Православна Црква у кући
Кућна црква, значи заједничке молитве и обреди у
стану Верника, то је најстарија традиција у
Хрићанству. У време Апостола није било Храмова а
биле су само кућне заједнице, породичне општине1.
Ова традиција се чува и до данашњег дана, у
хришћанским продицама, где Вера се предаје од
колена до колена. Свети Николај Велимировић у
почетку двадесетог стољеће је обновио ту традицију
код српског народа2.
Једна опасност је да после неколико колена може се
вера унута породице неприметно изменити тада се
прихвате погрешне идеје или сујеверија3. У
Православљу та опасност није тако велика, због тога
"породична Црква" се држе редовни контакти са
Православном Црквом, посећују се Храмови, траже се
савети од Свештеника , слушају се предавања
Епископа, и редовно се примају Свете Тајне.
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Породична Црква је имала превелику улогу у сачувању хрићанске вере у тешким временима османске власти,
усташког терора, и атеистичнне диктатуре.
2
са Покретом Богомољаца који живе и данас у појединим сеоским и градским породицама
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У најгорем случају се формирују секта

Породичне Иконе, Крсна Слава, заедничка Молитва
пре јела, Молитва са децом пред спавање, воћене
породичног диптиха (Читуље), то су обреди "домаће
Цркве" .
Породична Црква живи под одговорности Домаћице
или Домаћина. Она је свечано утемељена у моменту
венчања родитеља : Круне на главама мужа и жене
значи што су они обоје крунисани на служењу Богу.

Ћирил Дејша, окт.2014

Породични свечаности у кући
Мора да одвајају Молитву (резања Колача), од јела пића и забаве. Слава се слави
у 2 дела:
1. Део = Молитва, паљење свећа, резање колача, тамјан, вино, жито, благослов за
трпезу.
2. Део = ручак или вечера : јело , пиђе, поклони , реченице , песме, игра ...

1) Православна молитва
Сви присутни стоје испред Иконе. Кандило је
запалено.
Домаћица или Домаћин објашњавају кратко шта је
сада, и запале свећу, кадионицу.
Свештеник, Долибаша, Кум или побожни Православац
или Православка читају Молитву из молитвеника, и
воде обред.
Деца4 заједно певају "Господи Помилуј" или Тропар, и
читају Оче Наш.
На крају сваки присутни може да се прекрсти и
целива икону
Други обичаји који су уобичајени у породици смију се
употребљавати само ако се слажу са Православном
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Домаћа црква, састоји се од свих укућана, особито деце и жене. Сам Господ Иисус Христос каже : пустите Децу код
Мене (Мт.19,14). Супруга од домаћина није служкиња !

црквеном правилом5.
2) Јело пиће и забава
После кућне молитве обично има трпеза . Сви
присутни су позвани. Али најважнија је заједничка
Молитва и само та молитва може да донесе Божији
Благослов за кућу и укућане. За једну успјешну Славу,
ни је обавезно јело, а само молитва.
Сва здрава јела и пића су дозвољена.
Трпеза ће бити богоугодна. Ако трпеза није богоугодна,
Бог (и ниједан Светац) не може да шаље свој
Благослов.
-1.-Ако је посно време, споразумева се да се
послужује посна храна.
-2.- Не опиватисе ! Да је Грех када људи пију алкохол,
јер су лош пример деци и омадини. У Светом Писму је
написано : ".....да се држи како доликује светима...
да не робују вину, да уче добру"6
-3- Послужење мора да одговара са материјалним
могућностима породице домаћина.
Сам Господ Иисус Христос каже нам: "не брините се
говорећи: шта ћемо јести, шта ћемо пити" "не
можете служити Богу и мамону7: није ли душа
претежнија од хране ?" 8
5 На пример: света Вода, славски Колач од чистог брашна и мала количина црног Вина од грожђа, цвеће, воће итд.
дозвољени су, зато што се и у Храму приносе као "плодови земаљски"
Супротно: у хришћанском Храму не приносе се Богу жртве од меса, колачи од сластичара , играчке, чоколанда јаја,
цигарете, дуван, ракија и акохол. Због тога они се не користе и у кућној Цркви.
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Тит 2,2-3
7
Мамон = новац, злато, богатство, луксуз, лажно божанство...
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Мт 6, 31 ; Мт 24,15

