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У уторак, 16. новембра, Његово Преос-
вештенство Епископ шумадијски Г. Јован 
прославио је своју Крсну славу, празник 
Обновљења храма Светог великомуче-
ника и победоносца Георгија - Ђурђиц. 
На навечерје празника, по одслуженом 
богослужењу, у епископској резиденцији 
надлежни парох о. Срећко Зечевић осве-
тио је славску водицу. Сутрадан, на дан 
своје Крсне славе, Његово Преосвештен-
ство Епископ шумадијски Господин Јован 
служио је Свету Архијерејску Литургију у 
Саборном храму Успенија Пресвете Бо-
городице у Крагујевцу, уз саслужење два-
наест свештеника.

По прочитаном Светом јеванђељу, про-
повед је одржао протојереј - ставрофор др 

Зоран Крстић, ректор Богословије Свети 
Јован Златоусти. Oтац Зоран је у име све-
штенства и верника Шумадијске епархије 
честитао славу Преосвећеном Владици 
Јовану. После заамвоне молитве, старе-
шина саборног храма протојереј-став-
рофор Зарије Божовић, благословио је и 
осветио славско жито и славски колач. 
Док је делио антидор и благосиљао верни 
народ, Владика је од своје пастве примао 
честитке поводом своје Крсне славе.

Сабрање је настављено у новој рези-
денцији Шумадијске епархије, где је при-
ређен пријем за свештенство и верни на-
род. Свечани славски ручак приређен је 
у поподневним сатима. Између великог 
броја свештенства, монаштва и верног 
народа, гости на владичиној слави били 
су и: епископ жички Господин Хризо-
стом, епископ врањски Господин Па-
хомије, епископ браничевски Господин 
Игњатије, градоначелник Крагујевца Ве-
рољуб Стевановић, потпредседник Епар-
хијског савета Радиша Пљакић и многи 
други угледни гости.

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ
Крсна слава владике Јована
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Храм, посвећен Светом Сави Српском, 
који православни верници Шумадије и 
Крагујевца граде већ две деценије, све-
дочећи, као и древни хришћани, да и да-
нас храмовно уздизање на мучеништву 
почива, освештао је на овонедељном – 
Васкрсном Евхаристијском сабрању Ње-
гова светост Патријарх српски Господин 
Иринеј, уз саслужење Његовог Преосве-
штенства Епископа шумадијског Госпо-
дина Јована, предстојстеља Цркве Божије 
у Шумадији, и Његовог Преосвештенст-
ва Епископа жичког Господина Хрисо-
стома, светосавског пријемника, као и 
свештеника Шумадијске епархије који 
су своју пастирску делатност годинама 
темељили на узорном примеру учешћа у 
градњи овог храма. Васељенски смисао 
освећења крагујевачког Светосавског 
храма потврђен је и чињеницом да је у 
бденију, у суботу, учествовао Свјатјеши 
Патријарх српски Господин Иринeј, када 
се, уз учешће многих верника и ученика 

крагујевачке Бо-
гословије Светог 
Јована Златоу-
стог, који су до-
принели појањем 
благољепију овог 
чина, сведочило 
да црквени живот, 
у својој изворно-
сти, само почива 
на богослужењу.

То је потврђе-
но и на васркр-
сном, недељном 
сабрању, када су 
стотине и стоти-
не Крагујевчана 

дошли да са својим архипастирима пе-
вају псаламске стихове у чину освећења 
новог храма (Крагујевчанима тако не-
опходног), односно, да се са Господом 
Исусом Христом сједине на Литургији, 
којом је Патријарх Господин Иринеј на-
чалствовао, и пројаве вечни живот, у Ев-
харистијском слављу. Учесници су тада 
имали привилегију да чују и архипастир-
ске поуке, које су изговорили Владика 
Јован и Патријарх Иринеј, а које их укре-
пљују у заједничарењу које води у Царст-
во Небеско.

Крагујевачка саборност ове недеље је 
остварена и у уметничком програму који 
је традицију учинио ововременом, као 
и у трпези љубави, када су пред члано-
вима Цркве Божије похваљени они који 
помогоше да у славу Господњу много-
страдални Крагујевац добије још један 
молитвени олтар – храм Светог Саве на 
Аеродрому.
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Без обзира на промену пракси, кроз 
историју Цркве, хришћани су увек тежи-
ли ка једном апсолутном циљу, ка Господу 
Васкрслом, који Васкрсава и вечном жи-
воту у Царству Небеском. Циљ су редов-
но остваривали, остварују и оствариваће 
на Светој Евхаристији, тј. при Ломљењу 
хлеба, када се јавља Господ својим учени-
цима и која сама по себи иконизује Цар-
ство.

Како каже о. Александар Шмеман, слу-
жење Евхаристије може најпре да се схва-
ти као путовање. То је путовање Цркве 
у димензију Царства Божијег. Употре-
бљавамо ову реч димензија, јер изгледа 
да она најбоље одражава начин нашег 

тајновитог уласка у Васкрсли живот Хри-
ста. Слика је оживљена, ако се посматра у 
три, уместо у две димензије. Присутност 
треће димензије, дозвољава нам да мно-
го боље видимо стварну слику онога што 
је било снимљено на фотографији. Ско-
ро на исти начин, мада је наравно, свака 
аналогија осуђена на неуспех, наш улазак 
у присутност Христа, улазак је у четврту 
димензију, која нам дозвољава да видимо 
крајњу реалност Живота. То није бежање 
из света. Пре се може рећи, да је то до-
лазак на раскршће са којег се реалност 
света може видети много потпуније. Пу-
товање почиње онда када хришћани оста-
ве своје домове и постеље. Они стварно 
остављају свој живот у овоме садашњем 
и конкретном свету, и без обзира да ли 
треба да путују петнаест миља или да 
пређу само неколико улица, светотајин-
ски акт се већ дешава, акт који је услов 
свега осталог што треба да се деси. Јер 
они су сада на путу да образују Цркву, 
или да будем прецизнији, да буду прео-
бражени у Цркву Божију. Они су били до 
тог момента појединци, неки бели, неки 
црни, неки сиромашни, неки богати, били 
су природни свет и природна заједница. 
Сада су они позвани да се саберу на једно 
место, да понесу са собом своје животе, 
свој свет и да буду нешто више него што 
су били, нова заједница са новим живо-
том. Ми смо ту већ превазишли катего-
рије заједничког богослужења и молитве. 
Сврха овог сабирања заједно, није у томе 
да се природној заједници просто дода 
религијска димензија, да се она побољ-

Литургијско богословље

ЕВХАРИСТИЈА – ЈАВЉАЊЕ ЖИВОГ И
ВАСКРСЛОГ ХРИСТА

(Други део)
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ша,  учини одговорнијом, више хришћан-
ском. Циљ је да се оствари пуноћа Цркве, 
а то значи да буде присутан Онај у коме 
све добија свој крај и има свој почетак. 

Значи, Литургија почиње као стварно 
одвајање од света. У нашем покушају да 
хришћанство учинимо примамљивим за 
човека са улице, ми смо често умањили, 
или чак и сасвим заборавили, ово нео-
пходно одвајање. Ми се упорно трудимо 
и желимо да хришћанство учинимо раз-
умљивим и прихватљивим, за модер-
ног човека са улице. У исто време, забо-
рављамо да Христос, о коме говоримо, 
није од овог света, и да Га после Његовог 
Васкрсења, нису препознали чак ни Ње-
гови ученици. Христова прослављеност 
нема у себи принудни, објективни доказ 
Његовог унижења и крста. Његова про-
слављеност је позната само преко тајан-
ствене смрти у крстионици, преко пома-

зања Духом Светим. Позната је она само 
у пуноћи Цркве, када се она спрема да 
дочека Господа и да учествује у Његовом 
васкрслом животу. 

Рани хришћани су били свесни да мо-
рају да се вазнесу на небо, где се и Хри-
стос Вазнео, да би постали Храм Духа 
Светога. Он показује свет који долази. 
Он установљава Царство Божије. Он нас 
увек води у онострано. Бити у Духу, зна-
чи бити у небесима, јер Царство Божије 
је радост и мир у Духу Светоме. И тако 
у Евхаристији, дух је онај који запечаћује 
и потврђује наше узношење у небо, који 
преображава Цркву у Тело Христово и 
стога показује елементе наших приноса 
као заједницу у Духу Светом. 

Како Преосвећени Владика Атанасије 
Јевтић каже, од самог почетка Цркве на 
Истоку, сав црквени живот био је скон-
центрисан око Свете Евхаристије. Било 
да су то биле молитве и богослужења, 
вечере љубави или сабрања - све се савр-
шавало у склопу Свете Евхаристије. Све 
Свете тајне: крштење, миропомазање, по-
кајање, брак и поготову   рукоположење, 
савршаване су у саставу Евхаристијског   
сабрања, у саставу Литургије. До које је 
мере прожет   био Евхаристијом и евха-
ристијском свешћу, црквени живот Пра-
вославне Цркве на Истоку, - а он је то 
и до данас - најбоље показује сам чин 
византијске Литургије и уопште визан-
тијског богослужења. Наше православне 
богослужбене књиге,   било да се ради о   
Служебнику, Великом Требнику, Типику, 
Октоиху, Минејима или Триоду, прожете 
су   од врха до дна, Пасхалном Евхари-
стијском тајном Христовом. Све и сва, 
сва твар и свако створење неба и земље, 
освећује се и  приноси Богу као дар за-
хвалности Цркве Његове, и на све се низ-
води  очиститељна и теургичка благодат 
Духа  Светог, са последњим циљем - да се 
све возглави и учлани у Тело Христа Бо-
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гочовека и тако све обожи и  охристови.
Православље сагледава Цркву, дакле, 

најконкретније и најстварније у Евхари-
стији, а то значи да је сагледава истовре-
мено у Христу и у Духу Светоме. Црква 
је Тајна Христова, али је такође и тајна 
Духа Светога  и делатности Светога Духа 
у свету, Његове благодати. И једно и дру-
го се реализује, остварује, конкретизује 
на Евхаристији. Евхаристија је тајна Ова-
плоћења, смрти и Васкрсења Христовога, 
али не мање и тајна Педесетнице. 

