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МИР 

БОЖИЈИ 

ХРИСТОС СЕ 

РОДИ ! 

 

 

 

 

 

 

As Orthodox Christians, we greet one another with this confident exclamation during the Feast  

of the Nativity of our Lord Jesus.  As Orthodox Christians, we greet one another with this confi-

dent exclamation during the Feast of the Nativity of our Lord. 

With this seasonal greeting we affirm that Jesus, who took on flesh and was born into our 

world, is indeed the Christ, and worthy of glorification. This greeting is unlike other seasonal 

greetings about being merry (Christmas), glad (tidings), or happy (holidays). Not that I have any 

trouble with being merry, glad or  happy. I enjoy a traditional Christmas shot of hot brandy or 

roasted pig as much as the next guy. But there is more to the preparation and celebration of 

Christmas than that. In this feast we celebrate our salvation through the good news of our Sav-

ior’s advent. When we greet each other with the news of Christ’s birth, we seize the opportunity 

to glorify the new born Savior. This greeting carries within it the promise of salvation, and the 

very meaning of life. 

We will not escape the secularization of this feast. We will not change the marketing of goods, 

the office parties and the exchange of gifts. We will not avoid the need to spend money we may 

not have, eat too much or party ourselves silly. But with a little work to understand God’s re-

vealed truth, we can transcend and baptize the now secular images to bring us deeper  mean-

ing. (continued on page 2) 

Christ is 

Born! 

Glorify 

Him! 
 

 

Pastoral Message by 

Fr. Ljubomir Krstic 
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  CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM! 

I offer the following examples of what I mean: Let every twinkling light on every bush and window remind us 

that Christ is the Light that brings us from darkness into light. Every light can bring us to him who is Light, just 

like the star that guided the Magi. Every light can remind us of the Christ child who enlightens us with Divine 

truth. This is the truth that sets us free. He is our light and our resurrection, the light of truth that will guide 

us from the manger to the empty tomb. This season of Christ’s birth is ultimately the season of salvation. 

Let every sale in every department store remind us of how God loves us more than the world can under-

stand. The retailers draw us in with sales so that we will come and shop with them. How much more does 

Christ draw us close? 

Christ took on flesh to call us home to Him. He suffered at the hands of his own creation, humiliated and 

murdered. This is the epitome of love. Every retailer, every jingle, every commercial can remind us of God’s 

own love for us. 

Let every seasonal party remind us of the Joy of Salvation. To save us Jesus voluntarily came to take on flesh 

and suffer in his body. His sacrifice and his gift are reasons to celebrate. When we celebrate, we can remem-

ber all that God accomplished for us. We can remember His nature of love and mercy. 

Let every Santa on the street collecting money, or posing for photos with children, remind us of the gifts God 

has given us and the opportunities God gives us to share with others. Think too of the example of St. Nicholas 

who taught us to fast, share our resources and love God with fervor. 

Let every gift we present to one another remind us of the gift of life that Christ is for us. Christ gives us life as 

we are born anew into Him. Remember also that the Eucharist is life-giving and is given in his name. 

Let every snowman, made of ice or styrofoam, remind us of how cold the world can be and how we need the 

warmth of our Savior. The world needs your example, your love and your witness in order for it to be warmed 

by God’s love. 

Let every ribbon and bow on every package remind us how Christ has put Satan in bonds and freed us to love 

him and stay with Him. He who was born in a manger is He who could not die and defeated Satan in Hades. 

Let every Christmas song, remind us that we are called to praise God from the depths of our beings. Our soul 

wants to call out to Him who created us and who comes to us in this feast as a baby. Sing out, and let God 

hear your voice. 

Sing out and let others hear your testimony God has taken on flesh and dwelt with us as the prophets fore-

told. This is a time to sing out! 

It is for us a call to rededicate ourselves as we make God our Lord, and call him our Savior. Rededicated to 

Christ, let us charge boldly into upcoming year. Let us not be ashamed to proclaim that Christ is Born! Glorify 

Him! He is our God and we are His people. 

