6. Не убиј. Најраширенији облик убиства је
абортус.
7. Не чини прељубе. Сексуалне везе пре брака
представљају блуд, а превара у браку - прељубу.
8. Не укради.
9. Не сведочи лажно на ближњега свога. Клевета, осуда, лаж, ласкање - то су греси против
истине којој смо дужни да стремимо.
10. Не пожели ништа што је туђе. Завист у
свим њеним облицима је грех против ове заповести.
Заповести у Новом Завету:
„И љуби Господа Бога својега свим срцем својим,
и свом душом својом, и свим умом својим, и
свом снагом својом. И љуби ближњега својега
као самога себе“ (Мк. 12:30-31). „Јер Бог тако
завоље свијет да је Сина својега Једнороднога
дао, да сваки који вјерује у њега не погине, него да има живот вјечни“ (Јн. 3:16). „Ако ме
љубите, заповијести моје држите“ (Јн. 14:15).
„Што око не видје, и ухо не чу, и у срце човјеку
не дође, оно припреми Бог онима који га љубе“
(1 Кор. 2:9).
Заповести Блаженства :
„А кад он видје народ многи, попе се на гору, и
сједе, и приступише му ученици његови. И отворивши уста своја учаше их говорећи: Блажени сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско; Блажени који плачу, јер ће се утјешити;
Блажени кротки, јер ће наслиједити земљу;
Блажени гладни и жедни правде, јер ће се наситити; Блажени милостиви, јер ће бити по2

миловани; Блажени чисти срцем, јер ће Бога
видјети; Блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати; Блажени прогнани правде
ради, јер је њихово Царство небеско. Блажени
сте када вас срамоте и прогоне и лажући говоре против вас свакојаке рђаве ријечи, због мене.
Радујте се и веселите се, јер је велика плата
ваша на небесима, јер су тако прогонили и пророке прије вас. Будите ви, дакле, савршени, као
што је савршен Отац ваш небески.“
Зашто Исуса Христа називају Спаситељем?
Сагласно учењу Цркве, након пада у грех прекинута је заједница људи са Богом, а људска
природа је постала другачија од оне каквом
ју је Бог створио: људи су се подвргли гресима, страстима, болестима и смрти. Религија је
неопходна да би човек успоставио ту везу са
Богом. Човек осећа духовну глад и без Бога извора сваког добра „нема живота у себи“ (Јн.
6:53). Син Божији, Исус Христос, Који је пре
свих векова, пре стварања света, рођен од Оца,
дејством Духа Светога пре две хиљаде година
родио се од Дјеве Марије - Пресвете Богородице ради спасења рода људског.
Исуса Христа називају Спаситељем зато што
свакога ко верује у Њега, Он спасава од духовне смрти и робовања греху. Бог Који је постао човек - савршени Бог и савршени Човек будући без греха, добровољно је умро на Крсту
ради очишћења наших грехова и васкрсао да
би нам даровао живот вечни. Поставши члан
Цркве, водећи духовни живот, учествујући у
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Светим Тајнама човек може стећи вечни живот већ овде. Крштење и Миропомазање. Улазак у воду симболише смрт „старог“, грешног
човека, а излазак из воде - васкрсење за нови
живот у Христу. Крштени добија опроштај
грехова и могућност спасења, могућност да након смрти буде заједно са Богом, анђелима и
Светитељима. У Крштењу човек постаје члан
Цркве. Миропомазање је Тајна у којој се крштеном кроз помазање дају силе благодати Божије
за јачање у духовном животу. Тајна Причешћа
је најважнија Тајна Цркве након Крштења и
Миропомазања. Ову Тајну је Христос установио на Тајној Вечери: „Узе Исус хљеб и благословивши преломи га, и даваше ученицима, и рече:
Узмите, једите; ово је тијело моје. И узе чашу
и заблагодаривши даде им говорећи: Пијте из
ње сви; Јер ово је крв моја Новога завјета која се
пролијева за многе ради отпуштења гријехова“
(Мт. 26:26-28). За Причешће се припрема молитвом и постом. Пост није само уздржање од
мрсне хране, већ пре свега, будност у односу
на свој унутрашњи свет, покрете свог срца.