Дакле, догађај Христа Оваплоћеног, 
Распетог и Васкрслог и догађај Сила-
ска и дејства Духа Светога у Цркви. Ово 
има врло велики значај и развијено те-
олошким језиком, требало би рећи да 
Христологија и Пневматологија леже у 
основи Еклисиологије и подједнако су у 
њој заступљене. Тек тако је могуће у пу-
ноћи схватити Евхаристију као сабрање, 
литургијско сабрање Цркве на једном 
месту, као предујам, прихватање есха-
толошке заједнице Царства Божијега, у 
којој се Духом Светим већ предокуша 

Царство Божије. Тако је Црква Христо-
ва у Евхаристији, схваћена христоцен-
трично и пневматолошки, заједница која 
се Духом Светим преображава у есхато-
лошку заједницу, да би преобразила свет 
и човечанство. Ово има одраза на остале 
аспекте и димензије Цркве и остале мо-
менте у Цркви, установе и мисију Цркве. 
Дух Свети је конститутивни елеменат, 
да употребимо такав израз, Цркве, али 
и Евхаристије. Шта више, треба рећи да 
Дух Свети условљава биће, не само Цркве 
као такве, него и Христа као Оваплоћеног 
Богочовека. Његово Оваплоћење било је 
Духом Светим. Његово Васкрсење и про-
слављење, такође је било Духом Светим.

Ако бисмо употребили језик, посебно 
савремене еклисиологије, посебно језик 
теолога Јована Зизјуласа, могли бисмо 
рећи да, гледано из христолошке перспек-
тиве, Црква је институција, или инсти-
туцирана на христолошкој основи, и то 
би била њена христолошка страна. Али, 
Црква на пневматолошкој основи, или 
пневматолошка страна Цркве била би: да 
је Црква конституција или конституиса-
на Духом Светим. Другим речима, Црква 
је установљена на Христу, али је све вре-
ме саставља Дух Свети, онако како је ре-
чено у служби Педесетнице Православне 
Цркве да Дух Свети саставља и одржа-
ва сав сабор Цркве. Свету Евхаристију 
Дух Свети чини да је заједница верних у 
Христу и да је Тело Христово. Без Духа 
Светога, немамо ни Христа, ни Цркву, те 
према томе немамо ни Евхаристију. 

јереј Горан Мићић
Литература:
1. Александар Шмеман, Евхаристија, Манастир   
Хиландар, Света Гора Атонска, 2002.
2. Александар Шмеман, Литургија и Живот, Цетиње, 1992.
3. Јован Зизијулас, Догматске теме, Беседа, Нови Сад, 2001.
4. Свети Никола Кавасила, Тумачење Свете Литургије, Бесе-
да, Нови Сад, 2002.
5. Свети Никола Кавасила, О Животу у Христу, Беседа, Нови 
Сад, 2002.
6. Здравко Пено, Катихизис, Никшић, 2002.
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Хришћанска етика

СХВАТАЊЕ И ПОЈАМ ГРЕХА
У СТАРОМ ЗАВЕТУ

(четврти део) 
Да ли зло има своју суштину,  природу

Тројични Бог је ипостасно и изворно 
добро. Зло је одрицање добра, тј. Бога. 
Зло тријумфује у свету и Црква не зане-
марује силу зла, али му не признаје апсо-
лутну власт. По хришћанском учењу зло 
не представља онтолошки него етички 
принцип. „Зло није некаква почетна суш-
тина која је вечна као Бог и једнака Њему: 
оно је отпадање од добра, противљење 
добру. У том смислу оно не може бити 
названо „суштином“ јер не постоји само 
по себи. Као што тама или сенка нису са-
мостална бића већ само одсуство светло-

сти, тако је зло само одсуство добра. Зло 
није жива духовна суштина, већ стање 
душе које је супротно врлини и које има 
порекло у отпадању од добра. Бог није 
створио ништа зло, и анђели, и људи, и 
материјална природа – све је то по при-
роди добро и предивно. Али разумним 
личним бићима (анђелима и људима) дата 
је слободна воља и они могу своју слобо-
ду усмерити против Бога и самим тим 
породити зло. Иако зло није ни суштина 
ни биће, зло је ипак активни рушилачки 
принцип, оно се ипостазира, тј. постаје 
реалност у личности ђавола и демона. 
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Ми у молитви Оче наш се не молимо „из-
бави нас од зла“, тј. уопште од сваког зла, 
већ избави нас од злога, од конкретне 
личности која у себи садржи зло, а то је 
демон. Бог апсолутно нема никаквог кон-
такта са злом, али се оно ипак налази под 
Његовом контролом, с обзиром на то да 
управо Бог одређује границе у којима зло 
може деловати.1 

Зло је по својој суштини противприрод-
но и неприродно. Оно је у ствари кретање 
од природног у противприродно, јер нема 
ничег злог по природи. Зло није нека бо-
гомдана суштина, нити природа и својст-
во природе. Грех дакле није природа, него 
стање природе. Могло би се рећи да је зло 
нека врста болести природе, која се усе-
лила у човекову природу и у њој обитава 
као паразит, који покушава да је уништи. 
Грех је живот по захтеву природе.2 

Зло не постоји само у, већ и изван до-
бра. Зло је тотална негација, осакаћење 
или несташица. Несумњиво, зло је недо-
статак или дефект, defectus. А и састав 
зла је такође парадоксалан и супротан. 
Зло је празнина ништавила, али праз-
1 Игуман Иларион, Тајна вере, увод у догматско богосло-
вље, Краљево 2005, 66,667.
2 М. Томасовић, Тајна зла и греха у светлости право-
славља, Теолошки погледи, 1996, 37-56. 

нина која постоји и која гута и прожди-
ре биће. Зло је немоћ, никада створена а 
тако разорне енергије.3

Разлика између божије слободе
и слободе човека

Ако се постојање човека и света гледа 
као зависно од природе и њених непро-
менљивих закона, као у јелинској фило-
софији, или пак као зависно од воље Бо-
жије и божанских закона, човек се онда 
јавља као неслободно биће, тј. као биће са 
етичком слободом. А онтолошка слобода 
подразумева да је постојање човека вечно 
и да је израз његове воље, слободе, тј. да 
није условљено ни природним ни божан-
ским законима. Божија слобода, слобода 
нествореног бића је управо апсолутна 
слобода, онотолошка,  зато што је Бог сам 
по себи узрок. Он хоће, он жели и сло-
бодно постоји. Зато се Божија слобода не 
изражава избором и није у избору. Могла 
би да буде и била би у избору када би Бог 
био створен, ако би неко други дао Богу 
постојање, или ако његово постојање за-
виси од неког другог, а не од његове сло-
боде. Ако кажемо да је Бог по природи 
Бог, тада опет укидамо слободу Божију 
и тада слобода код Бога није онтолошка, 
него је избор – природа му диктира. Али 
Свети оци су говорили о постојању Бо-
жијем – да је Бог Отац као личност, као 
једна слободна личност, извор, узрок по-
стојања Божијег, јер Бог Отац слободно 
хоће и рађа Сина и исходи Духа Светога. 
То је слобода која није изражена избо-
ром, него се поистовећује са постојањем 
– живљењем. 

Човек је створен слободним, али ње-
гова слобода, будући да је човек сторен, 
има ту категорију негативног и позитив-
ног израза. Створен је да би могао да има 

3 Протојереј Георгије Флоровски, Тама ноћи, (Мистерија 
зла), http://www.verujem.org/savremeni_teolozi_azbucni.htm, 
преузето 20. 07.2008.
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слободну заједницу са Богом и зато је Бог 
створио човека по икони својој, створио 
га је слободним. Али та слобода даје мо-
гућност човеку да одбаци ту заједницу 
са Богом, да је не жели. Зато је човеку у 
рају дата заповест, да види Бог, да ли чо-
век слободно хоће и жели заједницу са 
Богом, да ли човек жели да испуни тај за-
датак. Слобода се увек дефинише као љу-
бав и увек као она која ствара заједницу, а 
не као избор или негација другог. Јер ако 
Богу не сапостоји ништа и ако је његово 
биће израз његове слободе, а не природе, 
тада је Божија слобода увек позитивна, 
изражава се као „да“ и увек као заједница 
са Сином и Светим Духом. Коме ће Бог 
рећи „не“, ако му не сапостоји ништа. Ми 
људи будући да смо створени и да нам је 
природа дата од другог, ми имамо ту сло-
боду да ту природу, тј. биће да прихватимо 
са да или не. Да бисмо били онтолошки 
слободни, треба своју слободу  да изра-
зимо као заједницу са Богом, као љубав 
према Богу. И тиме ћемо показати да смо 
слободни. Уколико одбацимо заједницу 
са Богом показаћемо да смо слободн, али 
ће та слобода бити равна небићу и самим 
тим неће бити слободе. Слобода је дакле 
једино остварљива као љубав према Богу, 
као заједница са Богом.4

Плод са дрвета познања добра и зла 
Прва заповест Божија је гласила: И за-

поведи Господ Бог човеку говорећи: Од 
сваког дрвета које је у врту можеш је-
сти, а од дрвета познања добра и зла, 
нећете јести од њега, у који пак дан је-
дете од њега, смрћу ћете умрети (Пост 
2,16-17).  Првом човеку у рају је било дато 
да буде господар од птица небеских, риба 
морских и сваког створења, да господа-
ри и Небом и Земљом. Поред тога, дата 
му је и заповест да не једе плод са Дрвета 
4 Епископ пожаревачко-браничвски др Игњатије Мидић, 
Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац 2008, 76, 84, 85, 96

познања добра и зла. Пророк Мојсије нас 
даље обавештава да је змија била лукавија 
од свих звери пољских које је Бог ство-
рио, у њу је ушао демон и он пита Еву: Је 
ли заиста Бог рекао: Не једите од сваког 
дрвета у врту? И рече жена змији: Од 
плодова дрвећа овог врта можете јести, 
а од плода дрвета које је усред врта, рече 
Бог: Не једите од њега, и не дотичите га 
се, да не умрете. Рече змија: Нећете ум-
рети, јер у дан у који окусите бићете као 
богови, знајући добро и зло.(Пост 3, 1-5). 

