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Ваше Преосвештенство, часни оци, 
браћо и сестре!

Људски језик је испевао многе пес-
ме у славу и част Свевечног Творца, 
у похвалу љубави, у величанственост 
творевине, али у исто време из уста 
људских, излазила су и таква појања, 
препуна мрака и мракобесија, као 
да их је сам кнез овога света (Сата-
на) тамо у преисподњим стаништима 
остиховио. 

Има један песник и једна песма, који 
муче мој дух, неколико година. Песник 
се зове Душан Васиљев, а песма њего-
ва Плач матере човекове. Ево само 
једног стиха из те песме. Премного 
је богохулства у овој песми, па с тога 
молим, Свевечног Творца, Вас Ваше 
Преосвештенство, часни оци, браћо и 
сестре, за опроштај: 

Рођени, мртви Сине, Бог је лаж, 
И наши су га душмани изумели, 
Устани сине да се светимо, 
Да крвљу вековних намесника Бога 
Посветимо форуме Рима, 
И да копљем поново прободемо
    ребро
Учитеља из Јерусалима. 
Устани сине да грозне лажи, 
Које се рађају у име Оца и Сина, 
Сахране Син и Мати...            
О томе шта је навело овог једно-

племеника светосавског и потомка 
светолазаревског да пева овако, како 
је певао и да глагоља речи које као да 

су позајмље-
не из са-
мих пре-
и с п о д њ и х 
с т а н и ш т а , 
из самог па-
кла, не бих 
да умујем. 
О с т а в и м о 
овог јад-
ника, овог 
заумника и 
веселника , 
како би то 
рекле наше 
баке, да се 
забавља у 
свом јаду. А ослушнимо сада како на 
безмало исту тему пева једно дете. На-
име, до руке ми је дошао један песмо-
пој, једног дечака који се зове Стефан 
из Горњег Милановца, из рода Вуји-
чића. Најпре Душан па Стефан. Каква 
случајност? А песма, гле чуда, има нас-
лов: Плач матере Божије. Тамо, Плач 
матере човекове, а овде, Плач матере 
Божије. 

Мајчице Богородице, 
Умоли Сина својега... 
Сећам се својих прозби. 
Изабрана, 
Врховна мироносице, 
Крхко људско биће! 

Чудо си живела Истином, 
Истину родила
Од Истине саздана. 

Твоја чаша жучи – 
Матерински јад 
Пред смртним ранама Сина. 
Жежу ме Твоје сузе! 
Грца, теши, разуме (све) 
Моје мало људско биће!
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Хвала Стефану, за ове речи, ове ме-
лемнице, које лече душу као мелем 
рану. Сада су ми јасне речи Давидовог 
псалма, речи које је и сам Христос Бо-
гочовек једном изговорио: У устима 
мале деце чиниш себи хвалу, насупрот 
непријатељима својим, да би учинио 
да замукне непријатељ твој и немир-
ник.

Сви они који верују и који не верују 
у Бога знају колико значајно место у 
Православној цркви и хришћанском 
животу заузима поштовање Мајке 
Божије. Не постоји служба у Црви, а 
готово да нема молитве у којој се не 
помиње њено име. Не само химногра-
фија него и црквена уметност је про-
жета представама Мајке Божије. Сва-
ко ко уђе у храм, видеће на почасном 
месту, поред царских врата на иконо-
стасу представу Мајке Божије са Бого-
дететом Христом у наручју. 

Све је од Ње, Пресвете Богомајке, 
све што је Господ Христос учинио у 
овоме свету, од Ње је. Она му је дала 
човечанску природу, она му је дала 
душу људску, дала му срце људско, 
дала му тело људско, да би све то 
Он спасао, да би све то испунио Бо-
гом, да би све то очистио, осветио, 
обожио и тако човека, биће људско, 
испунио највећом радошћу, бесмр-
тном радошћу, сверадошћу. А то је 
подвиг и дело Пресвете Богомајке. 
Све је у Господу од Ње, сав Спас, Сав 
Богочовек, све Јеванђеље Његово, сва 
Црква Његова, сви светитељи, сви 
хришћани, сви праведници. Због све-
га тога, Она је најславнија од свих 
људских бића створених у свим све-
товима. Најмоћнија, најчистија, 
најбезгрешнија. Она је изнад Херу-
вима и Серафима, чистија од свих 
светих од њих. Њен живот на земљи 

је био служење Богу, Служење Господу 
Христу. Њен живот на небу такође 
је непрекидно служење Богу, служење 
Господу Христу.  

Нема тог бића људског којe се поја-
вило на овој плавој планети, коме је 
толико узвишених славопоја, песмо-
поја и похвала написано и отпојано, 
као у славу Оне, која је сместила не-
сместивог у утробу своју, Оне, која је 
измирила Творца и творевину Њего-
ву, Оне која је на свет донела Сина 
Јединородног, Бога живог, Марија 
Приснодјева. 

Узмимо само за пример, између 
мноштва химни отпојаних у њену 
славу, Достојно је ваистину блаже-
ном звати тебе, Богородицу, увек 
блажену и пренепорочну и матер 
Бога нашег..., коју је по предању 
отпевао и на једној каменој плочи 
исписао сам архангел Гаврил, јед-
ном осамљеном иноку манастира 
Пантократора. Химна се ова пева 
од Камчатке до Рта Добре Наде, од 
Гренланда до Новог Зеланда, на свим 
језицима, од мноштва народа, све у 
славу Ње, Владичице наше Богоро-
дице. Красота овог песмопоја, занела 
је пастироначалнике Цркве Христо-
ве, а они су је сместили у најсветије 
молитвословље које се прислужује у 
славу Бога живог, у Свету Литургију 
у свету Евхаристију.

А сада, чујмо песмопоје произашле 
из срца и ума наших песника, вечера-
шњих гостију, и почастимо их топлим 
аплаузима, као уздарјима нашим. 
Хвала Вам!

Срећко Зечевић, јереј

Ова беседа је изговорена у току вечери поезије 
у част Пресвете Богородице, одржане у данима 
Госпојинских свечаности у Саборном храму у 
Крагујевцу  
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ЦРКВА
РАДИОНИЦА КОЈА ПРЕОБРАЖАВА

Интервју Владике Јована - радију Светигора
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О пројекту Земља живих, који има 
за циљ помоћ оболелима од болести 
зависности, о улози и значају Цркве 
у животу савременог човека за Све-
тигору говори Епископ шумадијски 
Г. Јован

Светигора: Ваше Преосвештенст- Ваше Преосвештенст-
во, драги владико Јоване, благодари-
мо што сте се одазвали на позив да 
одговорите на наша питања. Реците 
нам, да ли стижете да читате наш 
часопис и какво је Ваше мишљење о 
њему?

Владика Јован: Од како сам почео 
редовно да добијам часопис Свети-

гора редовно га и читам. О вашем ча-
сопису заиста могу да кажем све нај-
боље. У њему има  дивних и поучних 
текстова, лепих проповеди, збивања 
и догађаја који су везани конкретно 
за Митрополију црногорско-при-
морску, али не само за Митрополију, 
него и уопште за Цркву Христову. 
Слободно могу рећи да часопис Све-
тигора може бити узор и за друге 
епархијске часописе у нашој Цркви. 
Искористио бих ову прилику и да 
вам честитам двадесетогосишњицу 
Ваше издавачке делатности.

Светигора: Ваше Преосвештен-
ство реците нам нешто о пројекту            
Земља живих. Како сте дошли на 
идеју да се укључите у тај пројекат?

Владика Јован: Задатак Христове 
Цркве у овом свету је да се бави љу-
дима, да људима понуди спасење, да 
би људи схватили да једино у Цркви 
и кроз Цркву могу наћи спасење, а 
када се људи спасавају у Цркви онда 
мењају и своје навике. Тада  почињу 
да размишљају о вредности живо-
та, онда другачије и схватају живот, 
схватају га као дар Божији. За Цркву 
нема изгубљеног човека, јер Хри-
стос није дошао ради праведника 
него ради грешника и ту се најбоље 
види та светост Христове Цркве која 
у себи сабира и праведнике и греш-
нике. Ту најбоље можемо да видимо 
како је Црква права радионица која 
преображава и која може да преобра-
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зи и највећег грешника у светитеља. 
Српска Црква је забринута због кри-
тичне ситуације која је настала у на-
шој отаџбини и Црква као богочове-
чански организам не може и не сме 
да остане нема на све изазове који су 
данас присутни у друштву. Међу љу-
дима, посебно међу младим светом, 
дошло је до духовног, а самим тим 
и до моралног пада. У свим сегмен-
тима живота дошло је до урушавања 
система вредности, до својеврсне 
апостасије и све је више оних који су 
упали у понор наркоманије, алкохо-
лизма и других порока. Будући да је 
Српска Црква увек била уз народ она 
је дужна да притекне у помоћ људима 
који су скренули са пута спасења, јер 
једино Црква тј. Христос у Цркви, 
Христос у Светој Литургији онима 
који су у зачараном кругу нарком-
није може помоћи да из њега изађу. 
Када човек почне да пропада, када 
не бди над собом, када не контроли-
ше ни своје мисли, ни своје речи, ни 
своја дела он се налази у егзистен-
цијалном понору, а Црква је та сила 
која таквом човеку може пружити 
руку спасења. Данас када је код нас 
дошло пада наталитета, до беле куге, 
до убистава, до самоубистава и када 
томе додамо пошаст наркоманије, 
онда видимо да је стање алармантно 
и за Цркву и за државу. Ни држава ни 
Црква, не кажем да нису ништа, али 
нису учинили довољно озбиљан ко-
рак да се тим ојађеним људима помо-
гне. Због те критичне ситуације и све 
већег броја младих који су у пробле-
му наркоманије ми смо као Епархија 
одлучили да дамо нешто од себе како 
би смо помогли онима које је овај 
грех довео до понора. Лично мислим 
да је наркоманија духовна болест јер 

она наступа код оних у којима очиг-
ледно има недостатка Духа вере и у 
налету неке егзистенцијалне кризе 
човек бива приморан да на погре-
шан начин стиче блаженства. Рекао 
бих да је наркоманија у ствари по-
грешан начин тражења Бога. Ту смо 
ми у Цркви да им укажемо на прави 
начин и пут. То нас је и мотивисало 
да оснујемо заједницу у Брајковцу уз 
помоћ свештенства, добрих и струч-
них људи. Тиме смо желели да пока-
жемо да они нису усамљени у свом 
проблему.

Светигора: Од када је у Вашој 
епархији заживео овај пројекат и на 
који начин функционише живот у 
заједници?

