ХРИСТОС
СЕ РОДИ!

САБОРНИК, часопис Светоуспењског Саборног храма у Крагујевцу, година V, број 12

БОЖИЋ

горе, насловна страна и последња - Бадње вече, фото Миловук Саша

ЈОВАН

милошћу Божјом православни Епископ шумадијски, свештенству, монаштву и верном
народу ове Епархије: благодат, милост и мир од Бога Оца, и Господа нашег Исуса Христа, и Духа Светога, уз радосни божићни поздрав:

МИР БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!!!

Христос се рађа – прослављате Га!
Христос с неба – сусрећите Га! Христос на земљи – узвисите се! Певај Господу сва земљо!
Тим речима почео је своју Божићну
беседу Свети Григорије Богослов и од
тада, ево шеснаест векова оне се певају
у нашем црквеном богослужењу постављајући нам једна те иста питања: У
чему је значај Христовог рођења за свакога од нас? Како да дочекамо Христа
који силази са небеса? Како се ми можемо вазнети на небо? Како можемо прославити Христа својим Животом?
Одговор на ова питања даје нам вера у
Бога и живот по тој вери. Зато нам Свети апостол Павле каже: да вером ходимо
и вером познајемо Онога Кога чекамо
и Коме се надамо. Једино хришћанство
и хришћанска вера дају нам могућност
да упознамо Бога и то да га упознамо не
само као Бога, него као брата, као пријатеља, јер је Он Својим Рођењем постао
као један од нас. Зато ми кроз Његово
рођење и Његово оваплоћење постајемо
синови Бога Оца и браћа Христова. Зато
се Бог оваплотио да би са нама општио
на равним основама, да би поделивши
нашу судбину и проживевши наш живот, могао да нам каже истину о Себи и о
нама. Коју истину? Истину да нема провалије која дели Бога и човека, да нема
несавладивих препрека за сусрет између
Бога и човека – очи у очи, лице у лице.
Где се тај сусрет догађа? Тај сусрет се
догађа у нашем срцу. Управо, ради тог

сусрета Господ је сишао на земљу, постао човек и проживео људски живот,
претрпео муке и смрт на крсту, васкрсао
из мртвих, вазнео се на небо, увек проповедајући Царство небеско. И све се
ово збило ради тог тајанственог сусрета,
како би се срушила преграда између човека и Бога коју је подигао људски грех,
завист, мржња и злоба. Усељен вером у
срце, Христос очишћава срце од свакога греха, и чисто срце види Бога. Није
потребно ићи за Богом на небо, и изнад
неба, Он је у твом срцу, ако је Христом
очишћено, каже преподобни Јустин Ћелијски. Кроз Христа и Његово Богооваплоћење враћа се свим људима та
богоподобна слобода општења и заједничарења коју смо изгубили отпадањем
од Бога. Зато Свети Григорије Богослов
назива Богооваплоћење другим стварањем, када Бог поново ствара човека,
примајући на себе људско тело, другим
општењем између човека и Бога.
Рођење Христово је повод за слављење
имена Божијег, силе Божије и Љубави
Божије. То је славље за Бога који је дошао у овај свет и у исто време славље за
човека, управо због тог сусрета. То је догађај којим се Бог прославио међу људима и којим се човек прославља. Догађај
где Бог грли човека и човек Бога кроз
загревање обостране љубави.
Ништа тако не загреје људску душу и
људко тело и људско срце као љубав. И
овде на земљи је то тако. А кад је таква
љубав и топлота земаљска, каква ли је тек
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љубав Божанска која нам се даје као дар
небески. Кад ми осетимо у земаљском
загрљају ту снагу љубави, како ли је тек
кад Бог загрли човека, кад га прими у
своје наручје! Кад се Бог усели у човека,
у човеково срце, у човеков ум, каква ли
је то тек радост! Кад је толика радост кад
се сретнемо ми, пролазни људи, како ли
је велика радост Бога видети, са Богом
се срести. То је овај Дан у који смо се са
Богом срели, у који смо Бога видели и
Бога примили. И зато, заиста, са нама је
Бог, ако смо ми са Њим. То нека разумеју
и неразумни, да је са нама Бог, и зато Му
је Име такво – Емануил, што значи: Са
нама је Бог.
Све што се догађа са људима на земљи,
сва збивања у свету до његовог настанка, као и само постојање света и човека – све то има дубљи и далекосежнији
смисао и сврху. Свет и човек су постали
стваралачком Речју Божијом; они опстају
силом Божијом и Промислом Божијим у
њих уграђеним. Што је дубље присуство Божије у човеку и творевини, то су
човек и творевина савршенији и ближи
своме вечном смислу и циљу настанка и
постојања у времену и простору, јер је у
све постојеће уткана божанска Љубав, из
које се све рађа и настаје.
Рођењем Сина Божијег, од Духа Светога и Марије Дјеве, обнаља се људска природа. Човек Њиме од човечијег постаје
нешто много савршеније и више, постаје
богочовечно биће. Њиме човечија нада
постаје неуништива, а људска заједница – заједница непрекиднога ка бољем и
савршенијем.
Оно што очекујем овог Божића и увек,
јесте сабрање на Светој служби Божићној, око самог Тела и Крви Новорођеног
Богомладенца као што су то хришћани
одувек чинили и тим сабрањем грејали
себе и своје породице.
Зато огрејмо душу, браћо и сестре, на