 И виде жена да је дрво добро за јело, и 
да је оно пријатно очима, и да је дрво по-
жељно ради знања; те узе плода његовог 
и једе; и даде такође мужу своме са њом, 
и он једе. (Пост 3,6) 

Свети Јован Богослов у својој послани-
ци, анализирајући на један другачији на-
чин ова три основна момента у овом про-
цесу сазријевања гријеха у људској души, 
говори о похоти плоти, похоти очију и 
гордости живота (1. Јн 2, 16). На првом 
мјесту је дакле похот плоти: дрво које је 
добро за јело. Прва и најдубља потреба 
људска је потреба за храном. Људско биће 
је без хране непостојеће. У том погледу 
је Фојербах био у праву када је рекао да 
је човјек оно што поједе. Само што је он 
као материјалиста сматрао да је човјек 
тијело и да се само тјелесно храни. Међу-
тим човјек није само тијело и не храни 
се само тјелесно, него је и душа и храни 
се и духовно. Ако се само тјелесном хра-
ном храни, онда је природно да буде само 
тјелесно биће. Ако се храни и нечим дру-
гим, онда ће бити и нешто друго, више 
од тога. Прво искушење људској души, 
први подстријек њен је питање јела. То 
је похот плоти. Људско биће је по својој 
природи гладно. А гладно је зато што је 
несавршено. Оно што је несавршено хоће 
да надодокнади своје несавршенство, да 
га надопуни. И тијело и душа и ум хоће 
своју храну. Друго искушење похот је 
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очију – «да га је милина гледати». Дубоко 
у људској природи усађена је жеђ за љепо-
том. То се види већ и код дјетета. Човјек 
рањен љепотом тражи да је за себе за-
добије. И треће – «да је дрво врло драго 
ради знања»?! Храна, љепота, знање 
– три најдубље потребе људске: похот 
плоти, похот очију и гордост живота 
по св. Јовану Богослову. Преко њих долазе 
исушења човјеку, тј. Еви. А Еву носимо у 
својим костима: из једне крви је крв свих 
људи.5 

Демон је на овај начин ударио на три 
основне потребе сваког људског бића. 
Интересантно је да демон и Господу Ису-
су Христу нуди исто такво искушење. 
Ова прва заповест је значила да човек 
конкретно, у искуству, опитно, види шта 
ће га снаћи ако прекрши заповест Божију. 

5 Митрополит Амфилохије, Хришћански пост – промјена 
философије живота, зборник, Пост пут ка трпези Бога живог, 
Цетиње, 2001. 28-30.

То Дрво од познања добра и зла није 
било дрво које је давало моралне лекције 
првим људима. 

Свети Теодрит Кирски запажа да су 
први људи, разумом обдарени и створе-
ни по лику Божијем, имали способност 
разликовања добра и зла. Јер како би им 
Бог поставио такав закон, ако у приро-
ди својој не би имали такво знање, нити 
знали да је добро, држање заповести, а 
погубно, преступити је? Имали су знање, 
а искуство су стекли касније. То јест, по-
знали су зло после окушања забрањеног 
плода и познања искуством последица 
тога чина, када су схватили да је до-
бро – послушност Богу, а зло је – непо-
слушност Њему, пошто неслушање Бога 
прекида однос са Њим. У који дан окусиш 
умрећеш, не значи да ће смрт наступи-
ти одмах, глагол умрећеш је футур, а не 
императив. Него ће човек, створен по-
тенцијално бесмртним, преступом, пре-
кидом заједништва са Богом, постати 
смртан, биће смртан.6

Ова првибитна заповест је у ствари 
била призив човеку да успостави пра-
вилан однос према себи, према Богу, и 
према творевини око себе. Та заповест 
стоји као провера његове слободе, њего-
ве воље, његовог става. 

Заповест Божија дата човеку имала је 
за циљ да покрене човека на заједницу с 
Богом Логосом и да човеково постојање 
буде израз и његове слободе. Јер будући 
смртан по природи, слободним опре-
дељењем за заједницу са Богом, човек би 
у тој заједници постао бесмртан, зато што 
би личност Бога Логоса постала носилац 
постојања природе.7 

(Крај)
Срећко Зечевић, јереј

6 Књига Постања, превод и схолије (објашњења), Атана-
сије умировљени Епископ Захумско-херцеговачки, Београд 
2004, 20.
7 Епископ пожаревачко-браничвски др Игњатије Мидић, 
Биће као есхатолошка заједница, Пожаревац 2008. 96.
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„Завесом нази-
ва Ап. Павле тело 
Христово (Јевр. 
10, 20). Он говори 
од речи до речи: 
Имајући слободу, 
браћо, улазити у 
Светињу крвљу 
Исуса Христа, пу-
тем новим и жи-
вим, што нам је 
обновио завесом, 

то јест телом Својим. Светлији од много 
сунаца Син Божији, није се могао јавити 
телесним људима без завесе. Ко би ина-
че могао с Њим општити? Ко би Га могао 
видети и жив остати? Исти Павле, кад Га 
је видео као Васкрслог на путу за Дамаск, 
пао је на земљу као мртав, и ослепио је... 
У томе и јесте главна разлика између Ста-
рог и Новог Завета што се Господ у Новом 
Завету јавио не под завесом стихија при-
родних, него под завесом тела човечјег. 
И у томе се огледа неисказана мудрост 
Божја као Васпитача и Вођа, и неисказа-
на љубав као Лекара и Искупитеља, Хра-
нитеља... Треће откривење /прво је: при-
родно — Јелинима, друго старозаветно 
- Јеврејима/ је дошло кроз Исуса Христа 
(Јн. 1, 17-18), то је Црква Христова, која 
је на земљи, но није од земље... И Црква 
опет на свој начин завеса је Христова... 
Зашто се раздире завеса над Светињом 
над светињама баш у часу када смрт умр-
тви тело Христово на Крсту? Зато што те-
лесна смрт Христова означава свршетак 
старога и почетак новога. ...Шта би има-
ла више да скрива завеса у храму, кад 
Светиња над светињама није више била 
у олтару иза ње, него на Крсту на Голго-
ти? ...Завеса је и у (Светом) Причешћу. 

Под завесом хлеба и вина ми се хранимо 
Христом Господом. Као год што је Њего-
ва телесна завеса (=тело) скривала исти-
нито Божанство, тако завеса хлеба и вина 
скрива истинито Божанство Његово. И 
она и ова завеса скривају исту тајну, исту 
силу, исту премудрост, исти живот веч-
ни. И ево Ја сам с вама у све дане до свр-
шетка века (Мт. 28, 20), рекао је Он уче-
ницима при растанку... Како? Да ли само 
Духом Својим? Да ли само успоменом? 
Да ли само у срцима ученика, који су не-
колико година били с Њим? И то, и дру-
го, и треће. И још четврто - под завесом 
освећеног Хлеба и Вина (у Литургији Цр-
кве). Јер док год су људи под телесном за-
весом, дотле се Он јавља под завесом... То 
Он говори целој Цркви наземљи, Цркви 
која је завеса Његова, и у којој Он стоји 
под завесом освећеног (у Литургији) Хле-
ба и Вина. Мили Човекољубац хоће да по-
каже Своју љубав према свима нама као 
што ју је показао и према Апостолима... 
Он је знао унапред жељу нашу, и унапред 
је испунио, благословивши Хлеб и Вино, 
да нам буду Тело и Крв Његова. Да би Га 
и ми сви могли не само додирнути, него 
Њиме се хранити... Но и ова завеса хле-
ба и вина расцепиће се једнога дана, тј. по 
свршетку света, кад престану дани и ноћи 
и настане Дан, у коме место сунца и зве-
зда светли Бог (Откр. 21, 23) - Бог без за-
весе - и кад престану рађања и умирања и 
настане Живот без краја и конца. Кажем 
вам да нећу од сада пити од овог рода 
виноградског до оног Дана кад ћу пити с 
вама новога у Царству Оца СвојеГа (Мт. 
26, 29). Пити Ново вино у Царству! То 
је ново Причешће у Царству Небеском, 
Причешће Божанством, без завесе 

(Хришћ. Живот, 5-6/1926).