Мир Божији – Христос се роди – Ваистину се роди  

May God bless us all in upcoming Christmas holydays 

Yours  in Christ, 

Fr. Ljubomir 

Pastoral Christmas Message Pastoral Christmas Message Pastoral Christmas Message (continued from page (continued from page (continued from page 
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Sunday 

6 

  

 

10:00 a.m.           Divine Liturgy – Badnjidan                             

   5:00 p.m.             Christmas Eve Vespers /Вечерње Богослужење  

   6:00 p.m.              Burning of Badnjak/Паљење Бадњака  

  

Monday 

7 

  

10:00 a.m.           Divine Liturgy – Nativity of our Lord Jesus Christ  

                               Света Литургија - Божић  

                              

  

Tuesday 

8 

  

10:00 a.m.           Divine Liturgy – Synaxis of the Most Holy Theothokos 

                             Света Литургија – Сабор Пресвете Богородице 

  

Wednesday 

9 

  

10:00 a.m.            Divine Liturgy – First Martyr Steven 

                              Света Литургија – Свети првомученик Стефан 

Sunday 

13 

 10:00 a.m.           Divine Liturgy – Christmas Banquet 

                              Света Литургија- Божићни Банкет 

  

Monday 

14 

  

10:00 a.m.            Divine Liturgy – The circumcision of our Lord Jesus Christ 

                              Света Литургија –Обрезање Господње – Нова Година 

  

Friday 

19 

  

  

10:00 a.m.            Divine Liturgy – Holy Cross Day 

                              Света Литургија – Крстовдан 

  

Saturday 

19 

  

10:00 a.m.            Divine Liturgy – Theophany – Great Blessing of water 

                              Света Литургија – Богојављење – Велико Освећење воде 

 

  

Sunday 

20 

  

10:00 a.m.           Divine Liturgy – St. John the Prophet 

                             Света Литургија – Јовандан 

Sunday 

27 

10:00 a.m.          Divine Liturgy – St. Sava the first Archbishop of Serbia 

                            Света Литургија – Свети Сава 

12:30 p.m.          St. Sava Program 

                            Светосавски Програм 

 

  

/ Света Литургија – Бадидан 

Holy Trinity Serbian Orthodox Church 

2013 Calendar/Kалендар 

January-Јануар  

J A N U A R Y  2 0 1 3  
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Савремени значај Светог Саве 

Стварни лик Светога Саве, оно што је он био у свој збиљи и стварности свога многостраног деловања, ишчитавали су 

наши научници из његових дела и истицали више оно што се њима чинило стварније и истинитије. Из лика Св. Саве, како 

је он сачуван у манастиру Милешеви ишчитавали су бројне особине његове. 

Лично у доживљавању личности Светога Саве није се, по урођеној нам људској слабости, могло сасвим мимоићи: разни 

наши научници прилазили су му са разних полазних тачака гледишта и оцртавали га у складу са својим идејним 

опредељењима. Код највећег броја претегао је национално-политички моменат, на штету религиозно-моралног лика 

Светитељева. У овој интерпретацији губили су се подвижник и светац, и на сцени се јављао један изузетно активан и 

мудар политичар, који продубљује и употпуњује државну идеју свога оца. У широким слојевима народа, дубоко ураслог у 

своју словенску прошлост, у којој је трајно тињало паганско наслеђе предака, добио је лик Св. Саве и неке чисто 

митолошке особине, а да ипак није престајао бити православни духовник и светитељ. 

Свети Сава као први српски архиепископ добро је знао да национална религија не може бити ништа друго него 

паганизам. Кад је организовао нашу националну Цркву он се није руководио идејом оживљавања шовинизма међу 

Србима, а још мање тежњом да оживи њихову паганску племенску религију. Он је хтео само да кроз национално 

организовану Цркву учини свој народ достојним чланом универзалне православне породице хришћана. Он сам био је 

прожет духом васељенског хришћанства. Као такав он се у свакој православној заједници, сваке расе и језика, осећао као 

код своје куће. 

Ни у ономе што се код нас, после Првог светског рата, почело називати Светосављем не треба гледати ништа друго него 

наш национални доживљај православља, без икаквих одступања од црквене чистоте његовог догматског учења. 