огњу бадњака, Христовог символа, и на
светлости Божића. Угрејмо се светом
Божанском ватром вере, наде и љубави.
Мира нам треба и братског опроштаја
и загрљаја, као хлеба, нама, и свима људима. Треба нам Божанске доброте и
Мудрости више него ли хлеба. Божић
је празник који нас опомиње на чување
заједнице уопште, а посебно породице
као основне ћелије Цркве и друштва. Све
док смо у заједници Цркве и породице и
једни са другима, знајмо да имамо наде
на опстанак и боље сутра. Ми хришћани
смо народ који је окренут будућности и
вечности, али и садашњице. Зато не можемо да гледамо у будућност а да презиремо садашост. Погледајте око себе:
није ли мало усамљених и заборављених.
Обрадујте их за Божић својим даром и
својом љубављу, да би сви осетили радост Божића, мали и велики, здрави и
болесни, сиромашни, и људским презиром уцвељени.
Данас се мире небо и земља. Данас певају Анђели и чедни пастири и сви људи
добре воље: Слава на висини Богу, а на
земљи мир међу људима добра воља.
Нека та небеска добра воља процвета
у моме срцу, у твоме срцу, у срцу свакога од нас. Нека мир Божији, онај који
превазилази сваки ум завлада у нама, и
међу нама, и међу свим људима. Опростимо Божићем једни другима, да би и
нама Бог опростио, да бисмо једним срцем и једном душом могли Христа Бога
прослављати, уз мирбожење и сверадосно поздрављање:

Христос се роди!
Ваистину се роди!

Ваш молитвеник
пред Богомладенцом Христом,
Јован, Епископ шумадијски
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ВРЕМЕ СА ХРИСТОМ ЈЕ УВОД
У ВЕЧНОСТ

Беседа Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Господина Јована, на празничној Литургији. У храму Светог Василија Великог у Маршићу – 14. јануара 2011. године, на дан када Црква празнује Обрезање
Господње, Светог Василија Великог. И почетак нове године по јулијанском
календару.
лакше одговорили на
питање, зашто се Господ родио на земљи,
зашто је Господ дошао
на земљу? Да нагласимо - да спасе род људски, да га врати у свој
загрљај, да га врати
поново у оно место и
на оно место које му
је одређено још пре
стварања човека. А то
место јесте Царство
небеско, то је управо живот са Богом, са
Светом Тројицом у
љубави, како је то говорио и писао свети
Василије Велики кога
данас прослављамо.
Заиста, браћо и сестре, велика је радост
што се Господ родио
у овоме свету. Радост,
јер након Његовог
рођења, човек, род
људски није више сам.
У име Оца, Сина и Светога Духа! Хри- Са њим је Бог. Са сваким је човеком од
стос се роди, браћо и сестре!
тада Бог, уколико је човек са Богом. И
Ми се православни, од Божића до Бо- Рођење Христово заиста нам показује да
гојављења, поздрављамо овим поздравом, Он није само Бог, него је и Бог и човек.
како би што већи значај дали Христовом У исто време, својим рођењем је показао
рођењу, како би се тај значај упијао у нашу да је Он и наш Бог, и Отац, и брат и придушу, у наше срце, у наш ум; да би про- јатељ. Све ово што сам навео своди се на
дубили смисао Господњег доласка, да би љубав Божију. Та љубав свела је Бога на
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земљу. И постао је Он, Бог - један од нас,
како се каже у Светом писму.
Христос се родио да време препороди,
да наше време освети и да га испуни. Ушао
је Господ у наш земаљски живот да би Собом осветио и време и нас, да би осветио
сву творевину. Господ је створио време,
Он је створио и дане и часове и ноћи. И
све је то у Божијим рукама! И тренутке је
Он створио. А ето, ми не можемо да задржимо један тренутак да стане. Кад би човек хтео сада да задржи време, не може,
не може, браћо и сестре. И зато се стално
човек пита: шта то, у ствари, време јесте?
И шта носи време? Најкраће, могли би
смо одговорити да је време као неки увод
у вечност. Зато наш призив и јесте, да у
себе и око себе, у време, унесемо Христа.
Све што није испуњено Христом - пропада, вене, суши се, нестаје. И човек, ако
нема Христа у себи, умире и пре физичке
смрти. Ако човек нема Бога у себи, у њему
умире душа. Само оно што је са Христом
- оживљава, оживотворава се. И зато нам
свети апостол Павле говори: Пазите на
време.
Човек мора увек нечим да испуни своје
време, или добрим или злим, или љубављу или мржњом. Е, то је до мене и до
тебе, брате и сестро, да ово време, које
нам је Бог дао, буде, као што рекох, увод у
вечност. Морамо да знамо и да пазимо на
шта га употребљавамо. Овим временом,
баш овим у коме ми живимо, у којем смо
живели у прошлој години, и којим ћемо
живети у будућим годинама, тим временом губимо живот вечни, или задобијамо
живот вечни. Ако ово време испуњавамо
Богом, онда испуњавамо и обавезу нашу
да се стално сећамо Бога.
Ми смо данас у овоме храму да заједно, литургијски, захвалимо Богу за она
прошла времена, за време у прошлој години. И да тако Литургијом благодаримо,
али и да Литургијом улазимо у ново вре-