Свети Николај Жички

ЗАВЕСА ТЕЛА - о Светој Литургији 
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76. Писмо
Човеку који се жали да не 

верује у Бога
 
Какав си грех учинио да 

те снађе та несрећа изнад 
свих несрећа? Да пресе-
чеш везу са извором жи-
вота и дародавцем разума. 
Да одрекнеш Онога, чије 
је вечно биће очигледније 
од нашег тренутног бића и 
чијим се постојањем једи-
но може утврдити и наше 
постојање.

Бог се не скрива од чове-
ка. Човек грешан, скрива 
се од Бога, скрива се све 
док Га сасвим не изгуби из 
вида. Као што стоји написа-
но за прародитеље људске кад згрешише: 
и сакри се Адам и жена му испред Господа 
Бога међу дрвета у врту. Како тада, тако 
и сада. Кад год човек учини тежак грех, он 
се крије од Бога за леђа природе. И губи 
се међу тварима, губи се међу дрвећем и 
камењем и животињама, као тобожњим 
својим рођацима, тоне у сенку природе. 
И као што се говори о помрачењу сунца у 
случају када месец заклони овога светлог 
цара природе, тако би се могло говорити 
о помрачењу Бога, Сунца правде, од стра-
не оних који су природом заклонили од 
својих очију Створитеља природе. Али, 
то је само наш људски начин говора. Јер 
помрачење сунца не значи, да је сунце 
изгубило светлост своју, него само да је 
нечим та светлост заклоњена од наших 
очију. Исто тако и помрачење Бога не 
значи, да се Бог уопште изгубио и да Га 
нема више, него да је нешто стало између 
Бога и човека и заклонило Бога од чове-

ковог разума. То нешто је-
сте грех човеков.

Није природа крива, ако 
безбожник њу обожава. 
Она се сва противи бого-
одрицању, и смртно мрзи 
и прогони богоодрица-
теље и своје обожаваоце. 
Природа сва, од великог 
сунца, до сићушног атома, 
једногласно и хармонично 
сведочи о бићу и дејству 
Створитеља свога. Стари 
Мисирци су обожавали 
све твари, а изнад свега не-
каквог црног вола, званог 
Апис. Према једној леген-
ди, дошао неки фараон да 
принесе жртву Апису. Но, 
кад се он клањао пред тим 

назови богом, сподбије га во роговима и 
одбаци далеко од себе. - Сад видим да си 
во, а не Бог! - узвикне фараон љутито. На 
то му Апис одговори: то сам и хтео да 
видиш и да се од сад клањаш Ономе који 
је створио и мене и тебе.

Ти говориш: тешко ми веровати док не 
видим! Но чиме желиш да видиш, оком 
или духом? Ако ли оком телесним, онда 
би Онај који је већи од васионе морао да 
се смањи и стане у твој ограничени ви-
докруг. Видиш ли ти свој разум очима? 
Међутим, наљутио би се, кад би ти неко 
рекао, да не верује да ти имаш разум, док 
га не би очима видео. Ако ли пак духом 
желиш да видиш Бога, онда Га можеш ви-
дети, јер је дух човечији пространији од 
васионе, и јер и Бог је дух. Само дух твој 
треба да је чист, пошто је једино чистима 
обећано да ће видети Бога.

Бежи што пре из те таме, која ти се као 
паук завукла у душу. Кад је Адам згрешио, 

Мисионарска писма Светог владике Николаја
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он је побегао испред Бога. Но, милости-
ви Створитељ није побегао од створења 
свога, него се приближио и викнуо Ада-
ма: Адаме, гдје си? И тебе Он виче, са-
свим из близа, зар не чујеш: Благоје, гдје 
си? Окрени лице своје ка светлости, сине 
светлости. Отац светлости позива те с 
пламеном љубављу. Чуј и знај: нико се у 
твом роду и народу није прославио изу-
зев прославитеља Бога.

Од Господа ти милост и здравље.

109. Писмо
Командиру Шћепану Ђ. који пита:
Шта да радимо да нам буде боље?

 
Како сам кажеш, ти си служио под јед-

ним владарем много година. Ниједан дан 
није прошао, а да ти ниси помислио на 
свога господара, на његову вољу, на ње-
гове заповести, на његове намере. А тај 
владар био је смртан човек и - умро је. 
Но постоји један Владар, који није смр-
тан, и не умире; који је био Владар и над 
твојим владарем као што је и над свима 
царевима и кнежевима овога света. То 
је Господ Бог, Створитељ и Сведржитељ 
неба и земље. Није ли сасвим словесно и 
природно, да људи, поданици тога Влада-
ра над Владарима, сваки дан помишљају 
на Њега, дознају Његову вољу, испитују 
Његове заповести, проничу у Његове на-
мере? Али баш то, што је сасвим слове-
сно и природно, многи су људи одбацили, 
па пошли искључиво за својом вољом, 
својим мислима, својим правилима и за-
конима. А плод тога очигледан је у ово 
време: забуна, збрка, очај, амбис око људи 
и у људима.

Гледајући и сам све ово, ти у чуду питаш: 
шта да радимо, да нам боље буде? Нећу 
ти ја одговорити, него пуштам једног све-
тог човека, да ти одговори.

Прича се, како је у старо време у Миси-

ру, настало зло стање међу људима, слич-
но данашњем стању у свету. Онда се два 
очајна друга из Александрије реше, да иду 
по свету и да нађу бар једног човека мудра 
и срећна. После дугог узалудног тражења, 
наиђу на светог човека у некој усамљеној 
дубрави. Овај им се поклони до земље и 
радосно их прими у своју колибу. После 
дугог разговора и испитивања, увере се 
она два путника, да су заиста нашли чове-
ка, у коме су се сусреле мудрост и срећа. 
Па му кажу:

- Али, човече Божији, ми не можемо жи-
вети као ти! Како, дакле да будемо срећ-
ни?

Заплака се човек Божији, па уздиже по-
глед к небу и кроз плач рече:
- Није ни нужно да ви живите као ја. Но, 
да би били срећнији него што сте, држи-
те се ових правила:
- мислите о Богу, бар, колико мислите о 
људима,
- бојте се Бога, бар, колико се бојите људи,
- поштујте Бога, бар, колико поштујете 
људе,
- молите се Богу, бар, колико се молите 
људима,
- надајте се у Бога, бар, колико се надате 
у људе,
- иштите помоћ од Бога, бар, колико 
иштете од људи,
- вршите закон Божији, бар, колико вр-
шите закон људски,
- благодарите Богу, бар, колико благода-
рите људима,
- славите Бога, бар, колико славите људе!

Саслушавши овај буквар живљења и 
владања, она два друга врате се задовољ-
ни дома. То је и теби одговор, славни ко-
мандире, па ти викни у уши и другима. А 
ја само могу додати, преко овог буквара 
нико и никада не може прећи на тежу 
књигу.

Господ нека те обрадује.
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Старозаветна јеврејска мисао је видела 
основно значење и сврху брака у проду-
жтку стварања. Најочигледнији и нео-

пходан знак Божјег благослова је виђен у 
продужетку расе. Авраамова послушност 
и поверење у Бога донели су обећање 
о славном потомству: Зато ћу благо-
сиљајући благословити те, и умножа-
вајући умножити семе твоје, као звезде 
небеске, и као песак на обали мора; и на-
следиће семе твоје градове противника 
својих. И благословиће се у семену твоме 
сви народи земље, зато што си послушао 
глас Мој.(Пост 22, 17-18). Ово свечано 

обећање дато Аврааму објашњава зашто 
је изостанак деце био виђен као проклет-
ство, нарочито за жене.

Овај став, тако јасно 
огледан у Старом За-
вету, је оригинално по-
везан са чињеницом да 
рани Јудаизам није имао 
чисту представу личног 
опстанка после смрти. 
У најбољем случају би се 
могло надати у сеновито 
и несавршено егзисти-
рање на месту званом 
шеол1 (често непрецизно 
превођено као „пакао“). 
Псалмопојац моли Бога 
за помоћ против својих 
непријатеља који хоће да 
га убију; и он зна да се Бог 
више не сећа (види цитат) 
убијених, који су одсече-
ни од божје руке. Молећи 
Бога за помоћ против 
оних који хоће да га убију, 
скептично изазива Бога: 

Еда ли ћеш на мртвима чинити чудеса? 
или ће мртви устати и тебе славити? 
(Пс 88, 10). Бог је био Бог живих, а не мр-
твих. Како год, обећање Аврааму подра-
зумева да живот може бити овековечен 
кроз потомство - отуда и велики значај 
порођаја.

Ако је брак, моногамски или полигам-
ски, био нормалан начин, конкубинат је 
такође толерисан и чак понекад препо-
1 Шеол је јеврејка реч за место боравка мртвих који чекају 
Васкрсење. У Новом Завету се користи грчка реч ад.

Јован Мајендорф

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ
Јудаизам и Нови Завет
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ручиван ради потомства (Пост 16, 1-3). 
Институција „левирата“2(Пост 38, 8) се 
састојала од обавезе за човека да подигне 
семе  мрвог брата, женећи његову удовицу, 
и тако, обезбеђујући за њега делимичан 
опстанак у деци његове жене. Моногамски 
брак, заснован на вечној љубави између 
мужа и жене, постојао је више као идеална 
слика. То је било обухваћено у причи ства-
рања, у Песми над песмама, у различитим 
пророчким сликама Божје љубави за Ње-
гов народ.