Светосавље је „православље у српском руху, у српској редакцији.“ 

У својој личности могао је Свети Сава остварити високи идеал православне духовности у мери која је највише доступна 

човеку, само због тога што је цео његов живот „у овоме свету био изграђен на начелу непрекидног служења Богу и 

начелу које овај свет сматра за величанствени храм Божји, у коме се врши непрекидно богослужење“. 

Свети Сава је стављен у средиште културног живота Српског народа. Отуда ионако разноврсна гледишта у погледу 

његове личности. А никаквих несугласица око личности, живота и рада Св. Саве не би било, ако се не би превиђала 

најбитнија тежња хришћанске религије да подигне човека из пасивног у активно стање, и ако се не би потцењивао значај 

религије за живот уопште. Кад се Св. Сава проучава и на основу структуре његовог унутрашњег, душевног живота, на 

основу утицаја хришћанске религије на његово васпитање, онда се долази до другог резултата. 

Свети Сава је очигледан пример како се исповеда и учвршћује чисто хришћанско православно учење о вери и моралу; он 

је пример како се испуњавају јеванђелске заповести и савети, како се, другим речима, остварују хришћанске врлине у 

животу. А они основи који су довели до несугласица у досадашњем проучавању Св. Саве баш потврђују то, да је Св. Сава 

био дубоко усвојио дух и метод рада св. ап. Павла, изражен у речима апостоловим: „Свима сам све био, да свакако неке 

спасем“ (1 Кор. 9, 22). 

Значај личности Светога Саве данас је најлакше проценити ако се зна с каквом је лакоћом он саобраћао с људима разних 

вера и нација, разних звања и положаја. Свети Сава је  у контакту с Грцима, Русима и Бугарима; за време својих хаџијских 

путовања - првога и другога, по земљама Балканског полуострва, Италије, Мале Азије, Блиског Истока и Северне Африке, 

долази у додир с представницима александријске, антиохијске и јерусалимске цркве, посећује архиепископа на Синајској 

гори, борави у Малој Јерменији, у Каиру разговара са монофизитским коптским патријархом, у Солуну са 

римокатолицима коју су у четвртом крсташком рату били заузели Цариград и Солун; Св. Сава разговара, преко свога 

епископа Методија, и са римским папом; он разговара и са угарским краљем Андријом, па чак и са султаном у Каиру. 

 

Др Чедомир С. Драшковић 

J A N U A R Y  2 0 1 3  
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December 26, 2012 

Dear Parishioners, 

We will be getting ready to celebrate Christmas in the coming days and family should be on the minds of every one of us. As we 
plan our schedules for the holiday, please make the time and the effort to join your church family for services celebrating the 
birth of Christ.  

Sunday January 6th , Divine Liturgy  will be at 10am. Then at 5pm Father Ljubomir  will have a Vespers  service and at 6pm we will 
bless the Badnjak.  Afterward, our KOLO sisters will have dinner available for us to enjoy so we can gather and spend time to-
gether. 

Monday January 7th, Christmas Service will be at 10am  

Sunday January 13th, our Traditional Christmas Banquet, prepared by the KOLO, will served after the Holy Liturgy. 

Please plan to stay for what is sure to be a great meal. 

Please keep in your prayers our parishioners that came before us and those that are ill and not able to be with us for the holidays; 
our family. And for those in our community and nation that are suffering and in need of our compassion. 

We sincerely hope to see you at church for the Christmas Holidays and for every Church service and event thru the year. Our 
church is only as strong as the participation of our Family(s). 

For the 2012 and 2013 church boards, please accept our traditional greeting of Hristos se Rodi and we look forward to seeing 
each and every one of you over the holidays! 

Yours in Christ   

Dave 

David Lekich 

      Holy Trinity Serbian              Orthodox Church 

      С р п с к а  П р а в о с л а в н а                Ц р к в а  С в е т е  Тр о ј и ц е  
                                             (314) 776-3262    1910 Serbian Drive St. Louis, Missouri  63104                            Fax (314) 664-7001 

The Serbian Orthodox Diocese of the Metropolitanate of Midwestern America-Gracanica 

Congratulations Petra!!  We’re so proud of you! 

        Parish LifeParish Life  
 

Big Thanks to Predrag & Suzana Ar-

naut for donating wine for Church. 