ме ове нове године коју данас прослављамо. Зашто кажем Литургијом? Зато што
је Литургија управо то благодарење, благодарење Богу за сва знана и незнана добра која нам даје. То значи да у нову годину уносимо литургијски живот који је
управо стално благодарење, да у нову годину унесемо службу, јер Литургија коју
ми данас сви овде служимо јесте служба,
браћо и сестре. Да служимо Ономе који
је нама служио. По људској логици, увек
онај мањи треба да служи већем. Видимо,
у хришћанству то није тако. Онај Који је
највећи, Он служи ономе најмањем. Бог
служи нама да би нам дао пример, као
што је и цео Његов живот овде на земљи
био пример, како да служимо једни другима; као што је цео Његов живот на овоме
свету био испуњење Закона Божијег. То
је и овај данашњи празник, празник Обрезања, када је Господ, као што смо чули
у Јеванђељу, обрезан у осми дан. Да ли је
Богу требало обрезање. Није, али, Он је
тиме показао да је дошао не да поквари
ништа у овоме свету, ништа од онога што
је Божије, него да испуни, како бисмо и
ми схватили, ако испуњавамо оно што је
Бог рекао, оно што нам Црква говори и
чему нас учи, да управо у томе видимо освећење наше и просвећење наше.
Да, наше време у овој новој години,
браћо и сестре, биће испуњено ако га испунимо Христом Богом, ако у нама у овој
години буде стално присутна она дивна
анђеоска порука, онај диван анђеоски
славослов који је објавио долазак Сина
Божијега: Слава на висини Богу и на земљи мир, међу људима добра воља. Да, на
овим речима заснива се смисао, па, ако
хоћете, и коначни циљ нашега живота. Не
само овде, него живота и на небу. У овим
анђеоским речима видимо три велике
истине и три велике поруке. Прва истина
- слава Богу на висини, то је позив човеку на прослављање Бога. Али, ко може у
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пуном смислу, на прави начин да прослави Бога? Само онај човек који је схватио
смисао живота, он у потпуности прославља Бога. Што је дубље знање о Богу
Творцу, Створитељу, Спаситељу, Дародавцу свих добара, то је и већа човекова
радост и спремност да слави Бога. Што је
човек ближи Богу, срце човеково постаје
веће, срце човеково постаје дубље, у њему
се сместа не само човек, него и Бог и човек. И супротно, што је год човек даљи од
Бога, њему је срце све скученије, њему је
срце све мање и у њему нема места ни за
самога човека који носи то срце. А да не
говоримо да у тако малом, окамењеном,
скамењеном срцу, нема места за Бога и за
другога човека. То је та прва порука.
Друга порука је - мир на земљи, слава
Богу на висни, а на земљи мир: Миротворство је Божије својство, њиме човек
постаје Син Божији, по речима Јеванђеља.
Благо онима који мир граде, јер ће се синовима Божијим назвати. Само онај човек који је измирио себе са Богом и са
другима око себе, само он носи мир и у
души својој и у срцу своме. Он зрачи миром и на оне који су око њега. Онај човек
који се није помирио са Богом и са собом
и са другима око себе, он никако не доноси мир. Човек коме је мир само на језику,
у души му је рат и мржња, јер он само језиком говори о миру, а ништа не доприноси да у себи има мира и не доприноси
да други који су око њега живе у миру.
Напротив, он ствара немир, мислећи да
управо ствара мир. А зар је данас у овом
свету мало лажних миротвораца? На данашњи дан треба да преиспитамо да ли
смо се у прошлој години мирили са Богом
и собом и шта ћемо урадити у овој години
која је пред нама. И не само у години која
је пред нама, него до оног тренутка док
смо овде на земљи.
Трећа порука ове дивне анђеоске песме је - међу људима добра воља: Тамо где

се роди мир, наступа у исто време и добра воља. Из мира произилази и добра
воља, добро осећање и наше добро сретање са Богом. Само из Богољубља и човекољубља рађа се добра воља. Где нема
Богољубља, где нема човекољубља, рађа
се зла воља. А кад човек чини злу вољу
другоме, он то чини себи. Зато свети Оци
кажу: кад хоћеш да повредиш некога другога, знај да не можеш да повредиш никога пре него што повредиш себе. Сви ми
себи прво враћамо кад другоме чинимо
зло. А наше је да другоме чинимо добро.
Ове дивне поруке анђеоске песме треба
да имамо у виду у години која је испред
нас, за цео наш живот, ако желимо да будемо срећни и ако желимо да будемо благословени, да нам ова година буде благословена. Потребно је повремено, браћо и
сестре, да проверимо себе, или, како би
то модерним језиком рекли, да сведемо биланс, да видимо јесмо ли у прошлој години чинили добро, јесмо ли били
хришћани? И немојте ми замерити што
ћу рећи: да проверимо да ли смо били
нормални људи. Нормалан човек се труди да испуњава Закон Божији. То је данас
и ова Литургија, ово наше сабрање, које
нас позива да проверимо себе шта смо
чинили прошле године, као што би сваки
хришћанин требао свако вече, пре него
што легне, да види шта је добро учинио,
шта је лоше, како би на тим примерима
могао да учи и да се поучава.
Нека би нам Господ Благи благословио
почетак ове нове године и сваки час и дан
у новој години, да увек изађемо као победници. А човек је победник кад победи
себе, кад победи своје страсти, кад победи грех, кад победи мржњу, кад победи
злобу. Господ нас позива, као и данашња
Литургија, у победу, али победу не нашу,
не само нашу, него победу са Христом и у
Христу.
Бог вас благословио.
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Нек а глас ови
у нам а,
као најт опли је
жељ е, Оче ,
буд у Тво ја
испу њењ а!
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Наука и религија