Владика Јован: Не бих да помиње-
мо проблеме које смо у почетку има-
ли са отварањем заједнице, јер по ре-
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чима Св. ап. Павла хришћанин увек 
треба да буде окренут будућности. Ја 
сам и тада говорио да ако Богу буде 
ово дело угодно оно ће постати и оп-
стати. Тако је и било - заједница је за-
живела априла 2008. године. Живот у 
заједници функционише управо као 
прави живот у заједници са Богом, 
једних са другима у молитви, раду, 
реду и дисциплини. Није било лако за 
Цркву да прихвати људе који су били 
од свих одбачени и спремни на све. 
Одлазећи у Заједницу и пратећи њи-
хова лица примећујем да временом 
постају нови, преображени људи. У 
почетку код њих нема радости, а ка-
сније им се чак и физиономија мења. 
Оно што је за те људе најкорисније и 
најзначајније јесте њихово учешће у 
литургијском животу, свакодневно 
читање Еванђеља и Псалтира, одла-
зак на шетајућу бројаницу, вођење 
дневника, као и свакодневне „поде-

ле“ које имају за циљ да зависнике 
који су по правилу затворени научи 
да своје мисли и осећања јавно иска-
жу и потраже помоћ. 

Светигора: Да ли Црква данас за-
иста може да помогне младим људи-
ма да се избаве од болести зависно-
сти? Да ли је код Вас било већ неких 
конкретних резултата?

Владика Јован: Узимамо да је 
потребно да штићеник проведе 
најмање две године у Заједници и 
да тада добије благослов за изла-
зак. Они који су сачекали благо-
слов су у главном добро, готово сви 
раде, живе литургијским животом у 
својим парохијама, јер ко са благо-
словом и послушањем прилази све-
тињи њега светиња лечи и спасава. 
Остао ми је упечатљив разговор са 
једним од штићеника који требао са 
благословом да изађе из заједнице. 
На моје питање шта ће радити када 
изађе, одговорио је да се у породи-
цу враћа са радошћу и са зебњом. 
Са радошћу јер га деца сада називају 
оцем, а са страхом да га не опомену 
на претходни живот, када је и од њих 
крао да бих набавио дрогу. Радост 
је за Српску Цркву да постоје овак-
ве здраве заједнице. У Заједници ти 
млади људи постају прави домаћини, 
градитељи, а не рушитељи. Они ула-
жу труд, а онда им у помоћ притиче 
благодат Божија.

Светигора: Какве, по Вашем 
мишљењу, социјалне активности 
Православна Црква треба да обавља 
и колико су оне значајне данас за ми-
сију Цркве у свету, а са друге стране, 
који су и колики њени ресурси?

Владика Јован: Црква мора да 
буде будна за све изазове свога наро-
да. Она мора да реагује на недостат-
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ке добра. Ресурси Цркве су благодат 
Божија и Свете тајне. Вечне вредно-
сти су у Цркви и те вредности морамо 
стицати. Црква мора да познаје свест 
и стање данашњег човека да би му 
дала адекватан лек. Без Христа не мо-
жемо постати истински људи и праве 
личности.

Светигора: Из црквених медија 
видимо да је почео са радом и епар-
хијски радио Свети Јован Злато-
усти, каква је Ваша оцена досада-
шњег рада?

Владика Јован: Као што сам рекао и 
на отварању радија, медији не могу да 
чине чуда и не могу бити једино сред-
ство за мисију Цркве. Као и сва остала 
технолошка достигнућа и медији су 
добри када се употребљавају на добро 
и на корист човека. Лош аспект упо-
требе медија је отуђење које стварају 
код људи као и чињеница да људи све 
мање читају, па се самим тим и недо-
вољно образују.

Светигора: За крај, какву 
поруку можете дати младим 
људима као носиоцима бу-
дућег времена?

Владика Јован: Црква и 
Христос су вечно млади. 
Христос је извор младости 
и ко живи у Цркви бива веч-
но млад. У Цркви треба ко-
ристити и богато искуство 
старијих, те Црква позива на 
заједницу као извор Истине. 
Омладина је данас у великој 
опасности јер нема аутори-
тета у васпитавању и одра-
стању. Они тако сами себи 
постају ауторитети. Можемо 
са радошћу да констатујемо 
да је у Српској Цркви наста-
ло буђење и да нам се данас 

причешћује више младих него ста-
ријих људи. Живели смо у времену 
изопачених вредности и за то време 
човек је био гладан и жедан, сада мла-
ди човек има потребу да попуни ту 
празнину. Младима ћемо најбоље по-
моћи ако прво себе осветимо и прос-
ветимо.

На крају бих додао да, видевши ра-
дост која је присутна у нашој Заједни-
ци, смело позивам сваки град у својој 
Епархији да оснива овакве заједнице. 
Ми се радујемо кад некоме помогнемо 
да се исправи. Криза не може бити из-
говор јер добро увек нађе начин. Же-
лео бих да се овом приликом захвалим 
локаној самоуправи у Лазаревцу, ПД 
РБ Колубара, локалном становништву, 
лекарима и мојим свештеницима у 
Лазаревцу и свима осталима који нам 
помажу. Дужни смо једни друге да ис-
прављамо и помажемо.

Разговор водио протосинђел
Кирило Бојовић
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Литургијско богословље

ЕВХАРИСТИЈА – 
ЈАВЉАЊЕ ЖИВОГ 

И ВАСКРСЛОГ 
ХРИСТА
(први део)

Читајући Свето писмо Новог заве-
та, лако можемо запазити места која 
означавају Литургијско сабрање и по-
казују реалност Христовог постојања 
у Евхаристији.У Еванђељу по Луки, 
говори се о јављању Христа двојици 
ученика - Клеопи и другом, који није 
именован, на путу за Емаус, у том 
догађају, јасно је изражена мисао о 
праслици Евхаристијског сабрања 
и јављања Христовог на Литургији 
свим вернима, који су се окупили око 
Једног, да васкрсну заједно са њим и 
да победе смрт и пролазност. Село 
Емаус је било шесдесет стадија удаље-
но од Јерусалима. Ученици су разго-
варали о Христу и о догађајима који 
су се дешавали. У том тренутку, усред 
њиховог разговора, њима се прибли-
жава Христос. Како нам јеванђелиста 
саопштава, очи тих ученика бејаху 
задржане да Га не познају. Опет се 
појављује онај мотив, да још није час 
да га видимо онако како ћемо га виде-
ти, лицем у лице. Ипак, Он започиње 
да разговара са њима. Он их пита о 
чему разговарају и зашто су тужни? 
Тада, Клеопа зачуђено пита, да ли је 
могуће да је он једини странац који не 
зна шта се ових дана збивало у Јеруса-
лиму? Долазимо до тренутка личног 

односа ученика и Учитеља, Клеопе 
и Христа. Клеопа је можда и љутито 
упитао Христа, да ли је могуће да је 
он једини који није схватио шта се 
ових дана дешавало. На први поглед, 
овај дијалог личи на свађу, али обр-
нутом перспективом долазимо до 
једног новог аспекта односа људи и 
Бога Сина. Син пита људе за себе, а 
човек пита Сина, зар је могуће да Он 
не зна шта је било у Јерусалиму ових 
дана. После тога, све креће Сократов-
ском мајеутичком методом. Христос 
порађа Клеопино знање. Христос за 
себе каже, ко и шта? Онда заједно по-
чињу да објашњавају оно што обојица 
знају, о Исусу Назарећанину, о том 
човеку, пророку, силном на речима и 
делима пред Богом и народом. Затим 
следи оптужба првосвештеника, који 
предадоше Христа, а политичке влас-
ти га осудише на смрт и разапеше. 
Дакле, осуда се односила и на свеш-
тенство и на власт.
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И после тога, ученици показују 
своју јеврејску свест очекивања, да 
ће Месија доћи са мачем у руци, све 
разрушити и подићи Израиљ на пије-
дестал у том делу Римске Империје. 
Јеврејски покушај да се политички 
оправда веровање у Месију као по-
бедника над Римљанима. Ученици су 
били Јевреји и имали су свест коју су 
сви Јевреји имали, а то је била победа 
Месије над поробљивачима. Ученици 
јасно кажу да су се надали да је Исус 
онај који ће их избавити.

Сада, стижемо до кулминације раз-
говора. А запрепастише нас и неке 
жене између нас које су биле рано 
на гробу (Лк 22, 24). Шта значи овај 
стих? Шта значи то, да су се ученици 
запрепастили? Због чега су се запре-
пастили? Тела у гробу није било. Го-
спод је пророковао да ће у трећи дан 
по својој смрти устати из мртвих. Зар 
са овим није повезано Његово про-
рочанство о подизању јерусалимског 
храма за три дана. Тада су Израиљци 
рекли да је немогуће подићи нешто 
што се градило четрдесет и шест го-
дина, а сада кажу да су се запрепасти-
ли када су схватили да је Тела нема у 
гробу.

Ученици, ипак, признају да су оти-
шли до гроба да провере речи ових 
жена. Опет се неверни Тома, апостол 
Христов, јавио у људима. Исус тада 
ученицима говори о вери и невери, о 
безумљу и спором срцу.

Као и у кулминацији речи, сада до-
лази до кулминације догађаја. Они 
сви седе за трпезом. Христос узима 
хлеб, благословивши и преломивши 
га, даде ученицима. Њима се тек тада 
отворише очи и они га препознаше. 
Али, тада Он постаје невидљив за 
њих. Шта значи невидљив? Није се 

Христос као маг јављао и бежао од 
својих ученика, већ, вера га јавља 
или отклања. Када људи верују, Он 
се јавља и учествује у њиховим жи-
вотима, а када нема вере у Њега, Он 
је за те људе невидљив. Можда је то 
објашњење јављања и нејављања, а 
пошто га они препознаше у ломљењу 
хлеба, јер Он тако и на Тајној вечери 
узе хлеб и заблагодари и преломи и 
даде својим ученицима. Ученици по-
казаше своју веру и објавише догађај 
у Јерусалиму. Вратили су се одмах и 
окупљеној Једанаесторици у Јеруса-
лиму, рекли, да су Га препознали у ло-
мљењу хлеба.

Такво ломљење хлеба се јавља сваг-
да у Литургији, у историји, када се 
верни окупљају и призивају Господа 
да се појави и покаже њима у исто-
рији. На сваком Евхаристијском са-
брању се јавља Христос и у Причешћу 
се препознаје од свих верних.