Congratulations to Matt and Jill Buha 

on the birth of their son Luke Matthew. 

 

Please consider sponsoring a coffee 

hour after Divine Liturgy.  Please con-

tact Mary-Ellen Tobin or Predrag Ar-

naut if you are interested. 

J A N U A R Y  2 0 1 3  
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Please find the following list of important dates that you should know about for 2013; many of which will have stewardship op-
portunities as volunteers will be needed.  Please know this is more of a secular list of events and Father will send out church 
dates soon. Please save the dates below and as more events are scheduled we will update you. 

For the Church Board 

Dave Lekich 
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May  

3rd         Good Friday 

5th           Pascha 

12th         Mali Uskrs and Mothers Day Brunch  

19th         Choir Slava 

June  

23rd        Duhovi 

August 

3rd           SerbFest              11am – 8pm 

               Dance                    8pm – midnight 

4th           SerbFest              11am – 6pm 

September 

21st         FOCUS Fundraiser 

October 

13th         Serbian day 

January  

6th           Badnja Vece;  5pm Vespers and 6pm Badnjak 

                Dinner served immediately after. 

7th            Christmas Service 10am 

13th         Christmas Banquet 

27th         Sveti Sava Banquet 

February  

15th         Fish Fry                 430-730pm 

22nd       Fish Fry                 430-730pm 

28th        FOCUS Fund Raiser 

March  

1st          Fish Fry                 430-730pm 

8th          Fish Fry                 430-730pm 

15th       Fish Fry                 430-730pm 

22nd      Fish Fry                 430-730pm 

29th       Fish Fry                 430-730pm 

Stewardship Update 

Each parishioner should have received their Stewardship Commitment form. They have been sent out by email and through the postal service.  If you did 

not receive one please contact the church office or you can download the form from the church website www.serbianchurchstlouis.org.  The stewardship 

committee will be available to answer questions and hand out information at Badnja Vece and at the Christmas Banquet on January 13th.  Our sincere 

appreciation to all those who have already sent their forms in.   Through stewardship we have an opportunity to fully commit to serving our Lord Jesus 

Christ each and every day. 

Our  January Steward of the Month is Nada Relich. 

In fact, Father Ljubomir would like to  make Nada Relich Steward of the Year.  Nada is an invaluable parishioner. Besides her many years of dedication to 

Holy Trinity as a vital Kolo member, Nada has been glorifying God by preparing the Naphora for Divine Liturgy for over a year now.  Many of us have been 

touched in someway by Nada. She is the most perfect example of God’s love. 

December Church Attendance:                                                                                   

December 9- 67 

December 16- 72 

December 23- 89 

HELP US DEFRAY THE COST OF MAILING OUR MONTHLY NEWS-

LETTER.  CONSIDER ADVERTISING YOUR BUSINESS  AND REACH-

ING UP TO TWO HUNDRED FELLOW PARISHIONERS.  PLEASE CON-

TACT KRIS CHKAUTOVICH AT 314-574-4827  OR FATHER LJUBOMIR 
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KOLO KORNER  
On behalf of the Kolo, our best wishes for a happy holiday season and a 

blessed new year!  The Kolo is hard at work preparing for 2013, and we’re 

excited to have so many new and young members eager to get busy on plans 

for the year that will include hosting our banquets, celebrating our Slava 

and anniversary and helping our parish grow and flourish in whatever 

ways we can. We are looking to increase our mission work this year, such 

as preparing a FOCUS meal and other ideas. We look forward to an excit-

ing 2013. If anyone is interested in joining the KOLO and becoming a part 

of our fun and talented group of sisters, please see Georgia Relich.  

 

 

Serbian Orthodox Young Adults & friends raised $505 for humanitarian cause ”#Jun.28” cam-

paign “Srpske Zemlja, Srpski Rod”.  Nik Chkautovich hosted a fundraiser on December 22nd at his 

home for Serbs who are without food, clothing, and medical supplies across the region of the for-

mer Yugoslavia. Nik hopes to continue the fundraising for this diaspora organization aimed at 

bringing awareness to the plight of Serbs. 