ХРИШЋАНСКО И АТЕИСТИЧКО СХВАТАЊЕ
СВЕТА И ЖИВОТА (четврти део)

У свом ходу ка мистерији стварања
космоса, наука нам је понудила сијасет
хипотеза. Од оне Кант - Лапласове теорије, Норман Локајерове, Фред Хојлове
итд. Тако нам Кант (1724 – 1804) објашњава да је у космосу постојала праматерија која је била у хаотичном, гасовитом стању. Она се састојала од честица
које су снабдевене силама привлачења
и одбијања. Негде је та материја била
гушћа, негде ређа. Те збијене честице
су постале центри привлачења, јер су се
остале честице из ређих маса кретале
ка гушћим. Тако се већина тих честица
сјурила у централну маглину од које се
формирало сунце. Пошто су се те честице кретале у истом правцу, то су проузроковале обртање сунца око осовине.
Слично су постале и остале планете.
Лаплас је развио своју хипотезу 1796.
године. По њему, првобитна материја у
виду лопте лебдела је у простору и обртала се око своје осовине. Та првобитна
маса је била усијана па се постепено хладила и по природном закону скупљала.
Услед тога брзина се повећавала. Услед
повећане брзине појавила се центрифугална сила због које се почео одвајати
део по део те масе. И тако су формиране планете сунчевог система. За разлику
од Лапласа, Милтон и Чемберлен сматрају да је сунчев систем настао услед
експлозије једне супер нове. Норман
Локајер тврди да су маглине ројеви метеора, они се сударају и тако производе
звезде. Фред Хојл, професор математике и теоријске астрономије у Кембриџу
тврди: Земља није постала од Сунца као
што тврди Лаплас. Она је постала услед

Атеистичко схватање света

Биће дакле, од самог почетка рода
људског и прве појаве човекове на земљи
и оних који своју појаву на Земљи неће
везивати за план и вољу вишег ума, већ
за пуки случај и немушти план природе
и њених хирова. Биће таквих и у изабраном народу Божијем. Скепса, дилема и
очај, биће највећи психолошки мотиви
за раскидање веза између Бога и човека. Тим мотивима у блажој форми биће
окупирани и први пратиоци и сарадници
Христови на земљи. Јудин очај, Петрова
дилема и Томина скепса, постаће касније
сиже философије атеизма, његово вјерују
и велики разлог. Научници атеистичко
– материјалистичког уверења, насупрот
Хришћанству, које учи да постоји једно
Биће које је творац свега видљивог и невидљивог или духовног света и које називамо Бог, нас уче да не постоји ни Бог
ни духовни свет. Јер, ни Бог, ни духовни
свет нису чулном искуству подложни, тј.
не могу се нити видети нити опипати, а
оно што се не може видети нити опипати, то у ствари и не постоји. По својим
особинама материја је самобитна и вечна, тј. она постоји одвајкада и сама је узрок свом постојању. Из ње је у току дугог
времена постао целокупни свет неорганских, органских и психичких феномена
или појава. Појаве тзв. психичког живота
нису ништа друго до епифеномени или
супојаве ових најразличитијих комбинација основних елемената материје. Другим речима, јединопостојећа, самобитна
и вечна материја творац је свега видљивог и невидљивог света.
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експлозије неке супернове која је некада
сачињавала двојну звезду. Васиона је по
њему стара пет милијарди година.1 Да не
би били сувопарни у набрајању разних
теорија, поставићемо нека питања, на
која ове теорије не могу одговорити.
Прво питање је, зашто комете немају
облик планета нашег сунчевог система и
зашто се оне окрећу око сунца параболском, а не елиптичном путањом, како
то чине планете тог система? Зашто се
планета Уран и Нептунов сателит Тритон окрећу у супротном правцу. Остале
планете, крећући се напред, и око себе се
окрећу унапред, дотле се Уран и Тритон
крећу унапред око Сунца, а око себе уназад, дакле обрнуто од осталих планета?
Зашто се Феб, девети пратилац Сатурна,
не креће у истом, већ у супротном правцу
од онога у коме се крећу остали пратиоци
ове планете, која је после Јупитера нај-

већа у нашем сунчаном систему?2 Првобитна материја је била усијана, и имала је
температуру око 5 – 6000 Целзијусових
степени. Откуда је и како је, после тога
могао да се појави живот у васиони уопште, и зашто се појавио баш на Земљи, које
то одлучио? Једно је неизбежно питање
за све хипотезе: Ко је творац првобитне
материје? Одакле онај првобитни облак
безобличних честица? Ова питања нису
нимало бесмислена. Постанак макросвета, ипак, није могао бити без икаквог
страног (Божијег) утицаја. Једном је Кант
коментаришући космогонију без Бога рекао: Космогонија без Бога Створитеља
била би слична оној причи за децу, која
почиње речима: Био једном један цар – с
том разликом што би почетак гласио:
Била једном једна маглина.3 Ето, то је
заједничка бољка свих космогонија које
2 Кипријан Керн, Материјализам и наука, Хришћанско дело,
1936.
3 Арх. Др Јустин Поповић, проф. Велимир Арсић, Тајне
вере и живота, Крњево 1985, 54-55.