Прича се наставља. Пошто су уче-
ници испричали Једанаесторици да 
су Га препознали у ломљењу хлеба, 
Он се опет јавља својима и каже им: 
Мир вам! Литургијски поздрав, опет 
показује везу Светог писма и Свете 
Литургије. Баш оно што су ученици 
показали препознавањем у ломљењу 
хлеба. Однос речи и дела, однос Све-
тог писма и Свете Литургије. Однос 
теорије и праксе се највише оцртава у 
том библијском моменту. Превазила-
жење и сједињење ове две димензије 
се решава,само повезивањем вером. 

Ова еванђељска прича нам показује 
како Црква живи у историји. Указује 
на Свету Евхаристију. Све што је Го-
спод урадио са хлебом, тј. узео га, 
благословио, преломио и дао учени-
цима, експлицитно показује оно исто, 
што је Он учинио са хлебом на Тајној 
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Вечери. Хришћани који редовно до-
лазе да заједничаре у Светој Литур-
гији, причешћујући се Светим Телом 
и Крвљу, одмах могу да закључе шта је 
еванђелиста Лука хтео да каже овим 
одељком. Данас, треба да се трудимо, 
да у ломљењу хлеба увек препознаје-
мо Васкрслог Господа, баш као што 
су Га препознали ученици у Емаусу. 
Многи потоњи хришћани нису били 
на Тајној вечери, па ипак, препознају 
Христа на свакој Литургији. Само 
зато што им је вера јача од разума. 
Размишљајући рационално, ломљење 
хлеба не би представљало никакав 
символ појаве Господа у историји. 
Многи би рекли да се Христос на тај 
начин не може појавити међу нама, 
али два ученика су Га заиста видела у 
Телу.

Евхаристијски смисао на-
глашен у овој еванђељској 
сцени, зато што се сусрет до-
годио у први дан седмице, тј. 
у недељу, то је дан који је од 
самог почетка Црква прогла-
сила даном Ломљења хлеба. 
Дакле, Црква се окупљала у 
недељу око једног који је ло-
мио хлеб, делио га вернима 
и извршавао заповест Го-
сподњу, да ово чинимо у Ње-
гов спомен.

Христос је после Васкр-
сења, остао на земљи до свог 
Вазнесења. Кроз Светог Духа 
је остао у и са Црквом, са 
својим ученицима који су Га 
препознавали у тренутку са-
мог ломљења хлеба. Оно што 
је најбитније и што морамо 
да истакнемо, јесте, да пре-
познамо Христово присуст-
во у Светој Литургији. Док 

Христос други пут не дође, морамо 
се причешћивати Његовим Телом и 
Крвљу. Морамо препознати Христа у 
историји, баш као што су га ученици 
у Емаусу препознали. Евхаристијска 
заједница је одувек била Тело Хри-
стово, тј. Црква. Срце које је увек жу-
дило за новом крвљу да би нахранило 
и увећало Тело.

Јереј Горан Мићић
Литература:
1. Шмеман, А., Евхаристија, (превео Младен М. 
Станковић ), Манастир Хиландар, Света Гора 
Атонска, 2002.
2. Литургија и Живот,(прев. са енглеског Матеј 
Арсенијевић, Весна Никчевић), Цетиње, 1992.
3. Зизјулас,Ј., Догматске теме,(прев. са грчког С. 
Јакшић. Беседа – Нови –Сад, 2001.
4. Свети Кавасила, Н., Тумачење Свете Литургије, 
(прев. са грчког С. Јакшић), Беседа, Нови Сад, 2002.
5. Свети Кавасила, Н., О Животу у Христу,( превео 
са грчког С. Јакшић),Беседа, Нови Сад,2002.
6. Пено, З., Катихизис, Никшић, 2002. 
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Литургијско богословље

О ЧЕСТОМ ПРИЧЕШЋИВАЊУ 
(први део)

Постоје неки људи са ве-
ликим страхопоштовањем, 
који не познајући Писмо, 
када виде неког хришћани-
на да се често причешћује, 
сметају му и прекоревају 
га, говорећи да то могу чи-
нити једино свештеници. 
Уколико  хоћеш да се често 
причешћујеш, веле, поста-
ни и ти свештеник.

Таквим људима не одго-
варамо нашим сопственим 
речима, већ речима Све-
тог писма, светих Сабора, 
Светих Угодника Божијих. 
Казаћемо, да се служење 
свештеника састоји у томе 
да они приносе Божанст-
вене Дарове и да се њиховим посред-
ством, као органима Светог Духа, по 
Његовом силаску врши освећење тих 
Дарова. Такође, њихово је да се засту-
пају пред Богом за народ и да врше 
друга свештенодејства, која не може 
да врши неко ко није посвећен у све-
штенички чин. Када дође време за 
Причешће и они сами се спремају да 
се причесте, и тада се ни у чему не раз-
ликују од лаика (λαος – народ Божији) 
или монаха, сем тога што свештеници 
предају (Тајне), а лаици их примају, а 
разлика је и у томе што се свештеници 
причешћују у олтару и то непосредно, 
без свете кашичице, а лаици и монаси 
- ван олтара и то светом кашичицом. 
Да је то заиста тако и да се приликом 

Причешћа свештеници нимало не раз-
ликују од лаика, сведочи и Божанстве-
ни Златоуст говорећи: Један Отац нас 
је родио, сви смо ми једни, и сви смо 
одстрадали порођај, другим речима: 
сви смо рођени од једне Мајке - све-
тог Крштења. Једно и исто пиће даје се 
свима, тј. Крв Господња је дата свима, 
и свештеницима, и мирјанима. И чак 
није просто једно исто пиће, него и из 
једне чаше, јер је Отац, желећи да нас 
узведе к нежној љубави, замислио то 
да ми сви пијемо из исте Чаше, која је 
символ изузетне љубави.1 И на другом 
месту Златоуст каже: Свештеник се у 

1 Беседа 32 на Јеванђеље од Матеја. Погл: Дела 
светог оца нашег Јована Златоустог, архиепископа 
Константинопољског , Т.7, Књ.1. СПб., 1901, 359-360.
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неким стварима ни по чему не разли-
кује од мирјанина. Када, на пример, 
долази причешћивање Светим Тај-
нама, сви се подједнако удостојава-
мо једног те истог, а не као у Старом 
Завету,када је  једно јео свештеник, а 
друго - непосвећено лице. Закон није 
дозвољавао народу да једе то што је 
јео свештеник. Данас већ није тако, 
већ се једно Тело и једна Чаша нуди 
свима2. Другим речима, сада се под 
благодаћу Јеванђеља, свима на Светом 
Преостолу приправља једно исто Тело 
Господње и једна иста Чаша. 

Симеон Солунски пише: Сви вер-
ни треба да се причешћују. Ово није 
само архијерејско служење – његово 
служење је у томе да се свештенодеј-
ствује ово Свесвето Тело Христово и 
Крв, и да их свим вернима даје ради 
Причешћа, јер су само за то они пред-
виђени.3 Јов Амартол пише у књизи 
О Тајнама: Сво саврштенство и циљ 
и дело (Литургије) се састоји у При-
чешћивању животворним и страш-
ним Тајнама и Светињама. Зато се 
они најпре дају свештеницима у олта-
ру, а затим народу који се припремио 
и који се налази ван олтара. Из ово-
га безусловно следи да принесеним 
Даровима први треба да се причесте 
свештеници, а затим - сав народ, са-
гласно свештеномученику Клименту 
који каже: Да се причести епископ, а 
затим - презвитери и ђакони и ипођа-
кони, и чтеци и појци, и подвижници, 
а од жена - ђаконисе, девице, удови-
це, затим - деца и тада већ сав остали 
народ по чину, са страхопоштовањем.

2  Тумачење на Другу Посланицу Апостола 
Павла Корићанима. Беседа 18. Погл.: Дела светог 
оца нашег Јована Златоустог, архиепископа 
Константинопољског , Т.10. Књ.1. СПб., 1904, с.632.
3 Дела блаженог Симеона, архиепископа 
Тесалонијског, Москва 1994, 93. 

Претходно поменути Јов, каже 
још, да онај човек који је достојан, 
може да се причешћује сваки дан и 
то на исти начин како то раде све-
штеници, и то без разлике – оно што 
важи за свештенике важи и за лаи-
ке, мушкарце и жене, децу и старце 
- или једноставније речено, за све 
хришћане без обзира на узраст и чин.  
Ти свештеници, који не причешћују 
хришћане који приступају Божа-
наском Причешћу са страхопошто-
вањем и вером, Бог осуђује као уби-
це, сагласно написаном код пророка 
Осије: А дружина је свештеничка као 
чета која дочекује људе, убијају на 
путу у Сихем, чине грдило (6, 9). Дру-
гим речима, свештеници који су са-
крили пут и вољу, и заповест Божију, 
и нису је објавили убили су Сихема и 
починили безакоње у народу мојем. 

Чуђење и недоумица ме испуња-
вају пред сазнањем да постоје та-
кви свештеници који удаљују људе 
који приступају Тајнама. Јер они се 
чак нису ни замислили о томе, да су 
речи што су их управо изговорили 
постају - лаж. Јер они на крају Ли-
тургије гласно призивају све верне, 
говорећи: Са страхом Божијим, ве-
ром и љубављу приступите. Дакле, 
прилазите Тајнама и причешћујте се; 
а затим се опет сами одричу својих 
речи и удаљују оне који би да при-
ступе. Не знам каквим би се именом 
овакво непочинство могло назвати.  

Преподобни Никодим Агиорит  
Свети Макарије Коринтски,

 Душекорисна књига 
о непрестаном причешћивању 
Светим Христовим тајнама, 

Краљево 2004.
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Наука и религија

ХРИШЋАНСКО И АТЕИСТИЧКО 
СХВАТАЊЕ СВЕТА И ЖИВОТА

(други део)

Хришћански поглед на свет

Питањем постанка света и живо-
та, бавили су се одувек сви науч-
но – философски умови било које 
ере. Тако осетљиво питање било је 
омиљена тема сваког мислиоца. Ово 
питање превазилази оквире науке и 
као такво, оно је више у домену ре-
лигије, будући да је оно у Откровењу 
нашло свој прави смисао и одговор. 
Од оног тренутка када се човек поја-
вио на овосветској позорници живо-
та поставио је себи питање, питање 

које га ево већ хиљадама година мучи 
и оптерећује. То вечно питање је како 
је свет и човек настао. Овај проблем 
настанка света и живота у њему, му-
чио је ум и дух човеков од како је чо-
век ступио на позорницу живота и 
осећао је потребу за решењем овог 
проблема, пошто од начина решења 
овог проблема зависи и начин чове-
ковог бивствовања на земљи. Отуда 
су људи били одувек приморани да 
ово суштинско питање решавају како 
најбоље знају и умеју. Православна 
црква вером у Бога као Творца света, 
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открива истину да је свет дело воље, 
мудрости и силе Божије. У Символу 
вере ми исповедамо веру у: Бога Оца, 
Сведржитеља Творца неба и земље 
и свега видљивог и невидљивог. Бог 
је једини Творац света: У почетку 
створи Бог небо и земљу - вели Све-
то писмо. Овде се хришћанско учење, 
дистанцира од атеистичко – мате-
ријалистичког схватања да је основ 
свега материја и да је свет настао сам 
од себе, од првобитне материје коју 
нико није створио, која је постојала 
у свемиру. Свет је по хришћанском 
схватању κτιστος – створен и то ни из 
чега - ex nihilo. Израз ни из чега пока-
зује да пре него што је створен, свет 
није постојао, постојао је само Бог 
- као Света Тројица. Израз κτιστος, 
значи да је свет створен и да има свој 
почетак и крај, дакле није вечан. Све 
што је створено има свој почетак и 
крај, што опет указује на постојање 
времена и простора. 