 J A N U A R Y  2 0 1 3  



 8 

 

Жичка беседа Светога Саве о правој вери 
у преводу владике Атанасија (Јевтића) 

 
1) Браћо и пријатељи и оци и чеда богозванога, приклоните богољубива срца ваша да чујете божанске догмате. 

И чувши ове свете речи ставите их, браћо, у срца ваша и у савести душа [ваших] и пред очи ума [вашег], и 

разумите их. 

 

2) Премилосрдни и човекољубиви Бог, имајући неизмерну милост према роду људском, приклони небеса и 

сиђе на земљу, и Својим божанским домостројем и добровољним подношењем многоврсних страдања 

божанског тела [Свог], просвети род наш; и посла у сав свет Свете Апостоле, рекавши им: "Идите и научите 

све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа". Али пошто они сами до нас не дођоше, то оци наши, 

чувши у истини речи њихове, повероваше им. И преблаги Бог, Који има бескрајну милост и не жели да погине 

ниједан од нас, по истој тој првој заповести и истим начином по науци и проповеди Светих Апостола уздиже 

мене на ово светитељство хотећи да преко мене "испуни недостатке" отаца наших; и Духом Својим Светим 

заповеди ми да вам објавим ову реч своју о вашем спасењу, коју вичувши са љубављу је сачувајте, да бисмо и 

ми били заједничари реда светих. 

 

3) Стога вас, браћо и чеда, ово прво молим да, положивши сву наду своју на Бога, држимо се пре свега праве 

вере његове. Јер, као што рече Апостол, "темеље другога нико не може поставити осим онога којега постави" 

Дух Свети преко Светих Апостола и богоносних Отаца, а то је -- права вера која је на светих седам 

васељенских сабора потврђена и проповедана. И зато на овом темељу свете вере треба нам зидати злато и 

сребро и драго камење, то јест добра дела. Јер нити користи исправност живота без праве и просвећене вере у 

Бога, нити нас право исповедање [вере] без добрих дела може извести пред Господа, него треба имати обоје, да 

"савршен буде човек Божји", а не да због недостатка [једнога] храмље живот наш. Јер, као што рече Апостол: 

"Спасава вера, која кроз љубав дела". 

 

4) Верујемо, дакле, у Оца и Сина и Светога Духа, певајући Тројицу Божанску, Узрок и Саздатеља свега 

проузрокованога, видљивога и невидљивога. [Тројицу] Која је једне суштине, то јест природе, и у три Лица, то 

јест говоримо Ипостаси и Личности, чиме нећемо да подразумевамо обличјем или разликом три Бога или три 

природе или суштине, него исповедамо једнога Бога и једну просту и бестелесну природу и суштину, а 

разликом Лица различитост Ипостаси означавамо; клањајући се [на тај начин] Тројици у Јединици и Јединици 

у Тројици, Јединици Триипостасној и Тројици Једносуштној и једномоћној и сабеспочетној. Њу једину 

познајемо вечнопостојећу, беспочетну, нестворену, бесмртну, непропадљиву, нестрадалну, свезадтељну и [све]

држећу и [све]промислитељну. 

 

5) И једнога од Тројице, не Оца ни Светога Духа, но од Бога Оца рођенога Сина и Бога, Логоса,      надвремено 

и од Њега Родитеља нераздељиво рођенога, а не створенога, једносуштног Родитељу и увекпостојећег са Њим; 

Који је [Логос] добротом [Својом] све привео из небића у биће, и Који је у последње дане ради нашега спасења 

сишао са небеса и уселио се у утробу Дјеве и сјединио Се с телом одушевљеним, и душу разумну и умну 

суштински примио од те исте Пречисте Дјеве Марије (Богородице). Он, од Бога Оца једносуштни Њему Бог 

Логос, због премногог човекољубља [Свог] изволео је, вољом Оца и Духа [Светог], да спасе Своје створење; 

сишавши из Очевог наручја, одакле се није одвојио, (и ушавши у утробу Пречисте Дјеве) и узевши на себе не 

раније зачето тело одушевљено душом разумном и умом, произиђе [из Дјеве] Бог оваплоћен, родивши се 

неизрециво и са и сачувавши неповређеним девство Оне која је родила; не претрпевши ни сливање нити 

промену, него остаде оно што беше а постаде оно што не беше; узевши на Себе обличје слуге, истински а не 

привиђењем уподоби се нама у свему осим греха. 