У Новом Завету, значење брака се ради-
кално мења. Супротност је потпуно јасна 
јер се у списима користе старозаветне ка-
тегорије мисли, да би се експлицитно про-
мениле. Ниједно новозаветно помињање 
брака не циља на продужетак стварања 
као на своје оправдање или циљ. Сам по-
рођај је начин спасавања само ако је ост-
варен у вери, љубави и светињи (1. Тим 2, 
15). Модификација норме Старог Завета 
се чини посебно јасном у три ставке:

Сва три синоптичка Јеванђеља (Мт 22, 
23-32; Мк 12, 18-27; Лк 20, 27-37) саопш-
тавају Исусов став наспрам „левиратског“. 
Важно је приметити да се питање односи 
на Христово учење о Васкрсењу и бесмр-
тности, што искључује бригу о опстанку 
кроз потомство. Кад су садукеји  (који го-
воре да нема васкрсења) питали који ће 
међу седморицом браће који су узастопно 
женили исту жену, имати је за супругу о 
васкрсењу, Исус одговара да о васкрсењу 
нити се нити се удају, него су као анђели 
Божији на небу.

Овај текст је често схваћен као да по-
дразумева да је брак једино земаљска ин-
ституција и да његова реалност исчезава 
смрћу. Исто као и схватање које преов-
ладава у западној цркви, које никада не 
омаловажава преудавање удовица и никад 

2 Левират је старозаветна обавеза да се брат или најближи 
рођак умрлог човека ожени његовом удовицом, ради осигу-
рања потомства.

не ограничава број бракова за Хришћане. 
Иначе ако би ово било правилно разуме-
вање Христових речи, онда би оне биле у 
чистој контрадикрорности према речима 
Светог Павла и према веома конзистен-
тној канонској пракси Православне Цркве 
кроз векове. По хришћаснком схватању, 
брак је апсолутно јединствен и прилич-
но несагласан са „левиратом“. Хришћан-
ска Црква никада не би одобрила човеку 
да ожени удовицу свог брата (види 10. 
поглавље). У ствари, као што је Климент 
Александријски већ рекао, „Господ не 
одбацује брак, али ослобађа њихове ми-
сли од очекивања да ће по васкрсењу по-
стојати похотне жеље.“3 Исусов одговор 
садукејима је строго ограничен у односу 
на постављено питање. Они одбацују Ва-
скрсење јер не могу да га разумеју друга-
чије него као поновно успостављање зе-
маљског људског постојања, које укључује 
јеврејско разумевање брака као продужет-
ка стварања кроз полно општење. На ово, 
Исус каже, да се варају, јер ће живот у Цар-
ству бити као анђелски. Исусов одговор је, 
стога, ништа више него порицање наивног 
и материјалистичког схватања Васкрсења, 
и не даје никакав позитиван одговор који 
се тиче брака. Он говори за левиратски, а 
не за хришћански брак, чије је значење, и 
прећутно и директно, откривено у другим 
деловима Новог Завета.

Христово учење које забрањује развод, 
одражава нам на првом месту природу 
хришћанског брака. То је изражено у ди-
ректној супротности са јеврејским Поно-
вљеним законима, који дозвољавају раз-
вод (Мат 5, 32; 19, 9; Мк 10, 11; Лк 16, 18). 
Сама чињеница да је хришћански брак 
нараскидив, искључује сва тоталитарна 

3 Климент Александријски (d. appr. 215 A.D.) је један 
од оснивача хришћанске теологије. Цитат је из његовог 
Miscellanies, III, 12, 87, Engl. tr. у The Library of Christian 
ClassicsI, II, Philadelphia, Pa, The Westminster Press, 1954, стр. 
81.
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тумачења. Јединство између мужа и жене 
је циљ сам по себи; то је вечно јединство 
две јединствене и вечне личности које 
не може бити прекинуто неком бригом о 
„потомству“ (која је оправдање конкуби-
ната) или породичном солидарошћу (што 
је основа „левирата“).

Нераскидивост, иначе, није услов који 
је законито апсолутан. Познати изузетак 
поменут код Матеја (осим због прељубе  5, 
32) је ту да нас подсети да закон Царства 
Божијег није присила, већ претпоставља 
(подразумева??) слободан људск одзив, и 
стога што дар хришћанског брака треба 
да буде прихваћен у слободи - али може 
од стране човека да буде евентуално и 
одбачен. Генерално, Јеванђеље никад 
не умањује тајновитост људске слободе 
према законским правилима. Оно нуди 
човеку једино дар слике Божје - могућег 
савршенства. Будите савршени као што 
је ваш Отац савршен.  Христов захтев 
за апсолутном моногамијом се такође 
примећује као једна немогућност, што 
се тиче Његових слушалаца (Мт 19, 10). 
У ствари, љубав је изнад категорија мо-
гућности и немогућности. То је саврше-
ни дар, познат једино кроз искуство. То је 
очигледно несагласно са браколомством. 
У случају прељубе, дар је одбијен и брак 
не постоји. Оно што се онда дешава није 
законит „развод“ већ трагедија злоупо-
требљене слободе, тј. грех.

Када говори о удовиштву, Св. Павле по-
дразумева да брак није растављен смрћу, 
јер љував никад не престаје (Кор 13, 8). 
Генерално, Павлов став о браку се јасно 
разликује од јеврејског погледа раби-
на у томе, нарочито у Првој посланици 
Коринћанима, где он даје јако изражену 
предност целибату над браком. Једино 
у Посланици Ефесцима, овај негативан 
поглед је коригован учењем о браку, као 
слици јединства Христа и Цркве - учење 
које је постало основа читаве теологије 

брака коју налазимо у Православној тра-
дицији.

Иначе, што се тиче питања преудавања 
удовица, Павлов став, као што је рече-
но у Првој посланици Коринћанима, је 
јасно подржан канонском и светотајин-
ском традицијом Цркве: Ако не могу да 
се уздржавају, нека се жене и удају; јер је 
боље женити се и удавати неголи упаљи-
вати се (I Кор 7, 9). Други брак, било да 
је у питању удовица или разведена, се то-
лерише само као боље него „упаљивање“. 
До десетог века, није био благословен у 
Цркви, а данас остаје као препрека за 
улазак у клир. Наш савремени обред за 
благосиљање другог брака такође ја-
сно показује да је он прихваћен само 
као снисходљивост. У било ком случају, 
Писмо и Предање се слажу у томе да је 
верност удовца и удовице према његовом 
или њеном покојном супружнику више 
него „идеалан“ - заправо, то је хришћан-
ска норма. Хришћански брак није само 
једно земаљско и полно сједињење, већ 
вечна веза која се наставља и када наша 
тела постану духовна и када Христос буде 
све у свему.

Ова три примера јасно показују да је у 
Новом Завету уведен потпуно нови кон-
цепт брака; ово директно зависи од бла-
говести Васкрсења која је наступила Хри-
стом. Хришћанин је позван, већ у овом 
свету, да искуси нови живот, да постане 
грађанин Царства; и он то може постићи 
у браку. Али онда брак престаје да буде 
и задовољство и привремен зов природе, 
или начин за осигуравање привидног оп-
станка кроз потомство. То је јединстве-
на заједница два бића у љубави, два бића 
који могу да превазиђу своју природу, и 
тако буду сједињени, не само једно с дру-
гим, већ такође и у Христу.

са енглеског превео и приредио
Владимир Благојевић
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Хришћанско схватање живота
Као што хришћанство учи да је Бог Тво-

рац овога света, тако исто схвата и живот. 
Живот је по хришћанском схватању дар 
Божији. Нема живота без заједнице, јер 
се једино кроз заједницу и кроз учешће у 
животу других живих бића може живети. 
Зато је живот радост, и зато се Дух Свети 
у нашој молитви коју увек изговарамо на 
почетку Литургије, назива Животодавац и 
Животворац, јер је Он тај који даје живот, 
не само овај биолошки него и онај други 
вечни, који је још важнији. 

Овде можемо говорити о два дела живо-
та, о животу биолошком и животу духов-
ном. Живот биолошки је дар Божији, јер 
материја нема у себи способности, са свим 

њеним квалитетима, да произведе живот, 
живот се једноставно преноси од живога 
на живо, као што је рекао чувени научник 
Луј Пастер: Само из живог настаје живо 
– Omnes vivo ex vivum. Као што је интер-
венцијом Божијом свет створен, тако је и 
интервенцијом Божијом и живот створен. 
Свето писмо каже да је Бог дао материјал-
ном свету благослов и закон да се рађа и 
множи, да земља из себе производи плодо-
ве, зато што има семење. Исто тако, да се 
такорећи аутоматски, наравно спајањем, 
двају бића, добије једно ново биће. Не-
што суштински улази из мужјака у женку 
или из једног семена у друго семе, ако су 
у питању биљке, или у људском друштву, 
у људској заједници, да се најтешње мо-

Наука и религија 

ХРИШЋАНСКО И АТЕИСТИЧКО СХВАТАЊЕ 
СВЕТА И ЖИВОТА (трећи део)
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гуће сједињују мушко и женско, да би се 
родио нови живот. Али, биолошки, живот 
сам по себи нема у себи трајност, нема 
бесмртност, да би био бесмртан он мора 
да буде у заједници са Оним који је вечан, 
бесмртан, тј. са Богом. Човек је гладан и 
жедан живота, чак и када жели да се убије, 
то је исто глад и жеђ за животом, само ли-
нијом супротног дејства, јер му, ето, није 
испуњен тај живот како би он желео. То 
све показује, да човек није створен само за 
биолошки живот, него је биће које је ство-
рено за један пунији, потпунији, вечни жи-
вот.1

Како је могуће овај живот учинити веч-
ним? Одговор је један: личним и свецелим 
усвајањем Личности Богочовека Христа, 
као суштине своје човечије личности; а 
1 Владика Атанасије, Живо предање у Цркви, Братство 
Светог Симеона Мироточивог, 1998, 97-99.