Ако кажемо да је Бог Створитељ 
света, ми тиме не желимо да кажемо 
да Он просто ставља ствари у покрет 
првобитним чином у „почетку“, после 
чега оне функционишу саме за себе. 
Бог није космички часовничар који 
навија машинерију, а затим је оставља 
да сама откуцава. Напротив, ства-
рање је непрестано. Када би Бог пре-
стао да у сваком тренутку испољава 
своју стваралачку вољу, васељена би 
истог часа ишчезла у небиће.1 Бог 
слободно из љубави ствара свет, чи-
ном своје слободне воље. Ништа га 
није присилило на стварање. Бог није 
по својој суштини Створитељ, већ је 
он то само по својој вољи и енергији. 
Тако се свет не излива на природан 

1 Еп. Калистос Вер, Православни пут, Ман. 
Хиландар 1997, 50, 52.

начин из суштине Божије, нити пред-
ставља створену енергију Божију, већ 
напротив, представља резултат Ње-
гове нестворене енергије. Све што 
Бог хоће да ствара, Он може стварати 
– није тачно да хоће да ствара само 
оно што може; према томе, кад је Он у 
питању, није једно те исто бити и хте-
ти. Ако битије (бити) Божије ствара, 
онда Бог све што ствара, ствара по 
нужности; а ако ствара воља (хтети) 
Божија, онда Бог све ствара слобод-
но. А стварајући слободно, Он ствара 
шта хоће и кога хоће и кад хоће.2 

Прва последица стварања света 
ни из чега,јесте да је овај свет смр-
тан. Свет је смртан зато што има свој 
почетак, а све што има свој почетак 
има и свој крај. Све што је створено 
то је и смртно. Према томе овај свет 
није вечан, како су то говорили гр-
чки мислиоци. Друга основна после-
дица стварања света јесте да је свет 
створен вољом Божијом. Бог је хтео, 
зажелео, у једном тренутку да ство-
ри једно биће наспрам себе, које није 
Он. У томе се огледа слобода Божија 
у односу на свет. Трећа последица 
створености света је, да онне може 
да постоји сам, јер је смртан, под-
ложан пропадљивости. Доведен је у 
биће, вољом другог, вољом Божијом. 
Ништа Бога није приморало да ства-
ра свет, Он га ствара из љубави. Све 
ово треба разумети на следећи начин: 
свет будући да је створен, може сва-
ког тренутка да престане да постоји, 
да га нема више, зашто? Зато што 
свет нема у себи самом, у природи 
својој, силе које му дају снагу да може 
вечно да опстане, да постоји. Дакле, 
свет иза себе и испред себе, има јед-

2 Јован Романидис, Прародитељски грех, Беседа, 
Нови Сад, 2001, 79-80.
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но небиће које стално угрожава 
свет. Зашто је за хришћане то-
лико важно да свет није вечан, 
него да је створен, да ли је зло 
да свет буде вечан? За хришћа-
не није зло по себи да је свет ве-
чан, али је утолико зло уколи-
ко негира Божију слободуи то 
тако, да у крајњој линији негира 
Бога. Ако сапостоји Богу нешто 
што није Он, ако свет сапостоји 
Богу, тада Бог није апсолутно 
слободан. Апсолутно слободно 
биће претпоставља да није не-
што поред Њега, што није Он 
сам.3

Сада се поставља питање, 
да ли је Бог створио свет са 
жељом да овај нестане, да 
престане да постоји? Свакако 
не! Бог је створио свет да вечно 
живи. Створио га је љубављу и 
слободом из небића, да би свет 
имао вечно биће, да би вечно 
живео. А живеће вечно, ако свет буде 
у заједници са Богом. На који начин 
је Бог могао да делује, да споји твар 
са собом и учини је бесмртном, а да 
при том не изгубимо основна свој-
ства тварне природе и да то не буде 
насилно, већ да све то буде слободно 
и од стране Бога, и од стране створе-
не твари. То је Бог учинио створив-
ши човека. Човек је кључно биће за 
спасење света. Човек је створен на 
послетку целокупног стварања, упра-
во зато, да би творевину сјединио са 
нествореним Богом; да их доведе у 
трајну везу, да творевина, имајући 
везе само са нествореним Богом не 
би умрла, него да би живела. Према 
томе, ова заједница са Богом пред-

3 Еп. Др Игњатије Мидић, Сећање на будућност, 
Београд 1995.

ставља једини циљ стварања човека. 
Дакле, потребно је било да Бог ство-
ри једно биће које ће бити слободно 
у свом постојању, али ако је требало 
кроз ту личност, кроз то биће, ство-
рену природу сјединити са Богом, 
онда је то биће требало да садржи 
ту тварну природу у себи. Створена 
(материјална) природа требало је да 
чини тело те личности, и створи Бог 
човека од праха земаљског (Пост 2,7). 
С друге пак стране, то биће је треба-
ло да буде слободно у свом постојању, 
да има слободу у односу на детерми-
нисаност природе. То је Бог учинио 
створившичовека по „икони“ својој. 
Икона Божија у човеку није део Бо-
жанске природе, него дар Божији. А 
тај дар је личност човекова. Личност 
подразумева слободу у постојању. 



16

Бити личност значи бити у слобод-
ној заједници са другом личношћу. 
Без човека творевина је осуђена на 
смрт. Поставиће неко питање, зашто 
је Богу за спасење био потребан чо-
век, а не нека друга бића, на пример 
анђели? Зато што анђели немају тело, 
као људи, односно немају непосредну 
повезаност са материјом, док ми има-
мо учешћа чак и у смрти творевине.4

Овај свет и материја у њему, дакле, 
дело је Тројичног Бога, он ствара зе-
мљу, небеска светила, а затим, биљке 
и животиње по врстама својим, и 
упућује им свој творачки благослов: 
рађајте се и множите се и напуни-
те земљу (Пост 1, 22). На концу свог 
стварања, за финале његово, пре него 
што ће починути, Бог ствара човека 
по лику своме. Ставиће га у Едем-
ски врт са истим благословом, али 
ће благослову упућеном човеку, до-
дати и прерогативе владарства и го-
сподарства: рађајте се и множите се 
и напуните земљу и владајте њом и 
будите господари...(Пост 1,28). Поред 
тих чудесних и величанствених пуно-
4 Митрополит пергамски Јован Зизјулас,  
Догматске теме, Беседа, Нови Сад, 2001, 277-293; 
Епископ др Игњатије Мидић, Сећање на будућност, 
Београд, 1995.

моћја, човек ће бити Богом дарован 
слободом и савезом синовства. Та 
иста пуномоћја и слобода подвргну-
та кушању кнеза таме, палог анђела, 
биће узрок пада и греха човека Ада-
ма. Савез синовства биће раскинут и 
поново ће га успоставити Јединород-
ни Син Божији, рођен од Марије Дје-
ве и Духа Светога. Али, до Његовог 
доласка пали човек ипак неће бити 
сам. Биће са њим рука Господња која 
ће га водити кроз историју изабраног 
народа свога. Савршенство стварања 
Божијег, склад, пуноћу и логику ње-
гову, нека нам опише лепше и узви-
шеније песнички гениј Державин: 

О, Ти што пространством
немаш нигде краја....

Ти превечни што си.
Ти уништи хаос, позвао си њега

 из бездана вечног, 
 И редити стао.... 
 Ти си био, јеси, увек биваћеш!5

Још величанственије дело Свевеч-
ног Творца описује и старозаветни 
песник, свети пророк и цар Давид 
речима: Како су величанствена дела 
Твоја, Господе! све си премудрошћу 
створио; испуни се земља твореви-
не Твоје (Пс 103, 24). Свети апостол 
Павле у посланици Римљанима гово-
ри: Јер се открива гњев Божијиса неба 
на сваку безбожност и неправду људи 
који држе истину у неправди. Јер оно 
што се може сазнати о Богу њима је 
познато, јер им је Бог објавио. Јер што 
је на Њему невидљиво, од постања 
света умом се на створењима јасно 
види, његова вечна сила и божанство, 
да немају изговора. (Рим 1,18-20). 

Срећко Зечевић, јереј
5 Еп. Калистос Вер, Православни пут, Ман. Хиландар 
1997, 50, 52.
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Религија и магија  
У данашње време, моралне, друш-

твене и вредносне клонулости, у на-
шем хришћанском народу нагло се 
шири једно велико зло - магија или 
врачање. Лажни пророци и пророчи-
це, видовњаци, астролози и спири-
тисти - призивачи духова, или боље 
рећи, демона, су масовна појава.

Лукави демон увек игра на карту 

преваре. Магију деле на црну и белу, 
па је, тобож, бела магија безазлена. 
Некадашњи врачари, маги, вешци и 
чаробњаци, данас су променили име 
- постали су медијуми (посредници). 
Форма је промењена, али је суштина 
остала иста. У питању је исти дух зли, 
дух погађачки, којег је Свети апостол 
Павле изгонио из људи. У Делима 
светих апостола описује се следећи 
догађај: Догоди се кад иђасмо на мо-
литву, да нас срете једна робиња која 
имаше дух погађачки и гатајући доно-
шаше велики добитак својим господа-
рима. Ова пође за Павлом и за нама, 
и викаше говорећи: Ови су људи слуге 
Бога Свевишњега, који нам јављају пут 
спасења. Овако чињаше много дана. А 
када се Павлу досади, окрену се и рече 
духу: Заповедам ти именом Господа 
Исуса Христа, изиђи из ње! И изиђе у 
тај час (Дап 16, 16-18). 

