
Шта радити недељом?
- Гледати телевизију?
- Без циља лутати интернетом?
- Ићи у куповину?
- Закопати се у сређивање куће?
- Напити се „као човек“?

А чему све то?

Одговора нема.
    Господ Бог је рекао: „Сећај се дана од одмора да га светкујеш. Шест да-
на ради, и свршуј све послове своје. А седми је дан одмор Господу Богу 
твом; тада немој радити ниједан посао, ни ти, ни син твој, ни кћи твоја, 
ни слуга твој, ни слушкиња твоја, ни живинче твоје, ни странац који је 
међу вратима твојим“ (2 Мојс. 20:8-10).  
    Старозаветни народ је ову заповест поштовао ревносније него било 
коју другу. Главни догађај у историји људског рода - Христово Васкрсење 
- догодило се дан након суботе, у недељу. Управо зато су хришћани то-
лико поштовали овај дан да је временом постао нерадан. Управо тог да-
на су се хришћани окупљали на молитви и Причешћу. Обраћајући не-
знабошце у хришћанство, Апостоли нису од њих захтевали да поштују 
суботу, већ су их на молитву окупљали управо у недељни дан. 

Шта радити недељом? 

Ни једног тренутка не одбацујући неопходност одмора и решавање 
проблема који су се накупили, ипак је потребно да се пре свега нађе 
време:
- Да одемо на службу у храм.
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- Помогнемо људима којима је то потребно.
- Сетимо се и посетимо заборављене рођаке, болесне или усамљене   
   старије особе.
- Прочитамо Свето Писмо и духовну литературу. 
- Ако већ идемо на интернет, потрудимо се да посетимо православние 
   сајтове и на њима прочитамо поуке о духовном животу Светих Отаца.

Чему све то?

Заповест о дану одмора наглашава обавезе човека према Богу. Као што 
се јасно види из саме заповести, човеку се овде даје одређени прин-
цип односа према самом животу. Човек не може да не ради, иначе ће 
умрети од глади. Не може ни да не одмори јер ће се у супротном пре-
оптеретити и умрети. Међутим, четврта Божија заповест успоставља 
одређени ритам живота који га испуњује посебним, свештеним смис-
лом. Човек који држањем ове заповести на једноставан и свакодневни 
начин показује своју веру у Бога и љубав ка Њему - никада неће остати 
без Његовог благослова! 

Молимо Вас, немојте користити 
овај летак за свакодневне потребе. 

Ако Вам више није потребан, 
дајте га другоме или однесите у храм. 