то значи Христову вечну душу учинити 
својом душом, Христову вечну љубав учи-
нити својом, Христов вечни живот учини-
ти својим животом, и најзад, Христову Бо-
гочовечанску Личност учинити темељом и 
архитектом и атмосфером своје личности. 
Све то преведено на језик Апостола Павла 
гласило би: Ја више не живим, у мени живи 
Господ (Христос) (Гал 2,20). Човек може 
осетити да је његова душа у истини бес-
мртна, да је његов живот вечан, напротив, 
једино када обогочовечи све психофизич-
ке састојке своје личности, тј. кад своје “ја” 
стопи са Христовим, кад Христос постане 
за њега α и ω (алфа и омега), метод и циљ; 
вечно идеална реалност и вечно реална 
идеалност. Усвојити Христа за суштину 
своје личности значи усвојити природу 
божанства за своју природу, значи поста-
ти учесник у Божјој природи (2 Петр 1,3), 
постати сутелесник Христов (Еф 5,6), а то 
све значи саоваплотити се Телу Христо-
вом - Цркви, тј. оцрквенити се.2

Свети Оци су говорили да Бог има без-
бројне Божанске енергије и када је стварао 
свет једне су деловале као бићетворне или 
суштетворне енергије, које су суштину 
бића стварале, ону подлогу, оно основно 
битисање. Друге су Божанске енергије да-
вале живот – то су животворне енергије; 
па су онда треће давале мудрост – мудро-
створне енергије; или разум – разумот-
ворне, или врлину – врлинотворне, или 
доброту – добротворне, слободу – слобо-
дотворне, или љубав – љубавотворне. Чо-
век треба да у свима њима учествује, јер је 
залог свега тога у њему дат од Бога. Зато их 
човек предосећа, само му треба помоћи, а 
нико му не може помоћи без себе, да раз-
вије у себи те глади и жеђи, те енергије, те 
потенцијале, наравно уз сарадњу Божију.3 

2 Арх. Јустин Поповић, Новозаветно учење о вечном 
животу, Глас Епархије жичке, 1969, бр. 2.
3 Владика Атанасије,  Живо предање у Цркви, Требиње, 
1998, 103.
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Шта је то атеизам и 
однос вере и атеизм?

Према дефиницији једног религијског 
речника, атеизам је именица грчког по-
рекла и потиче од речи: α - одречни пре-
фикс + Θεος = Бог и значи онај који негира 
Бога. Атеизам је поглед на свет којим се 
одбацује било какво веровање у Бога или 
богове, живљење као да Бога нема. Ате-
изам сусрећемо и ког грчких мислилаца 
(Хераклита, Ксенофана, Демокрита, Кри-
тије), код философа новијег доба: Фојер-
баха, Маркса и многих других. Блажени 
Августин је у своје време назвао атеизам: 
лудост неколицине.4

Овде се поставља питање, да ли атеи-
зам значи одсуство сваке вере? Не. Наи-
ме, сви људи имају неки појам о Богу. Чак 
и они људи који формално не припадају 
ниједној религији ипак имају неки појам о 
Богу, зато што постоје и што се не мире са 
смрћу, већ желе вечно да постоје. Тежња 
човека да дође до истине и сигурности у 
овом променљивом свету у коме живи, 
односно сусрет са проблемом смрти, не-
миновно га упућује на овај или онај појам 
о Богу. У зависности од тога како човек 
решава проблем смрти и мисли да оства-
рује вечно и непроменљиво постојање, он 
то и обожава. Дакле, на овај или онај на-
чин, појам Бога је присутан код свих људи 
без изузетка. Али, шта је са атеизмом, од-
носно, са људима који не верују да Бог по-
стоји? Ако Бог заиста постоји, како га онда 
једни познају и признају да постоји, а дру-
ги не? Атеизам као феномен савременог 
света, не побија чињеницу да Бог постоји, 
јер атеизам није одсуство сваког појма о 
Богу. Пре би се рекло, да је атеизам не-
прихватање једног конкретног Бога у кога 
верује околина, у којој се атеизам развија, 
него што је он неверовање у Бога. Тачније, 
атеизам је борба против Бога. Бог за атеи-
4 Иван Цвитковић, Речник религијских појмова, Нови 
Сад  2009, 41.

сте не постоји, зато што они не желе да он 
постоји за њих. Идентификовање некога 
или нечега, као постојећег за нас, прет-
поставља нашу слободу, тј. претпоставља 
да и ми желимо да тај неко за нас постоји. 
Објективно постојање некога још не значи 
да он постоји и за нас, јер ми можемо и да 
не желимо да неко постоји и за нас, што 
иначе изаражавамо, када неког не желимо, 
речима: За мене ти не постојиш! То не 
значи да он заиста не постоји по себи и за 
друге, макар ми и не хтели да он постоји. 
Он не постоји за нас, али постоји по себи 
и постоји за друге.5 Вера у Бога је дубоко 
усађена у душу човекову, веру нису изми-
слили неки примитивни праисторијски 
људи. Као што је у семену дрвета све дато: 
и стабло, и корен и гране и плодови, тако 
је и код човека, при његовом зачећу, дат од 
Бога: и облик тела, и разум, и осећање и 
вера. Као што дрво може да буде кржљаво, 
болесно, да се изметне у криво, тако и чо-
век може да постане неверник, што зависи 
од васпитања и од личне воље. Бог је на-
градио човека разумном вољом и он може 
да бира шта хоће: или једно или друго.6  

Можда атеизма у суштини и нема, већ 
само бекство од Бога, Свети Владика Ни-
колај у том смислу говори: Којим год пу-
тем ходиш, срешћеш Бога. Залуд бежиш 
од Бога, не можеш се сакрити. Он те, 
истина, неће гонити, али ће те чекати, 
Он те неће чекати само на месту где си 
га ти оставио. Он ће те чекати на свим 
линијама и угловима света.7

Ако неверујући људи кажу да је ово једи-
ни живот који имамо, да нема другог жи-
вота, онда је све бесмислено. У том смислу 
и чувени шпански писац Мигел Де Унаму-
но пита се: Зашто желим да знам одакле 

5 Игњатије Мидић, Епископ браничевски, Православни 
катихизис, за први  и други разред средњих школа, Београд 
2002, 9-10.
6  Ф. Е. Мељников, Има Бога, Београд 1980, 23.
7 Епископ Николај, Мисли о добру и злу, Сабрана дела, 
књига 4, Диселдорф 1976, 505-506.
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долазим и куда идем? Куда идем и куда иде 
све оно што ме окружује? Ја желим да не 
умрем сасвим, и желим да знам да ли ми 
је суђено да сасвим умрем или не. И ако не 
умрем, шта ће бити са мном?А ако ум-
рем, онда је све бесмислено. Постоје три 
решења: а)или да знам да сасвим умирем 
– онда неизлечиво очајање. б)или да знам 
да не умирем сасвим и онда – мирење са 
судбином, в) или да не могу да знам ни јед-
но ни друго – и тада мирење са судбином 
у очајању.8

Праштајући се са својим пријатељима 
револуционарима и полазећи на гиљотину, 
адвокат Дибоск, упутиће им у свој својој 
заслепљености, речи пуне трагизма и са-
танског хуморизма: Збогом, идем испред 
вас у ништавило. Радо остављам приро-
ди елементе од којих сам састављен, са 
жељом да у будуће учини од њих бољу упо-
требу, јер се мора признати да сам јој ја 

8  Мигел де Унамуно, Трагично осећање живота, превод 
са кастељанског Олга Кошутић, Београд 1991, 36.

веома лоше испао за руком9. Заиста, човек 
над овим речима не зна да ли треба да се 
смеје или да сабере веђе у грчу.

Атеисти одбијају да прихвате Бога у кога 
верује њихова околина, одбацују Христа, 
осуђуја га и исмевају. Велики руски умник 
Достојевски, у свом обраћању атеисти-
ма каже: Ви господо који одричете Бога и 
Христа, никада ни помислили нисте, како 
без Христа све одједном постаје гадно и 
грешно. Ви осуђујете Христа и исмевате 
Бога, но какве узоре ви дајете човечанст-
ву? Како сте мали, како неваљали, како 
злобни, како славољубиви! Одстрањујући 
Христа, ви уништавате у роду људском 
недосежни идеал красоте и доброте. И 
шта ви од исте вредности предлажете у 
замену. Христос је једина права утеха чо-
вечанству; ви бисте могли њему одузети 
то, када би могли пружити свету нешто 
боље од Христа. Питање је сада: имате 
ли Ви тако што? Дајте ми други идеал и 
ја ћу поћи за вама. У осталом, ви ме мо-
жете лишити вере у Божанство Христа, 
ако само покажете нешто боље од Хри-
ста, хајде покажите!  Покажите ми ваше 
праведнике које ћете ставити  уместо 
Христа. 10 

Атеисти, неверујући, кажу да постоји 
разлика између вере у области науке и 
вере у Бога. Вера у науци по њима је увек 
заснована на нечијем знању. Ако ја ни-
сам извршио неке експерименте и научна 
израчунавања, то су уместо мене извр-
шили стручњаци. Они то што тврде баш 
позитивно знају, а ми верујемо њиховом 
знању. Али, у области вере у Бога и Бо-
жијег откровења нема ништа што се баш 
позитивно зна. Ту је све од почетка до 
краја сама чиста вера, неослоњена ни на 
чије знање. Таква вера, незаснована ни на 
чијем знању, слепа вера, која бежи од сваке 