Магија, дакле, није нова појава у 
животу човечанства. Њу је још Свети 
пророк Мојсије у свом закону строго 
забрањивао. Не обраћајте се к врача-
рима и гатарима, нити их питајте, да 
се не скврните о њих. Ја сам Господ - 
Бог ваш - говори Господ (Лев 19, 31). 

Одувек је било таквих који су - тра-
гајући за оним што се скрива иза 
појавног, материјалног и видљивог - 
бавили се магијом (врачањем) и тако 
пристајали на сарадњу са злим сила-
ма. Врачање је, отуд, самовољно на-

Упоредно богословље

МАГИЈА И ВРАЧАЊЕ – ОДСТУПАЊЕ 
ОД БОГА И СЛУЖЕЊЕ САТАНИ
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стојање да се рашире предели знања 
о загробном свету, које знање Божији 
Промисао није без намере скрио од 
нас. То је лоповско настојање да се 
отворе врата вечности лажним кљу-
чевима. Сваки онај хришћанин, дакле, 
који је на крштењу — приступивши у 
заједницу Цркве - дао обећање, да ће 
бити веран својој Цркви и Божанском 
Откривењу, пристајањем, да било он 
сам врача, било да му други врача, 
чини смртни грех! Такви, тиме изра-
жавају своје непоуздање у Божанско 
Откривење дато људима, у Промисао, 
тј. Божији план о нама. Они свесно 
крше прву, од десет Божијих запове-
сти Закона Божијег, Ја сам Господ Бог 
твој, немој имати других богова осим 
мене, говори Господ (Изл 20, 2-3). 

У Светом писму и Светом пре-дању 
откривено нам је све оно што је нео-
пходно за добро човека, за његово 
спасење. До правог са-знања о тајан-
ственом, божанском свету, могуће је 
доћи, али никако и никада магијом, 
него увек и једино богопознањем. Све-
ти Оци, као што су Свети Григорије 
Палама и Свети Максим Исповедник, 
дали су нам најпотпуније разјашњење 
богопознања, а то значи и главног 
циља човековог живота на земљи. По-
знање Бога је могуће и неопходно, али 
се до њега не може доћи сарадњом са 
ђаволом, него сопственим усаврша-
вањем у врлинама и уз Божију помоћ. 
Света Литургија је наше молитвено 
гледање у невидљиви свет, и живљење 
са Христом. На Светој Литургији ми 
се - кроз Свето Причешће, у тајни 
Хлеба и Вина - реално сусрећемо са 
Христом. То је једини прави пут до 
богопознања, и једини пут ка правој и 
здравој духовности. Све остало је де-
монска превара. 

Спиритисти - призивачи духова, 
врачари и звездочаци, узимају на себе 
задатак да проричу будућност чове-
чанства. Обећавају да ће просвети-
ти човечанство новим откривењем 
и створити сјајну епоху за развитак 
науке, да ће створити ново доба. Из  
магије – те религије новог доба - из-
бија на површину груби материјали-
зам. Њени циљеви су разарајући и 
овоземаљски. На спиритистичким, 
врачарским сеансама, духови које они 
призивају нису никада душе умрлих, 
него увек демони. Свети Оци - цркве-
ни предводници и учитељи - говоре да 
никаква моћ ђаволска и никакво за-
клињање не може дозвати душе умр-
лих. По речима Светог Јована Злато-
устог, није могуће овде лутати души 
која се већ оделила од тела. Бог је ду-
шама умрлих запречио врата вечно-
сти, и ни једној од њих није дозволио 
да се јавља живима, да се не би ђаво 
користио могућношћу да шкоди и 
вара људе. Сам Божији Промисао (ста-
рање Божије о људима) је тако уредио. 
Сама могућност одржавања везе са 
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умрлима нарушила би нормалан ток 
живота на земљи, јер би нас примора-
вала да у сваком важнијем тренутку 
очекујемо саопштења из другог света. 
Стална призивања би још узнемира-
вала душе умрлих, људским сујетама 
и страстима, и жалосна би била њи-
хова загробна судбина, а то праведни 
и милосрдни Бог не би дозволио. Бог, 
над душом после смрти, само једном 
изриче свој суд. 

Многи људи се врло често обраћају 
разним врачарима, видовњацима, 
астролозима и тзв. исцелитељима, да 
би им они помогли у невољама. Као 
разлози за то, често се наводе: велика 
породична туга, или нека невоља, ма-
теријална беда услед незапослености, 
несналажење у сложеним друштве-
ним ситуацијама, када људи не могу 
да схвате где је истина. Разлог је врло 
често и формалан однос према вери, 
кривоверје, маловерје, или недовољно 
познавање Цркве као заједнице Бога и 
човека, па се дешава да се многи, када 
доживе неке непријатности у својој 
Цркви, саблазне и онда лако постају 
плен магије. 

Постоје и такви екстрасеанси - црни 
и бели маги (врачари) - који шаљу људе 
у Православне цркве да им се читају 
молитве, ако ли нису крштени налажу 
им чак и да се крсте!? Разлог за то није 
никада брига за спасење људи (упоре-
дити Дап 16, 17) него је то параван иза 
кога се крију, тзв. добри православци 
са натприродним моћима! 

Апостоли су увек проповедали про-
тив магије. Тако су у Ефесу, после 
проповеди Светог апостола Павла, 
људи спаљивали своје магијске књи-
ге, одрицали се сатане и прилазили 
Христу (Дап 19, 19). Неспојива је вера 
Христова и магија. Свети Јован Злато-

усти говори да они који се лече враџ-
бинама, сами себе лишавају Божије 
помоћи, занемарујући је и стављајући 
себе изван Промисла Божијег, јер ђаво 
како сам хоће,  управља и располаже 
делима њиховим. 

У збирци црквених правила - а према 
првом правилу Трулског Васељенског 
сабора - онај који одлази врачарима, 
или се бави враџбинама или звездо-
чарством, шест година да се одвоји од 
Причешћа. Ако ли се такав, за то вре-
ме не покаје, већ остане у томе упо-
ран, Црква прописује да се он сасвим 
одвоји од Цркве. Свети апостол Јован 
Богослов саветује: Не верујте свако-
ме духу, него испитујте духове јесу ли 
од Бога: јер многи лажни пророци су 
изишли у свет (1 Јн 4, 1, и Мт 24, 4, 24). 
Хришћани који истински живе у спа-
соносном броду - Цркви, преко њених 
богослужења, Светих тајни и обреда, 
добиће Божију благодат за разлико-
вање духова. Тако облагодаћена чула, 
и још кроз еванђелски подвиг извеж-
бана у молитви и љубави, моћи ће са 
сигурношћу да одреде, да ли је неки 
дух од Бога или није. Неизвежбана и 
необлагодаћена чула лако заведу и са-
блазне лажни пророци. У Светом пис-
му читамо: Ако вам неко проповеда 
еванђеље друкчије него што прими-
сте, анатема да буде!» тј. нека је про-
клет (Гал 1, 9). Откривење Божије је 
једно, другога не може бити. Својом 
јасном светлошћу оно показује прави 
пут ка добру и спасењу људи, па не по-
стоји потреба за обраћањем мрачним 
гатарима и сумњивим саопштењима 
из тајанственог света. 

Преузето са сајта, Библиотека 
Свети Наум

www.bsn.org.rs
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Хришћанска етика

СХВАТАЊЕ И ПОЈАМ ГРЕХА У 
СТАРОМ ЗАВЕТУ

(трећи део)
Да ли је спасење у
опраштању греха

Ако погледамо библијски опис 
Првородног греха, може се он про-
тумачити у јуридичком смислу, и у 
моралном, али и поред тога, Свети 
оци нису тако тумачили Првородни 
грех. Свети Атанасије Велики грех 
не види као етички проблем, већ као 
онотолошки. Створена бића су смр-
тна зато што су створена ни из чега. 
Да би постојала вечно, неопходно је 
да Бог Логос сиђе и оваплоти се, тј. да 
сједини створену природу са Собом. 
Јер ако претпоставимо да је грех пре-
ступ заповести којује Бог дао првом 
човеку, који као такав повлачи казну 
смрти, зашто онда кад се први чо-
век покајао за оно што је учинио, Бог 
није опростио грех и повукао смртну 
казну? Ако је спасење човека у опра-
штању грехова, зашто онда Бог није 
опростио људима грех и тиме решио 
проблем спасења? Зашто је требало 
Син Божији да се оваплоти и да стра-
да и да умре на крсту, ако је спасење у 
опраштању грехова? Зато што прева-
зилажење смрти за створену приро-
ду подразумева силазак Бога Логоса 
у свет и сједињење с њим, а не опра-
штање грехова одозго. Смрт може 
бити укинута само Оваплоћењем 
Бога, тј. силаском Бога у свет и сје-
дињењем са створеном природом. 

Смрт у створеној природи постоји и 
пре преступа Божије заповести, она 
постоји, али као могућност. Постоји 
јер је свет створен ни из чега. Ако чо-
век оствари заједницу са Богом, при-
рода ће живети вечно, а ако не, биће 
осуђена на пропадање. Смрт није по-
следица греха, већ створености при-
роде. А грехом човековим природа 
је остала смртна, оно што је и била. 
Смрт није Божија казна за преступ 
заповести од стране човека и да се 
не може укинути на тај начин што ће 
Бог „одозго“ опростити човеку грех. 
Смрт се може укинути, тј. превазићи 
само у сједињењу створене природе 
кроз човека са Богом Логосом.1 Све-
ти Атанасије Велики у свом делу, О 
очовечењу Бога Логоса, овако вели: 
Пошто је, дакле, смрт завладала и по-
што се пропадљивост настанила међу 
људима, човечански род је почео да 
се изопачује, словесни и по образу 
Божијем створени човек стао је да се 
губи, а само дело Божије да пропада. 
Јер, сада је и смрт, природним зако-
ном завладала над нама. Да ли је Бог 
требало да допусти да пропаст одне-
се победу над људима и да надвлада 
смрт? Не, Бог није смео да дозволи да 
људи срљају у властиту пропаст, јер 
је то недолично и недостојно Божије 

1  Епископ пожаревачко-браничевски Др Игњатије 
Мидић, Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац 
2008, 92.
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доброте. Шта је требало Бог да учи-
ни? Да захтева од људи да се покају 
због свога преступа? То би, рећи ће 
неко, било достојно Бога, наиме, као 
што је преступ довео до пропадљи-
вости, тако и покајање доводи до 
непропадљивости. Али, покајање би, 
опет, подразумевало наклоност Бо-
жију. Тако би се Бог показао као не-
истинит јер не би људе држао у смр-
ти. Али покајање и не враћа човека 
из стања у којем је по природи, него 
само ослобађа од прегрешења.2 Даље 
Атанасије Велики, закључује да, ако 
би постојало сагрешење и кад не би 
за њим следила пропадљивост, тада 
би покајање било довољно. Пошто 
је над људима завладала природна 
пропадљивост и пошто им је одузет 
образ Божији, требало је да их неко 
поврати ка благодати, ка заједници са 
Богом, а то може учинити нико други 
него Логос Божији, који је у почетку 
све из небића створио. 