1 Др Лазар Милин, Научно оправдање религије, књига 4,
Београд 1985, 90 – 101.
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почивају на атеистичком основу.
Научници еволуционисти обмањују
и лажу људе говорећи како се свет формирао сам од себе, и да се земља формирала милијардама година, првобитно
је била у усијаном стању и постепено се
хладила. Наиме, у школским уџбеницима се излаже раширена теорија по којој
је Васиона настала као резултат Великог
праска, првобитног супергустог језгра.
То се језгро потом поделило на масу гаса
и прашине, из које су се најпре формирале протозвезде, а затим и звезде. Космолози признају да је Велики прасак, ако се
догодио, могао да створи само водоник и
хелијум и да су најраније звезде биле састављене од ова два хемијска елемента.
Они претпостављају да су тежи елементи од којих је Земља састављена, настали
термонуклеарним реакцијама (нуклеосинтезама) у ужареним унутрашњостима
различитих звезда. Ти елементи су избачени када су те звезде експлодирале.
Они верују да су ти елементи из једне или
више супернова вероватно обликовали
међузвездани облак гаса. Касније се један
од ових облака кондензовао и обликовао

првобитно сунце, а затим и заметке наших планета. Космолози верују да је протекло много времена од нуклеосинтезе и
обликовања првобитне Земље.
Старост васионе по њиховим прорачунима је око 17 милијарди година, а старост Земље је око 4,6 милијарди година.
Ова своја схватања презентују деци у
школама, и на таj начин обмањују децу не
дозвољавајући да се у школама чује и друга страна, да се чује неки други концепт. У
средњошколском изучавању природних
наука, посебно у биологији, астрономији
и физици, ученицима се упорно намеће
еволуционистички поглед на свет. Такав
поглед примењује се како у односу на неживу, тако још израженије на живу материју, не изузимајући ни човека. Притисак
атеистичко - комунистичко - материјалистичких погледа у средњошколском, па и
у основном школовању је веома снажно и
веома осмишљено. Низ природних појава уопште се не разматра у уџбеницима,
премда су веома једноставне за разумевање. Неке чињенице и научна запажања
истумачена су нетачно или су остављена
без икаквога објашњења. Васпитни си12

стем у целом савременом друштву свесно је орјентисан ка формирању еволуционистичко - хуманистичког погледа
на свет.4 Ученицима треба објаснити да је
еволуција хипотеза, она је предмет вере,
а никако неоспорна научна чињеница,
као што је изјавио академик Драгослав
Маринковић у “Гласу јавности” поводом
одлуке министарке просвете Љиљане
Чолић да се у школском програму поред
еволуције, разматра и концепт стварања,
рекавши: Ако је министарка стварно
тако нешто одлучила, то је онда апсурдно, незамисливо и недопустиво јер је
Дарвинова теорија научно доказана.5
Један од савремених научника Роберт
Џентри, доказао је нешто сасвим супротно од ових еволуционих хипотеза. Роберт
Џентри је физичар који је истраживао
феномен радиоактивних ореола. Током
тринаест година радио је на Хемијском
одељењу Оук Риџ националне лабораторије, од стране Колумбија Унион Колеџа,
Такома парк, Мериленд. Докторирао је
на Технолошком Институту у Џорџији,
Атланта. Он је члан Удружења физичара
Америке, Геофизичког удружења Америке, Академије наука Њу Јорка. Налази се на списку Ко је ко у Америци. Он је
својим истраживањима на полонијумовим ореолима нађеним у граниту доказао
да је еволуциони концепт настанка Земље неодржив. Џентријева истраживања
показују следеће: наиме, он је у граниту
(Гранит је чврст камен који чини основу
данашњих континената) пронашао неке
концентричне кругове (прстенове). Под
микроскопом се види сићушна радиоактивна честица у центру прстенова, као
црни круг у центру мете. Ове прстенове
је назвао радиоактивни ореоли, због њихове сличности са ореолима светитеља.

Истражујући, пронашао је да су то ореоли
радиоактивног елемента Полонијум (Po
- 218). Те ореоле стварају алфа честице
различитих енергија које емитује радиоактивни хемијски елемент Полонијум.
Управо ти ореоли су средиште мистерије.
Време полураспада овог изотопа (Po-218)
је око три минута. Ипак, ореоли се налазе у гранитним стенама широм света.
Истраживање је показало да је то првобитни полонијум (примарни ), а не секундарни, изведен, јер се не могу наћи преци полонијума. Ако је то тако, како су се
онда стене кристализовале тако брзо да
су у граниту утиснути радиоактивни ореоли од алфа честица Po-218? Да је Земља
стара милијардама година, те би честице
Полонијума ишчезле. То онда значи да је
Земља тренутно створена.
Да би ово пластичније описао, Џентри је на својим предавањима показивао
пример са чашом воде и растопљеном
шумећом таблетом. Наиме, у чаши воде
растопљена је шумећа таблета која ствара
мехуриће; по еволуционој теорији гранит
је настао од растопљене, ужарене стене
која се лагано хладила милионима година
- под таквим условима ореоли полонијума се никад не би оформили, јер сићушне мрље полонијума у растопљеној стени
личе на мехурове које ствара таблета.
Почетак пенушања таблете упоредићемо
са тренутком када атоми полонијума почињу да се распадају и емитују радиоактивне честице. Ти трагови честица би нестали тако брзо из ужарене стене као што
мехурићи таблете нестају у води. Али, ако
би воду у тренутку замрзли мехурићи би
остали. Као што би смрзнути мехурићи
били јасан доказ тренутног замрзавања
воде, тако су полонијумови ореоли необорив доказ да је Бог у тренутку створио
јереј Срећко Зечевић
Земљу.6 

4 Протојереј Тимотеј Сељски, Православни поглед на свет
и савремена наука, Цетиње 2000, 5-7.
5 Глас јавности, интернет издање од 8. 9. 2004. год.