9  Анатол Франс, Богови су жедни, Београд 1921, 195.  
10 Арх. Јустин Поповић, Достојевски о Европи и 
словенству, Београд 1981, 168  
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контроле и проверања у страху да не буде 
очигледно демантована чињеницама и ра-
зумом, таква вера није достојна културног 
човека, а понајмање строгог научника – 
кажу неверујући. Међутим, ми се са овим 
не можемо сложити. Прво, није тачно да 
свако веровање, на које смо упућени у сва-
кидашњем практичном животу, почива на 
нечијем знању. Некад почива, некад не по-
чива. Дешава се да лекар утврди дијагнозу 
нечије болести и препише терапију и бо-
лесник верује „позитивном“ знању лекаре-
вом, а на крају крајева се испостави да је 
погрешна или дијагноза или терапија или 
и једно и друго. У науци постоје не само 
чињенице него и многе хипотезе. А хипо-
теза, већ зато што је хипотеза, не почива 
ни на чијем знању. Много пута се дешава 
да се нешто у науци сматра чињеницом и 
њој се верује, па се касније констатује да 

је тачињеница нетачна. Некад се веровало 
да је Земља равна плоча и да је у центру 
васионе. Ова и све остале оспорене чиње-
нице које су сматране правим позитивним 
знањем, у ствари се показало да је била у 
питању чиста вера и то још погрешна. У 
области историјске науке срећемо се са 
вишеструком вером. Ученик верује профе-
сору, професор писцу уџбеника, писац уџ-
беника верује оном ко је писао историјски 
документ, а писац документа ако случајно 
није био очевидац онога о чему пише, ве-
рује ономе од кога је чуо за ту историјску 
чињеницу о којој нам даје саопштење. 
Дакле, није тачно да је у науци и животу 
баш све засновано на нечијем знању. Дру-
го, није тачно да је у области вере у Бога и 
Божијег откровења све засновано на вери 
без ичијег позитивног знања. Има и у тој 
области вере чињеница које почивају на 
нечијем знању, а ми том знању верујемо. 
Људи који су доживели Божија јављања, 
Мојсије, Аврам, апостоли и сви савреме-
ници Христови који су доживели Његова 
чудеса, апостол Тома који је после Вас-
крсења Христовог додирнуо васкрслог 
Христа и сви други који су доживели сли-
чан сусрет са Богом, они баш позитивно 
знају за те своје доживљаје, а ми њиховом 
знању верујемо. Вера није нека антитеза 
науци и позитивном знању. Вера и знању 
могу да имају различит однос, а могу и да 
се потпуно подударају. Кад нешто знам да 
је истина, онда уједно и верујем. Нико не 
може рећи: знам да су 2+2=4, али ја у то не 
верујем. Може вера да допуњује знање. Не 
знам да ли има живих бића на некој плане-
ти, не знам, али могу да верујем. Може да 
постоји и трећи случај кад се вера и знање 
искључују: знам да нешто није истина, не 
могу онда веровати и да јесте.11

Срећко Зечевић., јереј

11 Проф. др Лазар Милин, Научно оправдање религије, 
књига 5, Шид 1993, 11-20. 
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Псалмопесник Давид подучава Цркву 
говорећи:  

Славите Бога у светима Његовим!

Човек је биће које је Бог произвео из 
небића да постане подобије свебића. И 
заиста, ако не једини, а оно свакако нај-
виши позив човеков јесте да се уподоби 
своме Творцу, да оствари хришћански 
категорички императив: Будите и ви 

савршени као што је савршен Отац ваш 
небески. Будите, дакле, савршени као што 
је савршен Онај који је једини свет и из-
вор сваке светости. Богочовек нам овим 

у ствари заповеда - будите и ви све-
ти, постаните светитељи. Другога 
назначења до овога у своме животу 
немамо. А ово је, пак, вредно сва-
кога труда и подвига. Због тога смо 
настали, због тога живимо, због 
тога једино и постојимо. Ако ову 
потресну истину доживимо свим 
својим бићем и свој живот ка њој 
преусмеримо (преумимо), тек онда 
ћемо бити достојни да се назове-
мо Хришћанима, и тек онда ћемо 
бити у стању да схватимо оне који 
су свој живот посветили њеном 
остварењу, због чега их Црква про-
славља називајући их светитељима 
Божијим. Њима, а пре свега само-
ме Богу који је источник њихове 
светости, Црква посвећује посебне 
дане - празнике. 

На дане празника ми и не чини-
мо ништа друго него прослављамо 
Бога непосредно (ако је реч о Хри-
стовим празницима) или посредно 
(ако је реч о празницима свети-
теља). Стога свете угоднике Божије 
помињемо на свакој Литургији (јер 
је празник хришћански неодвојив 
од Литургије), а посвећујемо им 

посебне песме на дане њихових празни-
ка, молећи Бога да их се сети у Царству 
своме, јер само онај постоји истински, тј. 
постоји вечно, у вечној заједници са Бо-
гом, ко постоји у сећању Божијем. Сећање 
Божије, наиме, није попут људског - само 
отимање од заборава онога кога се Бог 
сећа, него је то отимање њега од вечне 

СМИСАО ХРИШЋАНСКИХ ПРАЗНИКА
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смрти, од његовог поништења, од 
не-бића. Стога и Црква памти своје 
свете, јер заборавити их била би 
страст којој у Цркви нема места, и 
помиње их на Литургији, јер и они, 
иако свети, имају потребу да буду 
поменути у Божијем присуству у 
литургијској заједници, пошто се 
и свети спасавају једино тиме што 
су чланови Тела Христовог, тј. Цр-
кве. Прослављање Бога и светих 
Његових није, дакле, нека додатна 
или украсна особина Евхаристијске 
заједнице, него једна од суштинских 
карактеристика њених, јер се спа-
сење тражи и налази увек и само у 
заједници свих у једном Телу Хри-
стовом. 

Прослављајући Бога и свете, на 
црквеним празницима, ми посред-
но прослављамо и радосну истину 
оваплоћења Божијег. Тиме што се 
Син Божији оваплотио и, остајући 
истински Бог, постао и истински 
човек, Он је показао да материја од 
које смо саздани и без које не можемо, 
није достојна презрења, него даје и сама 
света и достојна сваке почасти, само ако 
се спасоносно употребљава, а не погубно 
злоупотребљава. А светитељи, подучени 
Христом као вечним примером, показују 
како материја треба да општи са Богом, 
како, створени свет треба да се односи 
према Богу да би, иако створен, постао 
непролазан. Другим речима, они показују 
какав ће бити свет када се коначно једног 
дана преобрази у Царство Божије. 

Можемо се запитати - зашто не про-
слављамо Бога какав је по себи и за себе, 
него увек кроз Христа Оваплоћеног и 
кроз светитеље Божије? Одговор се нала-
зи у чињеници да Бог, ако Га одвојимо од 
Богочовека Христа и од светитеља Њего-
вих, људима остаје као нека, ма колико ве-
лика и моћна била, ипак онострана, тј. од 

људи и света издвојена сила која је нама 
непримерена и туђа. Стога се Бог и ова-
плотио, тј. узео на себе људску природу и, 
да тако кажемо, свео себе на „нашу меру» 
да би нас уздигао на своју. Постајући пра-
ви и истински човек од крви и меса, Бог је 
показао да је људска природа способна да 
буде света, да је способна да у себе при-
ми не делић или мрвицу Божанства, него 
васцелог Бога - Творца њеног. Природа 
људска је, дакле, нешто толико велико да 
је се њен Творац није постидео, него ју 
је створио таквом да се једног дана, када 
је то човеку затребало, сам Бог у њој сав 
могао сместити, показујући тиме за шта 
је, тј. за какве је све величине створена. 
И то показујући не убеђујући речима или 
притискајући доказима, него својим ре-
алним постојањем - када је, не престајући 
да буде Бог, живео као човек. 
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Због свега овога прослављање свети-
теља истовремено је и прослављање исти-
не о Оваплоћењу Божијем. Бог, остајући 
Бог, постаје човек, да би човек, остајући 
човек, постао бог (додуше, не бог по 
природи својој, јер само је један такав, 
него бог по благодати Божијој, по усино-
вљењу). Светитељи су живи доказ истине 
да човек може постати бесмртан живећи 
са Богом и по Богу - и то је оно што про-
слављамо и чему се радујемо празнујући 
их. (Узгред буди речено, отуда и они који 
не признају, и стога и не прослављају, 
светитеље у ствари тиме прогоне Бога из 
шела, разоваплоћују Христа и тиме руше 
основну спасоносну истину Православља 
- да је човеков живот са Богом не само 
могућ, него и непоходан ако човек жели 
да живећи пуним животом постоји као 
истински човек у непролазном Царству 
Божијем.) 