У заједници са Христом, тј. у Цркви 
постоје и морално грешни људи, али 
то их не чини мање светима неголи 
оне у Христу који су „морално без-
грешни“. Зато што их светима чини 
заједница са Христом, тј. Евхаристија. 
Они који су ван заједнице с Христом, 
и ако су морално безрешни, не могу 
бити свети. Јер се једино у Христу као 
личности оставрује светост, односно 
бесмртност. Зато човек није могао 
сам својим моралним усавршавањем 
да достигне бесмртност. Дакле, није 
било довољно да се човек покаје и да 
Бог опрости човеку грех, и тако да 
човек постане бесмртан и живи веч-
но. Потребно је да се оваплоти Бог 
Логос, да узме у своју личност ство-
2  Атанасије Велики, О очовечењу Бога Логоса, 
Нови Сад, 2003, 133-135.

рену природу и сједини је са нество-
реном, тј. са Богом. Према томе, грех 
је одбијање првог човека Адама, да се 
сједини са Богом кроз силазак Бога 
Логоса у свет. То одбијање има за по-
следицу да је човек остао смртан, јер 
је природа смртна зато што је ство-
рена. Грех је последица смртности 
човека, а не обрнуто. Сви смо грешни 
зато што смо смртни, Зато као што 
кроз једног човека уђе у свет грех, и 
кроз грех смрт, и тако смрт уђе у све 
људе, пошто сви сагрешише. Јер грех 
беше на свету до закона, али се грех 
не рачуна када нема закона (Рим 5, 
12-13). Да нема смрти, не би било ни 
активности које карактеришемо као 
грешне. Грешимо из страха од смрти 
и жеље да превазиђемо смрт, нарав-
но, ако не остваримо заједницу са 
бесмртним Богом, ако извор свог по-
стојања тражимо у смртним стварима 
или у себи. Ако желимо сами да по-
стојимо, без заједнице са Богом, онда 
је свака наша активност у том циљу 
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грех, односно промашај циља, јер за-
вршава у смрти. Грех првог човека је 
онемогућио да створена природа у 
заједници са Богом превазиђе смрт. 
Грех није променио суштину створе-
не природе, он је онемогућио да Бог 
Логос на почетку историје сиђе и ова-
плоти се, како би природа превазиш-
ла смрт у заједници са Богом. Адам је 
одбио да се Бог Логос сједни са њим 
и природа је остала смртна. Из приче 
о царинику и фарисеју, видимо да се 
фарисеј не спасава, иако није учинио 
никакав преступ закона, док се цари-
ник, иако је грешник, тј. преступник 
закона спасава. Грешник се спаса-
ва што осећа да је смртан, и да га од 
смрти може избавити само Бог, а не 
да ће се он сам избавити кроз врлин-
ски живот. Спасење, дакле не зависи 
од испуњења закона, макар он био и 
Божански, већ силаском Бога у свет и 
сједињење с њим.3

Спасење света
Сада се поставља питање, да ли је 

Бог створио свет са жељом да овај 
нестане, да престане да постоји. Сва-
како не! Бог је створио свет да вечно 
живи. Створио га је љубављу и слобо-
дом из небића, да би свет имао вечно 
биће, да би свет вечно живео. А жи-
веће вечно ако свет буде у заједници 
са Богом. Овде се сада поставља још 
једно питање: на који начин је Бог мо-
гао да делује, да споји твар са собом 
и учини је бесмртном, а да при том 
не изгубимо основна својства тварне 
природе и да то не буде насилно, већ 
да све то буде слободно и од стране 
Бога, и од стране створене твари. То 

3  Епископ пожаревачко-браничевски Др Игњатије 
Мидић, Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац 
2008, 93-98.

је Бог учинио створивши човека. Чо-
век је кључно биће за спасење света. 
Човек је створен на послетку цело-
купног стварања, управо зато, да би 
творевину сјединио са нествореним 
Богом; да их доведе у трајну везу, да 
творевина, имајући везе само са нест-
вореним Богом не би умрла, него да 
би живела. Према томе, ова заједни-
ца са Богом представља једини циљ 
стварања човека. Дакле, потребно је 
било да Бог створи једно биће које ће 
бити слободно у свом постојању, али 
ако је требало кроз ту личност, кроз 
то биће, створену природу сједини-
ти са Богом, онда је то биће требало 
да садржи ту тварну природу у себи. 
Створена (материјална) природа је 
требала да чини тело те личности. 
И створи Бог човека од праха зе-
маљског (Пост2, 7).С друге пак стра-
не, то биће је требало да буде слобод-
но у свом постојању, да има слободу у 
односу на детерминисаност природе. 
То је Бог учинио створившичовека 
по икони својој. Икона Божија у чо-
веку није део Божанске природе, него 
дар Божији. А тај дар је личност чо-
векова. Личност подразумева слобо-
ду у постојању. Бити личност значи 
бити у слободној заједници са другом 
личношћу. Без човека, творевина је 
осуђена на смрт. Поставиће неко пи-
тање, зашто је Богу за спасење био 
потребан човек, а не неко друго биће, 
на пример анђео? Зато што анђели 
немају тело, као људи, односно, не-
мају непосредну повезаност са мате-
ријом, док ми имамо учешћа чак и у 
смрти творевине.4

Срећко Зечевић, јереј
4  Митрополит пергамски Јован Зизјулас, 
Догматске теме, Беседа, Нови Сад, 2001, 277-293;  
Епископ др Игњатије Мидић, Сећање на будућност, 
Београд, 1995.
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Старозаветна теологија

Françoise Jeanlin,

СТВАРАЊЕ И ИСТОРИЈА, Псалам 136 (5)
(други део)

У историји

У наставку стварања, псалмописац 
такође у заносу подсећа на оснивач-
ку историју народа божијег, која је 
истовремено историја спасења (10-
24): он подсећа на књигу Изласка и 
нарочито на смрт прворођенчади, 
задњи и најупечатљивији догађај од 
дванаест несрећа послатих Египту од 
Господа. Излазак из Египта је већ био 
окарактерисан као чудо Господње, 
када Бог каже Мојсију код грма који 
гори: Раширићу руку своју и ударићу 
Египат са свим чудима која ћу учини-
ти усред њега ( Излазак 3,20 ); такође 
и за време освајања: „Склопићу један 
савез. Испред свог твог народа, ја 
ћу учинити чудеса, таква каква нису 
створена нигде на земљи, ни у једном 
народу“ (Излазак 34,10). Овде псал-
мописац каже: „Он изведе Израиљ....
чврстом шаком и раширеном руком“ 
(11-12). То је један стереотипни израз 
често коришћен у вези са божијом 
интервенцијом ослобађања свог на-
рода и типичан је девтерономском 
изражавању спасења (26, 28). Он се 
остварује (13-15) у чудесном преласку 
црвеног мора (LXX): Господ „преве-
де“ Израиља. Глагол који је коришћен 
овде: проћи, прелазити (עבר) упућује 
понекад на Васкрсење (нарочито у 
Изласку 12, 23) и то подсећа на васкр-
шњу складност тог ослобођења, која 

на крају обузима читав псалам.
 У њему се спомиње пут кроз пустињу, 

освајање и лишавање власништва Ха-
нанских краљева (16-22) без описа да 
се ради о победничком походу и без 
помињања искушења ни неверства 
народа. Затим Господ даје свом народу 
земљу у баштину, у наслеђе (LXX): То 
је дар љубави (Пон. зак. 4, 37-38) и све-
то наслеђе. Зато ће Набот одбити да 
прода своје земље безбожном краљу 
Ахаву који жели проширити свој по-
сед, јер је она наслеђе његових очева 
(1. Цар 21, 3).
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 Међутим Израиљ 
сведочи опширније о 
узвишеним делима Го-
сподњим, јер по први 
пут, псалмописац по-
миње несреће народа 
од којих је избављен: 
„У нашем унижењу, он 
се сети нас (23)....Он 
нас отргну од наших 
противника (24). То 
унижење (שפל) може 
подсећати на скору 
(недавну) прошлост, 
јер понижење остаје 
још увек присутно у 
свести или га упућује, 
уопштено говорећи, 
на историјске момен-
те пораза и ропства 
која је познавао Изра-
иљ – имамо исти грчки 
израз који одговара у 
књизи о Јуди 6, 19: По-
клоњен (до земље ), на-
род обожаваше Бога и 
викаше: Господе Боже 
небеса, погледај њихову 
дрскост; имај милости 
за унижење наше расе и погледај у овај 
дан лице оних који су ти се посветили. 
Међутим нагласак у наша два стиха је 
стављен на избављење Господње и на-
равно на његово милосрђе, у хармо-
ничном односу са рефреном.

 У преводу LXX, одговарајућа реч 
ταπείνωσις, наглашава од Господа 
захтевану скрушеност народа пре сва-
ког спасавајућег дела. Она директније 
подсећа на народ благ и скрушен код 
Софонија (3, 12 LXX ), који ће се угле-
дати на прави народ божији и који ће 
наћи своје крајње избављење у месијан-
ском времену. Због тога по рођењу 

Јована Крститеља, За-
харије најављује сле-
дећи долазак тог осло-
бађајућег спасења које 
ће отргнути народ од 
руку његових непри-
јатеља (Лк 1, 71-74) и 
управо у Дјеви Марији, 
истинском оличењу тог 
(ταπείνωσις) Израиља, 
се откривају на крају 
велике ствари које је 
Господ испунио са свом 
снагом своје руке (Лк 
1, 48-51), у девственом 
зачећу Месије. А затим 
и изненађујуће Хри-
стове чудесне ствари 
(θαυμάσια), односно чу-
деса и Васкрсење које 
ће бити испуњење са 
њим самим Господњих 
чудеса у Старом Завету 
и знак доласка царства 
божијег (Мт 21, 14-15). 
Превод LXX тумача не 
преузима слике пора-
за или ропства како би 
учинили важном тему 

избављења Израиља, већ помиње ми-
сао откупа, искупљења ( од λυτρόω, 
платити откуп, откупити): И откупио 
нас је од наших непријатеља (24). Та 
мисао је преузета у Новом Завету да 
би изразила Спасење и нови савез, 
искупљење Христом који је дошао да 
да свој живот у откуп за мноштво“ 
(Мт 20, 28), јер Господ је посетио свој 
народ и откупио га..... Он се сетио свог 
светог савеза (Лк 1, 68-72).