6 Роберт Џентри, Мала мистерија стварања, Београд 2000,
29, 60.
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Живим у пламеновима зебње,
у бурама душевне трпње,
у колапсима телесних патњи,
међ жрвњевима интимних сутона
и грцам у присуству зависти и злобе,
подлости, мржње и зла,
ал пролазност своју и буђење
пред Животом над животима,
тек у болу незнања схватићу,
АКО БОГ ДА
ко припреме за улазак у оазе
молитви и праштања.
Светлост, топлу, у лепоти помисли
на Тебе, пред временима веровања,
на извору Постања,
без присуства овоземаљских
година, месеци и дана,
досањаћу као перспективе вечности!
Манастир Цетиње - келија Светог Петра Цетињског, фото В. Благојевић

Светотаинско богословље

ЈОВАН МАЈЕНДОРФ

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ
2. Рана Црква и римско право

Пред читаоце објављујемо други
део веома драгоцене књиге оца Јована Мајендорфа, која се бави питањем
брака у контексу светотајинског и пастирског богословља.
У римском свету, брак није примарно
замишљен као начин за обезбеђивање потомства, већ као договор између две слободно изабране стране. Познат принцип
Римског закона, одређује да брак није
у општењу1 већ у сагласности (nuptias
non concubitus, sed consensus facit), и де-

финиција коју је популаризовао Модест
(Modestinus) да је заједнички живот
са слободном женом - брак, а не конкубинат - што подразумева да робиња не
може дати своју слободну сагласност, и
онда, због тога, заједнички живот са њом
никада не може бити назван браком - је
сама основа цивилног закона у свим савременим цивилизованим земљама. Суштина брака лежи у пристанку који, заузврат, даје значење и законитост чврстини
брачног договора, или уговора.
Чињеница да је брак био замишљен, у
Римском праву, као договор између две

1 Мисли се на полно општење - concubitus, што нам се и
говори у каснијем латинском наведеном тексту. - прим.прев.
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Бадње вече, фото Саша Миловук

стране подразумева основни социјани
напредак у поређењу према концепцијама које су преовладавале у другим древним цивилизацијама. То је обезбедило
законску окосницу за потпуну еманципацију жене и њеној законској равноправности са мушкарцем.
Као законити уговор, чији су субјекти
били једине укључене стране, брак није
потребовао трећу страну да му да правну
валидност. Држaва је, иначе, обезбеђивала средства за регистрацију брачних уговора. Регистрација подразумева контролу њихове сагласности са законима и
обезбеђује спреман материјал за судове,
када је требало касније донети одлуку о
конфликтима везаним за појединачне
бракове.
Управо као и Мојсијев закон, римски
закон обезбеђује могућност разрешења
брачног уговора. Услови за развод су
варирали у великој мери и пре и после
хришћанске ере.
Хришћанска Црква, и у време прогона и
у свом савезу са римском државом, прихвата римски закон који регулише брак.
Чак и када је хришћанство постало преовладавајућа државна религија, древне дефиниције брака као „уговора“ настављају
да буду прихватане од државних закона и
чак у еклисиолошком Номоканону у четрнаест тачака, такозваном Крмчија
(Књига кормила)2 која је била основа канонског права у словенским земљама до
почетка деветнаестог века.
Иста сагласност са римским концептом
и терминологијом је пронађена у писаним текстовима раних Отаца. Следећи
текст су речи писца другог века, Атинагоре, у његовој Апологији императору Марку Аурелију (поглавље 33): Свако од нас
сматра својом женом ону коју је оженио у

складу са вашим законима. Св. Јован Златоусти (+404) доводи у везу директно са
„цивилним законом“ када дефинише брак
као ништа друго него блискост, или привлачност (Беседа 56. на Постање, 2).
Број патристичких цитата по овом питању се може лако набројати. Међутим
њихов циљ, није да кажу да је Црква равнодушна по питању брака, нити да нема
специфичну тачку гледишта и једноставно позајмљује као свој - преовладавајући
Римски концепт брака као уговора. Следећа поглавља ће показати да је истина у
супротном. Никада, у својој целокупној
историји, хришћанска Црква није показала јасније да је донела у свет нову, нечувену, божанску реалност и присутност.
И горе цитирани текст Новог Завета3 показује да ова нова стварност такође обухвата потпуно нов став о браку, различит и
од јудејског и римског концепта. Ова нова
стварност није у свом оригиналу изражена у ниједном специфичном и посебном
брачном обреду, и његова природа није
садржана у укидању закона које је поставило секуларно друштво. Хришћани разумеју вредност римског поретка. Они поштују напредак неких аспеката римског
закона који залазе у међуљудске односе.
Али прихватајући све ово, они никада
не заборављају специфично и потпуно
ново искуство и обавезивање које прихватају у Крштењу и Евхаристији. Оно
што је важно, иначе, није особитост церемоније којом се закључује брак, већ ко
прихвата брачни уговор. Ако су учесници
хришћани, онда је њихов брак хришћански и укључује хришћанску одговорност
и хришћанско искуство. За њих, брак је
Света тајна, а не једноставно законски
уговор.
Приредио и са енглеског превео
Владимир Благојевић

2 Не треба мешати са грчким Кормилом или Pedalion-ом,
канонском компилацијом осамнаестог века, која је такође
доступна на енглеском.

