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при Храму Светог Саве у Краљеву

Излази са благословом Његовог Преосвештенства
Епископа жичког Господина др Јустина
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Ко хоће да приступи Господу, да се удостоји вечног живота, 
да постане обитељ Христова, да се испуни Духа Светог, да доспе 
до стања да приноси плодове Духа, да чисто и беспрекорно 
испуњава заповести Христове – треба да почне са тиме што ће 
чврсто да поверује у Господа, да се потпуно преда заповестима 
Његовим, да се у свему одрекне света и да му ум није заузет ничим 
видљивим. Он треба непрестано да пребива у молитви са вером и 
да очекује Господа, тј. Његову посету и помоћ, што треба да му 
постане непрестани циљ ума. Осим тога, због греха који живи у 
њему, он треба да се принуђује на свако добро дело, на 
испуњавање свих заповести Господњих. Тако, на пример, он треба 
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да се подвизава у смиреноумљу пред сваким човеком, да се сматра 
нижим и горим од свакога, да ни од кога не тражи част, ни похвалу, 
ни славу, као што је написано у Јеванђељу, већ да увек пред очима 
има једино Господа и Његове заповести, Њему јединоме желећи да 
угоди у кротости срца, као што говори Господ: Научите се од мене; 
јер сам ја кротак и смирен срцем, и наћи ћете покој душама својим 
(Мт 11, 29).

Због тога он себе треба да поучава да буде милостив, добар, 
милосрдан, благ, као што говори Господ: Будите добри и благи као 
и Отац ваш небески (Мт 5, 48). Он, пре свега, у незаборавном 
сећању као образац треба да има смирење Господње и Његов 
живот, кротост, општење са људима, затим да истрајава у 
молитвама, увек верујући и просећи да Господ дође и усели се у 
њега, да га усаврши и укрепи у испуњавању свих заповести 
Његових, те да сам постане обиталиште његове душе. На тај 
начин, он ће оно што сада чини са принуђавањем невољног срца 
већ чинити сасвим добровољно, постојано се навикавајући на 
добро и увек се сећајући на Господа, непрестано га очекујући са 
великом љубављу. Видећи такво његово произвољење и добро 
стремљење, како се принуђава у сећању на Њега, и како своје срце, 
и без његове воље, непрестано води ка добру, ка смиреноумљу, 
кротости, љубави, и то са свим својим расположивим усрђем, 
Господ на њему чини милост Своју, избавља га од непријатеља 
његових и греха који живи у њему, испуњавајући га Духом 
Светим. Тада он већ без напора и труда са свом истином твори све 
заповести Господње, или, боље рећи, сам Господ у њему твори 
заповести Своје, а он чисто приноси плодове Духа.

Онај ко приступа Господу треба да се принуђује на свако 
добро: да се подстиче на љубав, ако нема љубави; да се принуђује 
на кротост, ако нема кротости; да се подстиче да постане 
милосрдан и да има милостиво срце; да се подстиче на трпљење 
омаловажавања, тј. да буде великодушан када га пренебрегавају; 
да не негодује када га понижавају и бешчасте, по реченоме: Не 
чините освету за себе (Рим 12, 19); да се принуђује на молитву, ако 
нема духовну молитву. Видећи да се човек толико подвизава и 

против воље срца са напором себе обуздава, Бог ће му дати 

истинску духовну молитву, истинску љубав, истинску 
кротост, истинско милосрђе, истинску доброту. Једном 
речју, испуниће га плодовима Духа.

Ономе ко се, услед недостатка молитве, 
принуђава да је стекне, желећи њену благодат, при чему 
се не подстиче и на кротост, на смиреноумље, на љубав и 
на остале заповести Божије, нити додаје старање и труд 
да успе у њима, понекад ће, по мери његовог 
произвољења и самовласне воље и сагласно његовом 
искању, бити дато да делимично окуси благодат молитве 
која произилази из покоја и радости Духа, иако ће по 
свом понашању остати исти као и раније. Он нема 
кротости зато што се није потрудио око ње, нити се 
припремио да постане кротак; он нема смиреноумља 
зато што га није искао нити се принуђавао на њега; нема 
љубави према свима зато што се, иштући молитву, о њој 
није побринуо, нити је за њу показао усрдност.

Ко, пак, нема ове врлине и ко се на њих није 
навикао и припремио, неће имати користи од молитвене 
благодати, будући да ће је изгубити услед високоумља. 
Он неће напредовати и узрастати у благодати која му је 
дата зато што се није из свег произвољења предао 
испуњавању заповести Божијих. Обиталиште, међутим, 
и раст Духа јесу смиреноумље, љубав, кротост и остале 
заповести Господње.

Стога, ко хоће истински да угађа Богу, да од Њега 
прими небеску благодат Духа, да узраста и да се 
усавршава у Духу Светом, треба да се принуђава на 
испуњавање свих заповести Божијих и да обуздава срце, 
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

Радним даном: Јутарње - 07:30 
  Вечерње - 18:00 (петком у наставку Акатист Богородици)
Суботом: Света Литургија - 08:00
   Вечерње - 18:00
Недељом:  Јутарње - 08:00
  Света Литургија – 09:00 (и празником са црвеним словом)

чак и против своје воље, по реченоме: Зато сам се 
управљао према Твојим заповестима, и омрзох сваки пут 
неправде (Пс 118, 128).

Свети Макарије Велики


