
Срби светитељи 

 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Тема овога часа су нам Срби светитељи. Колико лепа и колико 

обимна тема. Почетак јој је Света лоза Немањића, којој наша 

историја, култура и књижевност дугују толико тога. Наше најлепше 

задужбине, наше најстарије богослужбене књиге и књижевна дела 

остале су из тог времена. Али то све спада у материјална и 

опипљива добра. А шта је са оним још драгоценијим, духовним 

добрима? Колико је Срба светитеља који се за нас моле пред 

престолом Божијим? Колико њихових чудотворних мошти је 

остало сачувано по нашим манастирима где се наши људи већ 

вековима као пчеле роје и пуног срца се њима моле? А они чују 

вапај напаћеног народа српског и својим молитвама посредују за 

нас пред лицем Божијим. 

Оно што вам стално наглашавам јесте да светитељство није ствар 

прошлих времена. Свако време има своје светитеље и Господ нас у 

Јеванђељу све опомиње „будите свети као што сам Ја свет“, а на 

Литургији из недеље у недељу, из празника у празник слушамо 

речи „Светиње светима“ када нам се пружа Свето Причешће. 

Светитељи из нашег рода су само светли пример који нам је 

остављен да би знали како да поступамо у нашим животима. Свако 

време имало је своје бреме, своја искушења али су светитељи 



захваљујући љубави према Господу и према ближњима успели да 

из тих борби изађу као победници. 

Један нарочито светли пример таквог човека је Свети владика 

Николај Велимировић (1881-1956). Рођен је у селу Лелић у 

благочестивој породици. Преживео је и Први и Други светски рат, 

преживео је заточеништво у логору Дахауу, а спада у једног од 

најплодоноснијих писаца духовне литературе код нас. Пронашла 

сам за вас филм о њему. Погледајте га, погледајте кроз какве је 

невоље прошао, а није се одрекао своје вере. 2003. године 

проглашен је за светитеља, а његове мошти су из Америке пренете 

у манастир Лелић где се и данас налазе.      

Линк за филм: https://www.youtube.com/watch?v=tz6sZMCuwJ0 

Будући да се и и налазимо у време великих искушења овде вам 

остављам песму владике Николаја „Све ће добро бити“ која лепо 

повезује и тему српских предака светитеља и наше доба. 

 

СВЕ ЋЕ ДОБРО БИТИ 

 

Бог отаца наших Бог је и синова, 

Чувар земље наше и наших домова. 

Кроз чудеса страшна, кроз паклене страве, 

Он је Оце наше довео до славе. 

Стопу све по стопу, кроз огањ и воду, 

Дарив'о је њима милост и слободу. 

Зато нико од њих не хте веру скрити: 

„Наш је Творац с нама – 

Све ће добро бити“! 

 

Бог ђедова наших Бог је и унука, 

Исцелитељ рана, Победитељ мука. 

Увек исти Господ, Господ над војскама; 

Ка'но ђедовима – помаже и нама. 

https://www.youtube.com/watch?v=tz6sZMCuwJ0


Ка'но светом Сави тако и Душану. 

Ка'но Милутину тако и Страхињ бану. 

Преци и потомци, и гладни и сити, 

Један језик знаше: Све ће добро бити! 

 

Ускликнимо и ми: Све ће добро бити! 

Та навек ће зора поноћ наследити. 

Све ће добро бити! Нека младић рекне. 

Све ће добро бити! Нека старац јекне. 

Све ће добро бити! Певали су свеци. 

Све ће добро бити! Певај, мајко деци! 

Све ће добро бити! Свештеници појте. 

Све ће добро бити! Народи, утројте! 

Шта је језик српски? 

Шта српски зборити? 

То су четри речи: Све ће добро бити. 

 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 

 