3 Аутор мисли на делове Јеванђеља које је навео у претходном поглављу, а који ће бити разрађени касније. - прим. прев
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Помози, Боже
Учини да, кроз време пролазности,
осетим благословену смиреност
под моћном заштитничком сенком
Твојом
и будућност своју на коју само
Твоја реч указује.
Помози да ми срце облије топлина
када ме дотакне благонаклоност Твоја
и да смерно, и спремно, пођем
правцем који ми откриваш.
Учини, Боже, да срцем закорачим
трагом првог претка
и у хумусу Постања препознам
дубоке отиске Твојих праведних препорука.
Боже, једини, учини да ми се укажу путеви послушности,
помози да заслужим да ми се опросте греси земаљски,
и да спреман, покајањем,
допрем до вртова небеских
А, ако икада сазнањем Пута
награђен будем,
дозволи да целивам скуте Твоје и живим
новим животом – животом искрене чистоте.

Манастир Цетиње, фото В. Благојевић

С В Е ТО СА ВЉЕ

Као истинити Богочовек, Исус Христос
сасвим природно тражи од свих својих
следбеника васцеле оданости Себи до
савршеног самоодрицања и самопожртвовања Христу (Мт. 10, 37-39; 19, 29;
Мрк. 10, 29-30) и на њему заснованог
потпуног духовног једниства са Христом.
Без живог, сталног и активног јединства
са Христом не може хришћанин чинити ништа (Јов. 15, 4-5). Нашем
огреховљеном разуму јављају
се сасвим као туђе, страшне
и жестоке Христове речи:
који чува душу своју, изгубиће је; а који изгуби душу
своју Мене ради, наћи ће је
(Мт 10, 39). Међутим, то је
сасвим природно и оправдано. Збиља, ко хоће да сачува једно старо црвљиво
дрво, изгубиће га. Може се
он споља трудити колико
хоће око дрвета - заливати
га, гладити га, ограђивати га, чувати га - црви ће
разгристи дрво изнутра, и
дрво ће неминовно иструлети и пропасти. А ко посече црвљиво старо дрво,
и заједно с црвима баци
га у огањ, па затим обрати пажњу на младе изданке, те ове сачува од црви, тај ће сачувати дрво. Тако исто и ко хоће да сачува
пошто пото своју стару адамовску душу,
разгрижену и сатрулелу од греха, изгубиће је, јер такву душу Бог неће пустити
пред лице своје, а што год не изађе пред
лице Божје, биће као и да га нема. Ко пак
баци своју стару адамовску огреховљену душу у огањ покајања, самоодрицања
и самопожртвовања и тако је изгуби, тај

Општи појам о светосављу

Светосавље је јединствени sui generis
у историји хришћанства, духовни верско-друштвени покрет. Овај последњи
је створен личношћу, животом и радом
српског светитеља и просветитеља Саве
Немањића. Одатле је и његово име.

Суштина светосавља
Посматрано у својој битности светосавље је величанствена манифестација
животворног духа и деловања
православног
хришћанства. У томе је
највећи значај светосавља.

Корен светосавља
Личност, живот и рад
Светог Саве па такође и
створени од њега специфични духовни покрет,
који траје већ више векова,
свој корен имају у Христу
Спаситељу и у Његовом
јеванђељу. Свети Сава је,
како ћемо то ускоро видети, у своме животу и раду
следовао речима св. ап.
Павла, који Коринћанима
препоручује: „Угледајте се
на мене, као и ја на Христа” (1. Кор. 11,
1.). Хришћанство је генетички везано са
Личношћу Христа Спаситеља. Без Христа, живог Оваплоћеног Сина Божјег,
нема правог хришћанства. По речима
св. Ап. Јована Богослова, „сваки дух, који
признаје да је Исус Христос у телу дошао,
од Бога је, а сваки дух, који не признаје,
да је Исус Христос у телу дошао, није од
Бога и овај је антихристов. (1. Јов. 4,2-3).
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ће добити поново рођену од Духа Светог
(Јов 3, 6) и с Христом венчану душу.

Христа. Природно је онда, да и хришћанство у таквом случају не може да има потребан уплив на људски живот, да буде
спасоносно. Хришћанство сада није делатно и животворно због тога, што га
ми не знамо. Зато је оно и далеко од нас,
чак и туђе нама. Христову узвишену науку ми наравно не можемо да разумемо и
да је савршено упознамо без њеног унутрашњег преживљавања. За тај циљ није
довољно једноставно знање јеванђеља.
Треба живети по јеванђелској науци, испуњавати њу. Само онда ми можемо да
познамо и да разумемо како треба Христа и Његову божанску науку.

