
  

Систематизација градива

О евхаристијском приносу 
за живот света



  



  

Литургија / Евхаристија 
● Литургија (= заједничко дело у преводу са грчког)

означава заједничко богослужење Цркве
● Термин литургија смо навикли да користимо за недељно и празнично 

богослужење („у 9ч“), међутим ако ћемо прецизно да користимо термин - 
литургија означава свако наше заједничко богослужење

● Појам Евхаристија (= благодарење у преводу са грчког) означава: 
1) причешће 
2) ужи део богослужења када се освећивање Часних Дарова врши 
(= канон евхаристије) 
3) то је и најпрецизнији назив за литургију, тј. заједничко 
богослужење на коме се врши и причешћивање верних



  

Установа Евхаристије 
● Евхаристија је установљена самим Господом

● Христос је то учинио на Тајној вечери на Велики четвртак

● Тајна вечера је наша прва Евхаристија и прво причешће

● На Тајној вечери, Христос је прослављајући са ученицима јеврејски празник Пасху, 
својеврсно надоградио/изменио тај јеврејски обред и то је потом послужило као основа 
за каснији развој православне Евхаристије у данашњем виду

● Форма Евхаристије се током времена развијала, да би у православној Цркви преовладале 
њене 2 форме из 4. века: 
1) Литургија Светог Јована Златоустог (стандардно се овај тип литургије служи)
2) Литургија Светог Василија Великог (служи се 10 пута годишње)
+ а служи се и 3. форма:
3) Литургија Пређеосвећених Дарова (само у току Васкршњег поста, 15-18 пута годишње, нема 
освећивање Часних Дарова у њеном склопу, него је то одрађено на предходној недељној литургији)



  

Делови Евхаристије 

● Проскомидија
● Литургија оглашених (Литургија Речи)
● Литургија верних



  

Проскомидија 
● Припремни део Евхаристије

● врши га свештенослужитељ у олтару, па често нисмо ни 
свесни тог дела Евхаристије

● Оријентационо бисмо могли да кажемо да почиње неких 30-40 мин пре 
литургије оглашених
(тј. ако обично на литургију дођемо у 9ч када почиње литургија оглашених, проскомидија је 
започета већ око 08:20 - 08:30ч)

● Током проскомидије свештенослужитељ врши припрему 
Часних дарова, тј. хлеба и вина за Евхаристију



  

Оглашени (катихумени) 
● Оглашени или катихумени су у древној Цркви 

(и данас, али не толико доследно организовано) 
били људи који су само тренутно некрштени, 
тј. они који желе да се крсте али су још у периоду припреме за крштење

● Раније је постојао озбиљнији приступ припреми за крштење, те су катихумени на овај начин 
не само припремани за сједињење са Христом, 
већ је и тестирана њихова чврста решеност за то сједињење и следовање Христу

● Зависно од историјског периода, регије и сл. 
- тај период припреме је трајао по месец дана, годину, три године, а некад чак и дуже

● Током тог периода оглашени су: 
- поучавани науци Христовој (читање из Светог Писма и проповед свештеника на литургији,…), 
- присуствовали одређеним богослужбеним молитвама (литургија оглашених, тј. без причешћа), 
- вежбали се у живљењу по Христу (покајање, борба са својим слабостима, пост, ...)



  

Литургија оглашених
(Литургија Речи) 

● Први наредни део литургије након проскомидије

● Карактеришу га:
- опште заједничке молитве за наше свакодневне потребе и искушења 
(болести, немаштине, …)
- молитвене песме којима се између осталог прославља Христово 
васкрсење, светитељи који се празнују, коме је храм посвећен и сл.
- читање из Новог завета (из апостолских посланица и јеванђеља)
- проповед свештеника

● Током овог дела евхаристије су учествовали и оглашени, те је ово био и 
део литургије намењен њиховом и општем поучавању (те се отуда назива 
и Литургија Речи)
  



  

Литургија верних
● Започиње позивом оглашенима да изађу из храма, 

јер они као некрштени/непосвећени 
нису могли да присуствују најсветијем делу литургије и причешћу

● Читава структура овог дела литургије је у 
тајанственом призивању Светог Духа 
да силом спасоносног дела Христовог за наше спасење 
освети Часне дарове, тј. да хлеб и вино претвори у Тело и Крв Христову

● Њу чине различите молитве, понављање Христових речи и поступака током 
Тајне вечере, различите свештене радње

● Врхунац овог дела Евхаристије је само причешће, 
тј. наше сједињење са Христом, који се кроз причешће као крвоток усељава 
у све нас чинећи нас богочовечанском заједницом коју зовемо Црква
  



  

Делови литургије верних 
● Молитва за оглашене

● Херувимска песма („Иже херувими“) и велик вход (= велики излазак)
 - када се Часни дарови преносе из проскомидиона на Свету трпезу у олтару

● Целив мира („Љубимо једни друге да бисмо једнодушно исповедали“) и исповедање Символа вере

● Анафора (канон Евхаристије) - средишњи део Евхаристије који чини комплекснији сплет 
молитава и свештених радњи током којих се претварају Часни дарови у Тело и Крв Христову

● Молитва Господња (= Оче наш)

● „Светиње Светима“ и причешћивање - ово је врхунац и смисао/циљ читаве Евхаристије

● Завршно благосиљање и слање верника у свет у име Господње: „У миру изиђимо“

● Крај литургије и дељење нафоре/антидора (=освећеног хлеба) онима који се нису причестили

  



  

Анафора
● Анафора (= узношење (на грчком)) 

=> средишњи део православних литургија 
који одговара канону евхаристије

● Чине је између осталог:
- увод „Горе имајмо срца“
- молитва благодарења
- Трисвета песма  („Свет, Свет, Свет је Господ Саваот“ (=Господ над војскама))
- речи установе  (Христове речи са Тајне Вечере)
- анамнеза  (подсећање на Христова дела за наше спасење)
- приношење  („Твоје од твојих Теби приносећи ради свих и за све“)
- епиклеза  (призив Светог Духа ради освећивања Часних Дарова)
- помињање

  



  

Евхаристијски
идентитет Цркве

● Ми смо хришћани првенствено по томе 
што имамо Христа у себи

● Христос се у нас усељава кроз причешће - постојући тиме наш 
заједнички крвоток и чинећи нас једним богочовечанским Телом 
Својим = Црквом

● Без Евхаристије/причешћа нема ни Цркве ни нас као хришћана

● У Евхаристији нам се већ сада даје предокус Будућег Царства 
Божијег, тј. есхатолошка реалност будућности (= рај) кроз 
Евхаристију за све нас у Цркви постаје делом догађај садашњости
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