 Овде је крај чудеса Господњих ис-
пуњених преко Мојсијевог посредст-
ва ( ПонЗак 34, 11), укључујући и дар 
обећане земље. Она су сва поменута 
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приликом оснивања народа. Са тим 
догађајима Израиљци су постали на-
род Божији. 

 Аутор псалма изражава свој опти-
мизам у делима Господњим за свој 
народ. Изгледа да књига Поновљених 
Закона, под утиском говорничког сти-
ла Мојсијевог, ревносног, охрабривач-
ког, који истиче избор једног вољеног 
народа, заштићеног и коме је на крају 
дат опроштај, је посебно припремље-
на као цитат и у исто време као поза-
дина нашег псалма.

 Затим (25а), Господ проширује 
перспективу својој свеопштој бризи. 
Брига Господња, његова доброта, ње-
гова љубав, се прелива из оквира Из-
раиља: јер је Бог који храни хлебом и 
сваком храном (םחל) свако створење. 
Можемо закључити да чудесна делат-
ност Господња као творца и господара 
историје се наставља овде у његовом 
сталном промислу за свако биће. Сви 
рачунају на тебе каже псалам 104, 27. 
Можда изабрани народ осећа овде, 
да се његова привилегована судбина 
уплиће у један већи цртеж план која 
интересује читаво човечанство.

 У закључку, 26-ти стих понавља 
позив са почетка за укључивање на-
рода а такође и читавог човечанства 
слављењу Бога небеса, Господа госпо-
дарима (3), онога који је мудри аутор 
небеса (5) са свим што то подразумева 
и што псалам представља.

Стварање и историја
 Стварање се не ограничава само на 

стварање васељене, историја спасења 
је такође и видљива.Постоји једна веза 
па чак и континуитет између ствара-
лачке делатности и историјске делат-
ности спасења. Та веза је изражена код 
пророка Исаије: Ја сам Господ и нема 

другога: ја дајем светлост и ја ство-
рих таму, ја чиним добро и допуштам 
несрећу (45, 7).

 Стварање није само дело прошло-
сти, оно важи и за садашњост пошто 
се наставља у историји и у промислу. 
Бог учествује без престанка у својој 
творевини и то важи заувек, односно 
за будућност и за читаву творевину.

 Можемо приметити у нашем псал-
му, да је спасење присутније у тексту 
од стварања. Као што подвлачи P. 
Drijvers, многе песме нарочито пока-
зују да се искуство Израиља заснива 
пре свега на та два догађаја: стварање 
и спасење, али на првом месту се ипак 
налази спасење. Та два мотива се пре-
плићу и везују један за другог. Можемо 
приметити да је религиозно искуство 
Израиљаца пре свега једно искуст-
во спасења. Тек касније, у једном ка-
снијем сазнању ће схватити њихов 
однос створења наспрам Творца. Кос-
мос и творевина су плод једног мисли-
лачког труда који предпоставља свест 
припадања народу божијем, који је из-
абран од Господа. Израиљ није научио 
да спознаје Бога у природи као древ-
ни народи, он је научио да га спознаје 
у узвишеним делима оствареним од 
њега ( Господа ) у његовој историји.

136-ти псалам прославља славу Го-
сподњу, Створитеља света, Спаситеља 
Израиља и заштитника сваког живог 
бића. Откривење Господње у васеље-
ни и у историји је од сада познато као 
проистицај јединог извора, његове 
.која пребива заувек (דסח)

 У светлости Новог Завета, те пер-
спективе се продубљују и актуелизују. 
Стваралачка и ослободитељска делат-
ност Господња за Израиљ је упућена 
да нађе своје испуњење у Христу као 
што је и Он сам рекао: Потребно је да 
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се испуни све што је написано о мени 
у закону Мојсијевом, Пророцима и 
Псалмима (Лк 24, 44). Матеј каже да 
је Христос после тајне вечере отишао 
на своје страдање након што је певао 
псалме (Мт 26, 30). Можда је еванђе-
лист алудирао на 136-ти псалам, након 
што је са осталима завршио пасхални 
обед. Исус је певао тај псалам чији 
садржај је нашао у Њему истину (ис-
пуњење).

 У ствари он је постављен за наслед-
ника свега и преко њега је Бог створио 
светове (књига Изласка 1, 2). У њему, 
Бог је дао самога себе у откуп (1. Тим 
2, 6) и он је једини извор спасења, где 
Излазак беше праслика; то спасење је 
опште а милосрђе Господње је нашло у 
Христу своје облик. Вечно наслеђе но-
вог савеза је присутно у царству небе-
ском, чија је баштина добијена од Го-
спода док је обећана земља била само 
праслика. Од сада је Христос центар 
нове творевине и Спаситељ света.

 Свети оци су видели у Псалтиру 
последње откровење Христа; та-
кође су се везали за духовни развој 
хришћана (насупрот томе наш пса-
лам је врло мало коментарисан од 
њих): За Григорија Ниског, свеукуп-
ни псалтир нас води ка блаженству 
захваљујући његовој традиционалној 
подели на пет делова сачињавајући 
пет различитих ступњева прогре-
сивног напредовања духовног жи-
вота. Откривење Христа Спаситеља 
означава, према њему, преузвише-
ност петог ступња.

 Због чега је потребно хвалити Го-
спода пита Свети Августин у вези 
рефрена: Дух Божији.....нам је дао сми-
сао : ...сва створења су до-
бра јер су створена од добра кога нико 
није створио...Он је добар не за себе 

самога, него такође и за нас....ако же-
лиш хвалити, (уколико се ради о уз-
ношењу хвале), пази да онај кога хва-
лиш буде достојан.... Разлог хвале је 
затворен у тој сабијеној реченици: он 
је добар....бићете добри љубећи онога 
који је принцип сваког добра....Бог је 
наш заштитник јер је добар.

 У Јудаизму, 136-ти псалам сачињава 
део псалама hallel-а, који су код њих 
псалми хвале и израза радости Изра-
иљеве. Зову га велики hallel и пева се 
за шабат, као и за празник Пасхе. По-
што хвали Бога за излазак из Египта, 
пева се и на крају пасхалне вечере која 
подсећа на тај догађај и на ту доброту 
Божију.

 За православну Цркву, 135 (136)-ти 
псалам, због речи милосрђе која се по-
навља у сваком стиху се зове полијелеј-
ни псалам (мноштво милосрђа). Оно 
даје име псалмима 134 (135), 135 (136) 
и понекад псалму 136 (137) и псалму 
44 (45), који се певају на недељном и 
празничном јутрењу, након читања 
Псалтира. Он садржи у себи дакле је-
дан празнични аспекат: Полијелејни 
псалам је тако сачувао дан данас свој 
карактер општег слављења чинећи 
контраст са замишљеним псалмо-
појањем које му предходи.

Са 
француског 
превео јереј 
Александар 

Ресимић
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Слава Саборног храма у Крагујевцу

Поводом празника Успења Пре-
свете Богородице – Велике Госпоји-
не, који већ више од 140 година сла-
ви Саборна црква у Крагујевцу као 
храмовну славу, свештенство овога 
храма с благословом Епископа шума-
дијског Г. Јована организовало је по 
први пут ове 2010. године, Госпојин-
ске свечаности, које ће трајати од 23.- 
28. августа 2010. године.

Госпојинске свечаности започеле су 
изложбом радова студената Акаде-
мије СПЦ за уметности и консерва-
цију из Београда.

Пре отварања изложбе, у холу Епар-
хијског центра све госте су по ста-
ром српском обичају, хлебом и сољу, 
дочекали најмлађи чланови КУД-а 
Адам Милутиновић - Шамовац из 
Ђурисела. 

На почетку, присутнима се у име 
свештенства Саборне цркве обратио 
јереј Зоран Врбашки који се најпре 
захвалио управи Академије СПЦ за 
уметности и консервацију из Беог-
рада, а нарочито декану протојереју-
ставрофору Радомиру Поповићу и 
осталим професорима, због велике 
љубави коју су показали одговарајући 
на позив братства Саборног храма 
омогућивши ову изложбу. 

Нарочито се захвалио мр Драгану 
Боснићу, професору калиграфије и 
анатомије и дипломираном фреско-
писцу г-дину Владимиру Скерлићу, 
аутору вечерашње изложбе, и на-
рочито професору мр јереју Жељку 
Ђурићу предавачу на катедри Теоло-
гија иконе, кога је позвао да се пре-

давањем о Богословљу иконе и о раду 
Академије СПЦ за уметности и кон-
сервацију обрати присутнима.

Професор Ђурић је поздравио све 
присутне рекавши да кроз ову излож-
бу својим радовима говоре студенти 
Академије, а да њихову сталну по-
ставку чине зидови цркава и манасти-
ра у којима су они иконописали. Још 
је говорио и о визуелном карактеру 
савременог друштва и комуникације 
у њему и да је улога православне ико-
не у тој савременој комуникацији да 
представља позив на молитву. Оне су 
проповед у бојама и слици, јер човек 
је биће слике. Када размишљамо и 
када се сећамо ми мислимо сликама. 

Песничко вече у част Пресвете Бо-
городице, одржано 26. августа, на 
коме су учествовали песници Кра-
гујевца и Шумадије: Слободанка Р. 
Луковић, сурдопедагог из Крагујевца, 
Јован Ч. Стојиловић, песник из Кра-
гујевца, Емилија С. Живојиновић, 
професор књижевности из Крагујев-
ца, Љубомир С. Пјевчевић, песник из 
Ваљева и Слободан Павићевић, пе-
сник из Крагујевца.

На празничном бденију и Светој 
Литургији, које је служио Његово 
Преосвештенство Епископ шума-
дијски Г. Јован уз саслужење свеш-
тенства крагујевачких цркава, било 
је нарочито свечано, а велики број 
верника окончао је великогопојински 
пост учешћем у Светој Чаши.

Колачар и домаћин овогодишње 
храмовне славе био је господин Сло-
бодан Ристић, који је својом великом 
љубављу и трудом уприличио славску 
трпезу љубави.