Пре свега сам Христос, а потом и свети-
тељи (које прослављамо на празницима) 

живи су доказ да је Бог наш пријатељ и 
доброчинитељ јер нама људима даје и 1) 
знана и 2) само слућена и 3) још неслућена 
блага, пошто, по речима Апостола Павла, 
што око још не виде и ухо не чу и на срце 
човеку не дође, шо је уготови Бог они-
ма који Га љубе. Одсјај ових неслућених 
блага небеских видимо на светитељима 
и радујемо се празнујући их. Славље и 
свечана, празнична атмосфера у ствари 
је слика и одраз атмосфере која влада у 
долазећем Царству Небеском. Стога на 
празник облачимо најлепша, најсвечанија 
одела, а свештеници најсвечаније одежде. 
На празник се обавезно служи Литургија, 
или још тачније - празник је тада када се 
служи Литургија и када се причешћује-
мо, јер Литургија је та која један дан чини 
празничним, тј. светим. Будући да је Ли-
тургија есхотолошки догађај, дакле до-
гађај који предосликава будуће Царство 
Божије, она не може а да не буде празнич-
на, свечана, раскошна; (то је и разлог због 
којег се у дане поста Литургија не служи). 
Носећи са собом свечани, празнични ка-
рактер, Литургија иконама и символи-
ма показује радост будућег Царства. А 
та непролазна радост омогућена је тиме 
што је Бог постао човек и тако из вечно-
сти ушао у време, у историју, у наш живот 
и цело наше биће, да би га, будући једи-
ни свет, осветио и учинио непролазним.  
Отуда о празничним евхаристијским 
слављима Црква, (као историјска сли-
ка заједнице светих у будућем Царству 
Божијем) пројављује улазак Царства Бо-
жијег у историју. Стога су црквени праз-
ници, тиме што освећују време, као нека 
крајеугаона камења временске зиданије, 
чији смисао и није ни у чему другом до у 
слављењу Бога у светима Његовим.

Проф. др  Владан Перишић,  
професор хришћанске антропологије  

на Богословском факултету СПЦ
у Београду 
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У верском животу српског народа по-
стоји више старих обичаја са изразито 
религиозним цртама. Ако бисмо хтели 
издвојити најспецифичнији онда би то 
несумњиво била слава или Крсно име. 

Постоји предање да Крсна слава потиче 
из времена покрштавања Срба, тј. прела-
ска из многобоштва у хришћанску веру. 
Наиме, Срби су као пагани обожавали 
кућне богове, тј. свака породица је имала 
свог кућног бога заштитника коме се мо-

лила, а оног дана када су наши преци 
примили хришћанство они су уместо 
тих паганских кућних богова почели 
да славе хришћанске светитеље који 
су се тог дана славили, када је извр-
шено крштење.

Са овом теоријом не можемо да се 
сложимо из више разлога.

Прво, зашто су баш Срби узели дан 
преласка у хришћанство да га славе, 
а код осталих народа тога нема.

Друго, ако се Крсна слава везује за 
крштење откуд онда да то крштење 
и примање хришћанства буде веза-
но за мање значајне празнике, а не за 
велике (као Ускрс, Богојављење) када 
се у старој цркви обављало крштење.

Треће, зашто су славе углавном ве-
зане за зимски период, зато што је 
ван сезоне пољопривредних радова, 
када се током дана имало много вре-
мена. 

Ово све показује да иза установе 
славе стоји свесна и планска актив-
ност, која води рачуна о приликама и 
могућностима, а не самовоља и слу-
чајност.

Најранији сачувани историјски по-
даци не дају јасну слику о настанку 
славе, на основу њих се само могу 

утврдити време настанка и фактори који 
су утицали на развој овог лепог српског 
обичаја. Из „Зборника правила за испо-
веднике“ насталом у 13. и 14. веку и како 
се претпоставља као плод рада Светог 
Саве на утврђивању Православља у ср-
пском народу, сазнајемо да је до Светог 
Саве постојао обичај да се у дане празно-
вања успомене светих, тј. на неки празник, 
код цркава приносе крвне жртве и при-
премају жртвене гозбе. Сличан обичај је 

Народна обичајност

СРПСКА СЛАВА
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постојао и код Грка на подручју Солунске 
архиепископије, свештеници су у црква-
ма, пред жртвеником, клали стоку, а месо 
је служило за гозбу. Наш зборник сведочи 
да је Црква светосавска одлучно устала 
против оваквих паганских обичаја и на-
редила да се о празницима светих у цр-
кву не сме ништа доносити осим: свећа, 
брашна, уља, тамјана. А ако се нађе све-
штеник који чита молитву говечету или 
голубу, лишавао се свештенства. Стока се 
о празницима могла клати код куће и све-
штеник је био дужан да иде у дом и благо-
сиља свечарску трпезу и сав дом.

Забрана приношења жртава код цркве 

и њихово преношење у приватне 
домове несумњиво је утицала на 
појављивање данашње славе као 
домаће приватне жртве у част 
светитеља, то је био један од фак-
тора формирања славе. На избор 
светих који се славе као Крсно 
име, утицала су имена великих 
светитеља давана на крштењу од 
којег потиче назив Крсно име. ( 
Др Прибислав Симић, Порекло 
Крсне славе)

Тако дакле, првохришћанска 
је вера од Бога нам дарована и 
од Светих апостола предана да 
славимо Бога и Његове свети-
теље. Јер ко слави Бога и Божије 
светитеље, тај слави истинску и 
вечну славу човекову у Богу жи-
вом и истинитом, те онда неће 
славити никакве лажне богове 
ни пролазне ни смртне људе овог 
света. Зато и славимо сваке не-
деље и сваког празника Христа 
Бога Спаситеља нашег и Његову 
Пресвету Богоматер и светитеље 
Божије. Славимо их најпре зајед-
но са целом Црквом Божијом, у 
својој парохији и своме храму, 

када наша парохијска црква слави своју 
храмовну славу, а славимо их у своме 
дому (појединачно). 

Као што се у храму заједнички про-
славља светитељ, тако је преузимањем 
храмовне праксе цела породица про-
слављала успомену на свог светитеља за-
штитника. Светосавској Српској цркви 
пошло је за руком да створи данашњу 
Крсну славу као искључиво српско – пра-
вославну и црквено народну породичну 
свечаност.

Како треба да славимо крсну славу? 
Слава је молитвено прослављање јед-

ног светитеља као заштитника једне по-
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родице и њеног молитвеног заступника 
пред Богом. Суштина славе је изражена 
у самом имену: то је слављење Бога и 
прослављање светих угодника Божијих у 
чијим ликовима се открива и права „сла-
ва“ сваког људског бића, односно његова 
непролазна лепота и његово боголико 
достојанство. Главна садржина славе је 
благодарење и молитва Господу. Као не-
када, тако и данас, породица која слави 
славу представља Цркву у малом, јер као 
што су сви богослужбени чинови огранци 
Евхаристије – тако је и слава у породич-
ном животу Срба продужена грана Евха-
ристијске тајне. Сви славски предмети су 
преузети из богослужења Православне 
цркве. Данашњи славски колач са својих 
пет печата на горњој кори, на којима су 
иницијали грчких речи: Исус Христос 
побеђује, ИС ХС НИ КА (НИ - КА - nikav 
– победити) у ствари је само већа Литур-
гијска просфора. Наиме, у првом делу 
Литургије из просфоре се изрезује поме-
нути печат са иницијалима ИС ХС НИ КА 
и тај се печат зове Агнец (јагње Божије) и 
са доње стране се реже крстообразно, и 
на Литургији се молитвом епископа, све-
штеника и народа претвара у Тело и Крв 
Христову. По узору на ове литургијске 
радње врши се резање славског колача. 
И на славском колачу је тај печат са ини-
цијалима ИС ХС НИ КА, и славски колач 
се реже крстообразно и прелива се ви-
ном. 

Шта је за славу потребно ?
Пре славе у дому свечара обавља се во-

доосвећење. Свештеник освећује воду, тј. 
свети славску водицу. А на дан Славе, у 
храму, свештеник благосиља жито и слав-
ски колач. 

Дакле за славу су потребни: 
1. славски колач;
2. славско жито;
3. славска свећа;
4. вино.

Славски колач представља самог Го-
спода Исуса Христа. Јер је Христос рекао: 
„Ја сам хлеб живи који сиђе с неба; ако ко 
једе од овога хлеба живеће вавек; и хлеб 
који ћу ја дати тело је моје, које ћу ја дати 
за живот света“ (Јн. 6, 51). 

Славско жито се спрема у славу Бо-
жију, у славу светитеља који се прославља 
и за оне наше претке који су умрли у бла-
гочестивој вери и који су пре нас ту Сла-
ву славили. Треба нарочито нагласити, да 
се жито за славу не спрема за покој душе 
светитељу који се слави, као што неки по-
грешно мисле! Сви су светитељи у Богу 
живи и налазе се пред Господом као наши 
заступници и молитвеници. Зато се слав-
ско жито спрема за СВЕ славске дане па 
и за Светог Архангела Михаила, Светог 
пророка Илију итд. 

Славска свећа треба да је од чистог 
пчелињег воска. Као што пчела скупља 
мирисни сок и полен са разних чистих и 
мирисавих цветова, тако и молитва све-
чара и његове породице треба да потиче 
из његовог чистог срца и неукаљане, ми-
рисне душе. 

Светлост свеће представља символ бо-
жанства, јер Бог живи у неприступачној 
светлости, Христос је назван Сунце прав-
де.

Светлост свеће означава светлост Хри-
стовог, јеванђелског учења, које нам ос-
ветљава животне путеве. 

Светлост свеће даје и топлоту, те тиме 
означава топлоту наше молитве и наше 
љубави за оног светитеља коме палимо 
свећу. Све су ово разлози због којег треба 
да прислужујемо славску свећу.

Срећко Зечевић, јереј
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Рад ученика ОШ „Мома Станојловић“



Лазар Ђоковић, III/3, ОШ „Мома Станојловић“



(горе и лево) Полазници веронауке из ОШ „Мома Станојловић“
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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

Захваљујемо се свим спонзорима на великој помоћи при
објављивању овог броја црквеног часописа и ширењу Божје речи!
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