 

(6) Њега знамо као савршенога Бога и савршенога Човека, не другога и другога, него једнога и истога пре 

оваплоћења и по оваплоћењу, једну сложену Ипостас; Њега једног истог у двема савршеним природама и 

својствима, и у двема природним вољама и дејствима, обома сједињеним по Ипостаси неизменљиво. 

Исповедамо Њега једног истог вољом хотећег и делајућег божанска [дела] као Бог, и Њега  једног истог вољом 

хотећег и делајућег човечанска [дела] као човек. Јер Он не беше подложан природним нуждама, него се по 

вољи [Својој] родио, по вољи гладнео, по вољи жеднео, по вољи био уморан, по вољи се бојао, по вољи умро, 

истински, а не привидно, претрпео сва природна и беспрекорна страдања човечанска. И Он, Безгрешни, би  
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распет и смрт окуси, и трећи дан васкрсе телом не видећи трулежност, и људску суштину неповређену и  

неосмрћену васкрсе, и узвевши је на небеса седе с десне стране Оца; и опет ће доћи да суди живима и мртвима; 

као што се узнесе телом Својим тако ће доћи и дати свакоме по делу његовом. Јер вели: "Васкрснуће мртви и 

устаће који су у гробовима, и они који чинили добро" са правом вером "отићи ће у живот вечни, а који су чинили 

зло -- у васкрсење суда." 

 

(7) Уз то, ми се клањамо и поштујемо и целивамо свечесну икону човечанског оваплоћења Бога Логоса помазаног 

Божанством и оставшег непромењено, тако да онај који је помазан вером сматра да види самога Бога Који се јавио 

у телу и с људима поживео. Клањамо се и дрвету Часнога крста и светим часним сасудима и божанским црквама 

и светим местима . Клањамо се и част одајемо икони Пресвете Богородице и иконама свечесних Божјих угодника, 

уздижући очи душе (наше) ка првообразном лику и ум узносећи на оно што је несхватљиво. 

 

(8) Ово је богољубиви (моји), догмат православних Отачких предања. Следујући њима, и ми тако верујемо и тако 

исповедамо, а све јеретике и сваку јерес њихову проклињемо. 

 

(9) Примамо свих седам Васељенских сабора: први, који је био у Никеји, 318 Светих Отаца; други, у 

Константиновом граду, 150 Светих Отаца; трећи, ранији, у Ефесу, 200 Светих Отаца; четврти у Халкидону, 630 

Светих Отаца; пети, опет у Константиновом граду, 164 Светих Отаца; шести, опет у Константиновом граду граду, 

170 Светих Отаца. И још онај, мало касније бивши у Никејској митрополији, седми Сабор 350 Светих Отаца, 

против оних који се одричу часних икона и не изображавају их и не поклањају им се, безбожно клеветајући 

хришћане. А примамо и све Свете саборе који су се Божјом благодаћу у разна времен а и места сабирали ради 

утврђивања православног јеванђеоског учења, које прима Саборна Црква. А оних којих се одрекоше ови Свети 

Оци, одричемо се и ми; и које проклеше они, проклињемо и ми. 

 

10) Јер многу јерес у разна времена и раздобља ђаво измисли, и многи кукољ зловерја кроз слуге његове 

јересеначелнике посеја у васељени ради кварења и смућивања праве вере, које ми проклињемо, и с њима оне који 

измислише зле догмате, и гнушамо се сваке нечастиве јереси. 

 

11) Ми пак стремимо се већма ка свакој побожности којој нас уче богомудре слуге Божје: Пророци, Апостоли и 

Светитељи, као што и сам Господ Исус Христос Син Божији рече, када од Оца дође на земљу оваплотивши се и 

роди се по други пут, од пречисте присно дјеве, и догмате домостроја Очевог и Свог изврши дивно, и заиста 

неизрециво разапе се на крсту, и трећи дан васкрсе, и по васкрсењу Своме остаде овде на земљи четрдесет дана; и 

када хтеде узићи на небо ка Оцу [Своме], заповеди ученицима Својим Апостолима говорећи: " Идите и научите 

све крајеве крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да све држе што сам вам заповедио". И опет: 

"Проповедајте Јеванђеље сваком створењу; ко поверује и крсти се, спашће се; а ко не верује, осудиће се". Ово је 

дакле права вера: крстити се у име Оца и Сина и Светога Духа. 