Тајна Покајања. Греховне склоности и страсти се не могу искоренити истог трена. И након Крштења човек поново упада у грех, савест га поново изобличава. Често се може чути: „Имам толико грехова да ми Господ неће
опростити“. Знајте да нема греха који превазилази милост Божију. При искреном покајању и
чврстој намери да се измени свој живот, уреди
по Божијим заповестима и замене греси добрим делима, Господ опрашта све. Крај овог
духовног труда је исповест када човек који се
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каје открива своје душевне ране - грехе, пред
свештеником као пред лекаром и сведоком
који је од Бога. Хришћанин је позван да искорени у себи страсти и негује врлине, супротне
тим страстима. Главне страсти су угађање стомаку, блуд, љубав према новцу, гнев, чамотиња,
сујета, гордост. Супротне врлине су љубав
према Богу и ближњем, вера, нада на спасење,
смирење, уздржање. Бог даје снагу човеку да се
одрекне греховних склоности и страсти, само
ако он моли Бога за помоћ у молитви и приступа Светим Тајнама. Умећу унутрашње борбе са
страстима уче дела Светих Отаца Цркве.
Символ вере
(кратко исповедање православног вероучења)
Верујем у једног Бога, Оца, Сведржитеља,
Творца неба и земље и свега видљивог и
невидљивог. И у једног Господа Исуса Христа,
Сина Божјег, Јединородног, од Оца рођеног
пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, не
створеног, једносушног са Оцем, кроз кога је
све постало; Који је ради нас људи и нашега
спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек; И
Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и
страдао и погребен; И Који је васкрсао у трећи
дан по Писму; И Који се вазнео на небеса и седи с десне стране Оца; И Који ће опет доћи са
славом, да суди живима и мртвима, његовом
Царству неће бити краја. И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који
се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно
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слави, Који је говорио кроз пророке. У једну,
свету, саборну и апостолску Цркву. Исповедам једно крштење за опроштење грехова. Чекам васкрсење мртвих. И живот будућег века.
Амин.
Молитва Господња
Оче наш, који си на Небесима, да се свети име
Твоје, да дође Царство Твоје, да буде Воља
Твоја и на земљи као што је на Небесима, хлеб
наш насушни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим. И не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.
Молитва Богородици „Достојно јест“
Достојно је васитину да блаженом зовемо Тебе, Богородицу, увек блажену и пренепорочну
и Матер Бога нашега. Часнију од Херувима и
неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што
Бога Логоса непорочно роди, ваистину Богородицу, ми Те величамо.
Молимо Вас, немојте користити
овај летак за свакодневне потребе.
Ако Вам више није потребан,
дајте га другоме или однесите у храм.
ПравославHи мисиоHарски цеhтар
“о. ДаHил Сисојев”
у саставу Мисионарског одељења при Светом
Архијерејском Синоду Српске Православне Цркве

Основе Православне вере
Заповести које је Бог дао човеку у Старом
Завету
1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати других
богова осим Мене... Ова заповест учи човека
верности свом Творцу, Богу Који је Један у Три
Лица - Оцу, Сину и Светоме Духу, благом, вечном, свевидећем и милостивом.
2. Не прави себи идола. У наше време идоли
су: новац, каријера, здравље, удобност, популарне личности. Заповест подсећа човека на
његово достојанство: човеку не приличи да све
своје снаге и време посвећује било коме или
било чему осим Господа. Такође, ова заповест
говори о поверењу Богу Који је једини - извор
добра, истине, лепоте и промишља о свим живим створењима.
3. Не узимај узалуд имена Господа Бога свог.
Ова заповест учи човека поштовању пред Богом и Његовим светим Именом.
4. Сећај се дана одмора да га светкујеш. Након
Христовог Васкрсења дан црквеног сабрања је
постала недеља. У овај дан, као и у дане црквених празника, хришћанин оставља посао и
свакодневне послове и посвећује своје време духовном труду: молитви у храму, читању
Библије (пре свега Новог Завета), дела Светих
Отаца, молитви у кући, делима милосрђа.
5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти добро
буде и да дуго поживиш на земљи.