ГОСПОЈИНСКЕ СВЕЧАНОСТИ
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Врхунац Госпојинских свечаности 
било је црквено-народно славље, које 
је организовано уз свесрдну помоћ 
културно-историјског центра Српска 
круна, у вечерњим сатима у порти 
Саборне цркве на сам дан празника. 
Славље је, по старом српском обичају, 
започело здравицом коју је изгово-
рио водитељ програма, вероучитељ 
Предраг Обровић, а затим је позвао 
ансамбл Смиље да Краљевим колом 
отворе ово славље. Својим раскош-

ним гласовима ово славље увеличали 
су оперски певачи Војислав Спасић 
и Марија Стефановић, а речи све-
тог владике Николаја Велимировића 
оживеле су захваљујући иузузетном 
извођењу прослављених глумаца 
Момира Брадића и Весне Павловић. 
Славље се завршило играма и песма-
ма Шумадије које су извели играчи 
ансамбла Смиље.

приредио
јереј Зоран Врбашки
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Ризница живота
Издвојио си се

и, реком живота, зашао...
Знаш ли куда, ил...до када?

Наслутиш ли, каткад, да и кад
Светлост прођеш,

још увек си ... испред...
Вазда, испред!

Да облик живота наслућујеш
а тек кроз очи Неба видиш!

Од надања саздан,
у визији свестан

и Вером освежен,
ти постојиш. Дарован си! –

да би... даровао...
А на прагу Језгра

из ког непрестано ничеш, и нестајеш,
зрео биваш!

Зато, само зато, треба и да знаш:
Ризница Живота никад празна бити неће!

Синиша М. Васиљевић Сире
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Професор Биговић, гост Духовног 
центра Саборне цркве у Крагујевцу

Духовни центар Саборне цркве 
Новомученици крагујевачки у Кра-
гујевцу наставља са својом делатно-
шћу. Прва у низу трибина одржана је 
у среду 23. фебруара 2010. године на 
тему Типологија савременог верни-
ка, а гост-предавач био је протојереј-
ставрофор др Радован Боговић, про-
фесор Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду. 
На веома посећеној трибини, профе-
сор Биговић говорио је о појму вере 
и њеном значају у животу савременог 
човека. Нарочито се осврнуо на типо-
ве савременог верника, односно, како 
се све вера доживљава у савременом 
друштву. 

Говорећи о значају вере у друштву, 
он је истакао да су данас многе речи 
превредноване, а међу њима је свака-
ко и појам вере. Због тога је потребно, 
нарочито данас, промишљати и гово-
рити о вери и о значају који она има 
у нашем животу. Указујући на типове 
вере, професор Биговић је истакао: 
Упркос свим сличностима, вероватно 
сваки човек веру доживљава на свој 
начин, као што је то случај са светом 
и животом. Иако су уопштавања увек 
ризична и једнострана, чини се да да-
нас у свету, а и код нас, преовладавају 
следећи типови верника: утилитарни, 
интелектуални, морални, социјални, 
национални, естетски, аскетско-ду-
ховни.

У наставку излагања професор Би-

говић је подробније објаснио сваки 
од ових типова, а затим је нарочиту 
пажњу посветио одговору на питање: 
Шта је православна вера? Заврша-
вајући своје излагање професор је ре-
као: најкраће речено вера је поверење, 
лични однос, вера је дар Божији, вера 
је живот ја-ти однос, вера је додир и 
сусрет са Христом, поверење у Хри-
стом... у неким новозаветним списи-
ма вера је повезана са љубављу она 
се пројављује кроз љубав и као љубав 
зато се она још назива у новом завету 
дах живота, заједница, учествовање, 
темељ и ипостас живота. Вера се пои-
стовећује са самим Христом.

Након предавања започела је ин-
тересантна дискусија у којој је про-
фесор Биговић имао прилику да још 
подробније објасни своје ставове о 
појму православне вере и типовима 
вере у данашњем друштву. 

Након дискусије, у име Духовног 
центра Саборне цркве, јереј Алек-
сандар Ресимић се захвалио свима 
присутнима на пажњи, а нарочито 
професору Радовану Биговићу који је 
одвојио своје драгоцено време и ду-
ховно обогатио црквену заједницу у 
Крагујевцу својим предавањем.  

Предавање професора
Божидара Раденковић

У четвртак 15. априла 2010. године, 
одражано је предавање на тему Ин-
формационе Технологије И Религија. 
Ову веома интересантну тему, на не-
уобичајен начин представио је гост 
- предавач проф. др Божидар Раден-

Делатност духовног центра Саборног храма,
СВ НОВОМУЧЕНИЦИ КРАГУЈЕВАЧКИ
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ковић, са Факултета Организационих 
наука Универзитета у Београду. 

Професор Раденковић је као циљ 
предавања поставио анализу токова и 
фактора развоја информационих тех-
нологија, указивање на антрополошке 
корене информационих технологија 
и друштвене импликације у њиховој 
примени и на крају, жеља му је била да 
подстакне на критичко промишљање 
целе парадигме. 

Целокупно излагање развоја ин-
формационих технологија професор 
Раденковић употпунио је и прикази-
вањем краткометражног докумен-
тарног филма Сабори, нашег про-
слављеног редитеља Александра Саше 
Петровића, филма, који је након сни-
мања 1964. године, био забрањен од 
тадашњих власти, јер говори о сабору 
у манастиру Студеници.

Након предавања започео је зани-
мљив разговор у коме је професор од-
говарао на питања које су, подстакну-
ти излагањем, постављали посетиоци.

Патријарх Иринеј освештао 
Ђурђевдански крст у Крагујевцу 
Његова Светост Патријарх српски 

Г. Иринеј, уз саслужење Преосвеће-

ног Епископа шумадијског Господина 
Јована, освештао је у среду, 21. јула 
2010. године, Ђурђевдански Крст у 
Крагујевцу.

Свечаном чину освећења присуст-
вовало је неколико стотина Крагујев-
чана, на челу са градоначелником гра-
да Крагујевца господином Верољубом 
Стевановићем. Након срдачног доче-
ка и топле добродошлице, Патријарх 
српски Г. Иринеј свечано је освештао 
Ђурђевдански крст, који је постављен 
на кружном току на улазу у Крагује-
вац из правца Баточине.

Ђурдевдански крст, аутора Зорана 
Илића је висине 18 метара, распона 
11 метара, а на предњој страни се на-
лази Распеће Христово, висине шест 
метара, док је на другој страни ико-
на светог Ђорђа, заштитника града, 
пречника 2,6 метара. 

Патријарх Иринеј је у беседи након 
освећења крста, рекао, да се радује 
што је овај чудесни и Божански знак, 
подигнут у срцу Шумадије, јер нам то 
све говори да је Крагујевац хришћан-
ски град, и да је ово света хришћан-
ска православна земља. Он је рекао, 
да га радује што је крст подигнут на 
путу поред кога многи пролазе и где 
имају прилику да баце поглед на крст, 
да се прекрсте, да се Богу помоле и 
да Господ благослови њихов пут. Па-
тријарх је рекао да се припрема поди-
зање великог крста у Нишу, на брду 
Винику 2013. године, када се обеле-
жава велики јубилеј и да ће то бити 
прилика да се, грађанима и бројним 
пролазницима да до знања, да је Ниш 
хришћански град, град Константина, 
првог хришћанског цара. 

приредио 
Јереј Зоран Врбашки





Едем
Не могу да ме сломе

Сви таласи бурни,
Молитва ка Господу миломе

Бедем је сигурни.

А када тамни час
Дође да ме куша,

Тражићу умилни глас
Господа што ме слуша.

Ко мисли да те воли
А мрзи свога брата,

Ко презире туђе боли,
Затвориће рајска врата.

Срђан Станковић

Мој анђео
Стидим се анђеле од тебе,
мојих мисли, речи, дела...

Дај ми да се не плашим сени
када дође мој час.

Дај ми да љубим много, много више,
него што ме љубише.
Дај да разумем више,

него што ме разумеше.
Нека ме утеши Господ

више него што ја теших.
Погнућу главу Теби у славу

да се не узнесем, Господе.
Срђан Станковић 
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Сећање
Падало је вече, тамнела је река
и плава брда у свечаном миру,
шуштало је грмље јасмина и смрека,
кроз жубор воде у дубоком виру.

Шумело је грање високих топола,
у модроме плашту од сутонске свиле,
као уздисаји неутешног бола
несрећних душа што су срећне биле.

На немирне воде и обале травне
бескрајних сенки спустиле се пруге,
док је на равнице, пусте, водоплавне,
силазио сумрак са бременом туге.

Тада ми се причу лепршање крила
као лет невидљив из скривених 
гнезда,
или је то нека сетна душа била
што са криком оде у светове звезда. 
протојереј Милован П. Мићић
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Скупштина града 
Крагујевца МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

У Н И В Е Р З И Т Е Т А  У  К Р А Г У Ј Е В Ц У

Привредно друштво за дистрибуцију 
електричне енергије
ЦЕНТАР д. о. о.
ул. Слободе бр. 7, 34000 Крагујевац
тел: 034/370-083, факс: 034/370-156 
www.edcentar.com

Бранка Радичевића бр.3, 34000 Крагујевац, тел: 
034/335-663; факс: 034/335-282,
e-mail: kragujevac@dunav.com

Обавештавамо Вас да све контакте везане за оглашавање и претплату за 
часопис Саборник можете извршити позивом на број: 061/6493477.

delfin

c l e
a n i n g  s e r v i c e

Preduzeće za profesionalno
održavanje objekata
Profi delfin d.o.o.
Čišćenje i održavanje stambenih i
poslovnih prostora

Durmitorska br.18 3400 Kragujevac, tel/fax: 034/320 137

ЈКП „Паркинг сервис“ Крагујевац 
Војислава Калановића бб, 34000 
Крагујевац, Србија
e-mail: office@parkingservis.rs
тел: +381/34/338-780; +381/34/338-780   
факс: +381/34/338-780; +381/34/338-780

Водовод и канализација
ул. Краља  Александра I Карађорђевића 48
34000  Крагујевац, Србија
e-mail: jkpv@eunet.rs
тел: 034/335-745; 034/332-240; 
034/300-540

Јавно комунално предузеће 
„Градска гробља“ Крагујевац,
ул. Јовановачки пут бб,
34000 Крагујевац
тел: +381/34/370-022; 
+381/34/370-022;

„Варошко“ гробље: +381/34/305-880; +381/34/305-880;

Захваљујемо се свим спонзорима на великој помоћи 
при објављивању овог броја црквеног часописа и 

ширењу Божје речи!

Водопривредно предузеће у друштвеној 
својини „ЕРОЗИЈА“
34000 Крагујевац, Даничићева 26;
тел: 034/323-516 и 323-520; факс: 034/315-968

ЈКП „Нискоградња“
34000 Крагујевац, ул: Кнеза Милоша 
25, тел: 034/323-281; 034/323-282; 
факс: 034/323-280;
e/mail: niskogradnja@microsky.net