 

(12) И тако, ми који смо хришћани обећали смо: молити се Богу своме свагда, (држећи заповести Његове и увек 

творећи вољу Његову). Јер је "вера без дела мртва", по речи Јаковљевој. Но, браћо и чеда моја љубљена, као што и 

напред рекох, обоје [треба] да са страхом и трепетом држимо [и чувамо]. Држите (стога) реч Божју и свету веру 

Христову, и призивајте чистим срцем пресвето Име Његово, и не ленећи се у светим молитвама припадајте к 

Њему исповедајући грехе своје, плачући са сузама пред Њим и Њему певајући и припевајући у срцима вашим 

свагда му певајући и припевајући у срцима вашим свагда дан и ноћ непрестано. Јер Бог, када Га људи исповедају 

и моле Му се, сам уверава људе и духовно улази вером у срца оних који добро слушају науку Његову. Јер духовна 

наука није игра, нити речи безумља мисли људских, него је то проповедана света вера Божја на којој су основани 

свети чинови у Христу Исусу Господу нашем, о Коме Пророци Светим Духом Божјим прорекоше, и Апостоли 

научише, и Мученици исповедише, и сви Свети сачуваше, и Преподобни оци беспрекорно одржаше као на 

недељивом крајеугаоном Камену црквеном Христу Који је Премудрост и Сила Очева [и то сачуваше] 

светодуховски и силно и крепко и чврсто и поуздано у вери --, Који [Христос] и до сада многе уверава и утврђује 

и свима потврђује Своју веру божанску.  
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Он, Преблаги Човекољубац, и до нас достиже Својом богатом милошћу, исправљајући наше недостатке, хотећи 

као Пастир истинити да нас, заблуделе овце, сакупи у небески тор (Свој). Досежући до тога тора мисаоним и 

душевним очима (нашим), ми Му се свагда молимо припадајући Му у сваки час, и исповедајући Му се, како Он 

сам дарује исказати то или помислити и неизречено сачувати. И ми, сатворивши вољу Његову, добићемо од 

Њега спасење у овом веку и у будућем, ако верно сачувамо заповести Његове које нам је сам Господ заповедио 

да држимо и обећао нам за то небеску награду, рекавши: "Заиста вам кажем: Ко одржи реч Моју неће видјети 

смрти вавијек". 

 

(13) Да, чеда моја љубљена, шта је поузданије и праведније од ове речи коју Христос сам посведочава и 

потврђује истином? Шта је боље од овога: не окусити смрти довека? Јер само то неокушање смрти већ је далеко 

од греха, јер је окушањем греха укус смрти ушао у сав род људски до Христа. Ради тога окуси смрт Он, Који је 

безгрешан и бесмртан по [Свом] првом рођењу од Оца, но окуси је ради нас, и пострада, да и ми вером у Њега 

окусимо бесмртност, као што рече Пророк: "Окусите и видите како је добар Господ". Веома је дакле добар 

[Господ] и праведна и веран и свима речима Својим, и сва су дела Његова у вери. Зато чеда моја богољубљена, 

ми који Га љубимо треба да чинимо дела вере у Христу Исусу Господу нашем, ми који смо примили од Њега 

бесмртну веру, толики дар -- да не умремо никада! 

 

14) Зато, ако ово сачувате, бићете блажени (од Бога у векове, и блажена биће срца ваша, и блажене биће душе 

ваше, и бићете блажени) ви који сте примили веру Божју и сачували је у чистоти. Гледајући на бесмртни дар 

Христов, творите свагда бесмртна дела у Христу: веру чисту и молитву честу, имајући према Њему љубав и 

наду, и савест чисту пред Богом и људима, пост и бдење, на земљи лежање, истину у свему, чистоту телесну и 

душевно уздржање, чувајући разум светог крштења -- просвећења Божјег, којим се одрекосмо Сатане и свих 

дела његових. И свагда љубити покајање и исповедање грехова својих и плакање над њима; умиљење, смирење, 

праведност, поучење, исправљање живота свога, мржњу на грех; не опијање, не блудничење, него, напротив, 

чист живот какав је Божјим очима угодно гледати.  

