су вјером и мукама својим 
били нагнани да чекају Христа, дотрча 
усплахирени човјек “и павши пред 
ноге Исусове, мољаше га да уђе у дом 
његов. Јер у њега бјеше јединица кћи око 
дванаест година, и она умираше”. (Лк. 8, 
41-42) Јеванђелист Лука тачно наводи и 
његово име: звао се Јаир. Апостол помиње 
и функцију коју је Јаир међу људима 
заузимао, што је врло значајан детаљ: Јаир 
бјеше старјешина синагоге. (Лк. 8, 41)
 Ми треба да се уживимо у 
ситуацију да бисмо, донекле, схватили 
величину Христовог милосрђа. Христос 
је непризнат, презрен и одбачен. 
Старјешине и вође народне, сви 
угледници и званичници, омловажавају 
га и прогоне. Сви они, међутим, који у 
Христу Бога виде, они чије прокажене 
он чисти, хроме диже, чијим слијепцима 
вид враћа, сви, дакле, они који, и онако, 
ништа не губе већ само добијају, у стопу 
Христа прате. У њих је јасна истина о 
Христу Спаситељу; они имају љубав 
за њега, али у старјешина и моћника 
народних кључи су од моћи, од књига 
и закона, од људске правде и неправде, 
истине и неистине. Ко је с њима, на 
земљи му је лако; сва му се врата широм 
отварају и сви га са смијешком дочекују. 
Онима ко их не признаје и не приклања 
им се, томе не опраштају. Мало ли је 

таквих било док се Христос није појавио. 
Он их је разобличавао у њиховој лажи, 
притворству и дводушности; он милости 
за њих нема и у своме их друштву не жели. 
 Са њим су прости рибари, неуки људи, 
мученици и паћеници и сви потребити. 
 И, наједном, међу такве дотрча 
усплахирени старјешина народни, Јаир, 
и паде пред ноге Исусове. Када је мука и 
невоља, и дјетињи живот у питању, онда 
отпадају сви обзири, онда се не мудрује и 
не суди се строго као када је туђа кожа и 
судбина у питању. 
 Христос не чини оно што би већина 
од нас једва чекала да уради. Он се не 
користи муком Јаировом. Не каже народу: 

“Види, народе, прваци твоји преда мном 
клече”. Не вели Јаиру: “Власт си, Јаире, 
сабери синагогу и твојим учитељима 
закона јавно реци да о мени Закон и 
пророци ваше говоре”. Он ништа од тога 
не чини. Бог, који васељену у прах може 
претворити, проноси своју страдалну 
истину без жалбе и роптања, све до 
брда Голготскога на којем га разапеше 
они којима је спасење донио. Христос је 
спреман да пође да помогне ојађеном оцу. 
 Али, његову пажњу, на трен, привуче 
на се неко други. Наиме, “бјеше нека 
жена, болесна од течења крви дванаест 
година, која је све своје имање потрошила 
на љекаре и ниједан је није могао 
излијечити; и приступивши састраг 
дотаче се скута хаљине Његове, и одмах 
стаде течење крви њене”. (Лк. 8, 43-44)
 И њу је превелика мука натјерала да, 
макар крадом, лијека себи тражи. Само су 
Бог драги, којег се дотакла, и она, јадница, 
знали колико се пута њена нада будила и 
гасила, колико је којекаквих шарлатана на 
њеној муци профитирало. Овог тренутка 
њена јој је вјера дошапнула: “Сад или 
никада, ово је једини љекар прави; у њему 
је спас.” Прогура се и довољно јој би да 
се дотакне скута хаљине Његове па да 
оздрави.
 Исус запита, ко га се дотаче. Сви 
одрицаху. Постаде нелагодно свима и 
његовој пратњи. “Рече Петар и који 
бијаху с Њим: Наставниче, народ те 
опколио и гура те, а ти говориш: Ко је то 
што ме се дотаче? А Исус рече: Неко ме се 
дотаче, јер ја осјетих силу која изиђе из 
мене”. (Лк. 8, 45-46) Жена се уплаши. Зар 
да у једном једином тренутку дође спас и у 
истом тренутку да је снађе пропаст. “Кад 
видје жена да се није сакрила, приступи 
дрхтећи, и паде пред њим, и каза му пред 
свим народом зашто га се дотаче и како 
одмах оздрави.” (Лк. 8, 47)
 Христу није требало њено признање: 
знао је он и без њега ко га се дотаче. 
Једино је желио да ова жена, јавно, 
исповједи своју вјеру. Када она то учини, 
рече јој да се не боји него у миру да иде. 

“Вјера твоја спасла те је”, (Лк. 8, 48) рече 
јој.
 “Док он још говораше, дође неко из 
куће старјешине зборничког и рече му: 
Умрла је кћи твоја, не труди учитеља.” 
(Лк. 8, 49) То је тако код људи, али није 