 

(15) Јер Бог је један од почетка и у бесконачне векове. И ово је прва заповест речена онима који Га љубе: да 

сваки од вас "љубите Господа Бога свога свим срцем својим, свим умом својим, и свом душом својом, и свом 

снагом својом". И нека буду речи ове, које вам ја данас заповедам, написане на срцима вашим и у душама 

вашим, да се бојите Господа Бога Сведржитеља, и у Њему јединоме да служите са страхом и трепетом, и Њему 

јединоме да служите са страхом и трепетом, и Њему јединоме узносите част и славу, и Њему јединоме 

приљубљујте се, и Именом Његовим не куните се, него нека је ваша реч по Апостолу: да да, и не не. И уопште, 

нека се никако не спомиње међу вама други Бог, осим Онога Који је створио небо и земљу; ничему "од онога 

што је на небу горе и што је на земљи доле и што је у води под земљом, да се не поклоните нити му послужите", 

осим Господу Богу вашем, у Кога се крстисте и поверовасте, и одрекосте се тајнога срама, и постадосте 

заједничари добре вере Његове и саучесници бесмртности Његове. Њега јединога неодступно се држите, јер је 

"пред очима Његовим све откривено", као Што рече Апостол", и "јер је Бог наш огањ који спаљује"; и "узвраћа 

за грехе очева на деци до трећега и четвртога колена, онима који Га не љубе и не творе вољу Његову, а чини 

милост на хиљаде и десетине хиљада онима који Га љубе и држе заповести Његове". Јер је он "Бог над боговима 

и Господар над господарима, Бог Велики и Силини и Страшни". Да "држите заповести Његове, и да извршујете 

пре очима Његовим све речи које вам заповедих", "да буде добро вама и синовима вашим после вас, и живи 

будете довека, ако чините добро и угодно пред Господом Богом вашим", Коме (нека је) слава и 

беспочетност у бесконачне векове, амин. 
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SUNDAY SCHOOL NEWS 

It is a fun, yet busy, time of year for our Sunday School children.  The children enjoyed deco-

rating the church Christmas Tree together last Sunday. We will be joining together on a bus 

tour to experience the beautiful Christmas lights of Missouri and Illinois on December 

29th.  Thank you to Branko Puhar for organizing this event. The children will be adorning the 

Badnjak  tree on January 6th, immediately following vespers that evening. 

The Sunday School children are in full swing preparing for our upcoming Sveti Sava celebration 

on January 27th. They are working very hard to make this a wonderful program to share with 

our parishioners. The children will be singing, kolo dancing, performing a play, and reciting their 

Serbian declemacias. Please find it in your hearts to support our children through your atten-

dance and donations on this special children's day. We are hoping to be able to take another 

out-of-town retreat trip the end of the sunday school year, just as we did two years ago to 

Branson, but we are lacking in our fundraising efforts.  If anyone would be interested in chair-

ing fundraising efforts to benefit our Sunday School, please let me know.  Thank you so much. 

On a personal note, I wanted to share a brief family story with you.  While sitting down for 

our traditional American Christmas dinner at Baba and Deda's house, the children quietly ex-

cused themselves.  Then, almost as if from the heavens, we hear folklore music being played 

(loudly) from the hallway.  Our three children, our niece, and our nephew proudly came around 

the corner, hand in hand, dancing a new kolo dance that they have learned in preparation for 

Sveti Sava.  The huge smiles on their faces were contagious!  They proceeded to provide our 

family with kolo dancing entertainment during our meal. Uncles, Aunts, and cousins who ob-

served this for the first time were so very touched and uplifted. I don't ever remember feel-

ing so proud to be a Mother, a Sunday School Director, and a Serbian all wrapped up in one! I 

pray you and your 

families can also 

feel such joy and 

blessings 

throughout this 

holiday season. 

 

Hristos Se Rodi! 

 

Dana Levy Martin 

 

 