Савремени погледи на хришћанство
Сада сви говоре о слабости животворног деловања и чак о блиском коначном
паду хришћанства. Једни озбиљно причају о томе, како је хришћанство преживело, чак и сасвим умрло. Услед тога ће
ускоро и на њему заснована нова људска култура пропасти. Други налазе, да је
хришћанство сувише дубоко огрезло и
окаменило се у својим схоластичким догмама, створеним некада византијским
сувим умом. Без озбиљног и битног обновљења оно ће неминовно сасвим умрети. Зато га треба усавршити, попунити,
поправити и обновити помоћу еволуције.
Трећи још томе додају, да је хришћанство изгубило своју животворну силу услед
тога, што људи иза канонских мртвих
форми и правила не виде, не осећају и не
знају право хришћанство. С тога је неизоставно потребно хришћанство ослободити од његових окова, разјаснивши
га помоћу старе живе црквене традиције,
која се сачувала у тзв. аграфима и апокрифима. А још неки маштају особито у
наше доба о обнови хришћанства помоћу
мистичког схватања начелних његових
истина. Као што су пре хтели да Христа и
хришћанство митологишу, или рационалишу, или еволуционишу, тако сада готово сваки интелектуалац хоће да буде мистик и да својим мистичким схватањем
религије потпуно замени бајаги остарело
хришћанство.

Значај светосавља за познавање
истинитог хришћанства
Свети Сава свима нама даје живи пример тога како би ми требало да познајемо Христа, да се Њему приближавамо, да
кроз Њега живимо, и мичемо се, и јесмо, у
чему је, по науци апостоловој, прави смисао људског бића (2. Ап 17, 28). Васпитан
у побожној српској породици, из чије се
средине јавило више светаца, он је себе
дао на службу Богу и Христу у веома раној младости (око осамнаесте године).
То је прва карактерна и поучна цртица
у хришћанском животу и раду Светог
Саве. Он је слично светом великомученику Пантелејмону, светој великомученици Варвари и другим стародревним
хришћанским свецима, био у истини чиста, невина и света жртва Христу. Он је
Христу жртвовао своју младу девичанску
душу и своје здраво тело неокаљано у греховном блату. Тога би требало да се увек
сећа и савремена младеж, која искрено
хоће да право служи Христу и Његовој
Светој Цркви.


професор Теодор Титов,
преузето из часописа Двери српске Савиндан 2001, бр. 10

Начелна погрешка сав ремених погледа
на хиршћанство
За слабо деловање хришћанства на људски живот није криво оно, него смо за то
ми сами одговорни. Садашње хришћанско друштво, нарочито тзв. интелигентно, готово сасвим не зна и не разуме
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Мисионарска писма Светог владике Николаја
2. Писмо
Човеку који каже да
верује у Бога, али му се не моли

Богу. А мене је то стид, па сам изашао.
Путник заћута, и чекаше. - Кога ти чекаш? упита га онај радник.- Чекам, рече,
да изађе неко да га питам за пут.- Па
зашто не питаш мене? И ја ти могу показати. Махну главом путник, па му одговори: - Како би могао показати прави
пут онај ко се стиди Бога и своје браће?
Ја мислим, код тебе не постоји стид од
молитве, него проста, нејачка вера. Негуј, дакле, младенца у себи. Кад порасте
до јунака, платиће ти стоструко твој труд.
Јуначка вера покренуће унутрашњи точак
твога бића, и ти ћеш добити нов живот.
Мир ти Божији и благослов.

Труди се и јачај веру у себи. Временом ћеш
осетити потребу за молитвом. Твоја вера
није јака, зато те још не гони на молитву.
Гледали смо нас неколико, како мала
вода пада на точак од воденице. И точак
је лежао непомичан. У том је надошла
вода, и точак се покренуо. Вера је сила
духовна. Мала вера не покреће ни ум на
размишљање о Богу, ни срце на молитву Богу. Велика вера покреће и ум и срце
и целу душу човекову. Докле год траје
велика вера у човеку, она својом силином покреће душу његову према Богу.
Ти си, кажеш, прочитао реч Спаситељеву:
зна Отац ваш шта вама треба пре молитве ваше, па си из тога закључио да молитва уопште није потребна. Заиста, зна Бог
унапред све шта нама треба, али ипак,
Он хоће да Му се молимо. Зато је исти
Спаситељ заповедио да се молимо непрестано, и научио нас како да се молимо.
Лакше је ово објаснити родитељима,
него ли теби, нежењи. Гле, и родитељи
знају унапред шта треба деци, па ипак
захтевају од деце да их моле. Јер знају
родитељи, да мољење мекша и облагорођава срце детиње; да их чини понизним, смерним, кротким, послушним, милостивим и благородним.
Видиш ли колико небеских варница
искресава молитва из срца човековог?
Прочитао сам, како је неки путник застао пред једном кућом украј пута. У тој
кући радници имађаху неко зборисање.
На мах, наста тајац у кући. Радници клекоше на молитву. А један од њих изађе и
поче ходати испред куће. Упита га путник, шта се то ради унутра?- Та, моле се

3. Писмо
Једној образованој жени, којој се
подсмевају што ходи у Цркву
На
подсмех
одговори
осмехом.
Њихов подсмех потиче из злобна срца;
твој осмех нека буде без злобе. Незнању
приличи подсмех, а знању осмех. Подсмехом својим они повишавају цену
твојој молитви пред вечним Судијом. Јер
Богу је најмилија молитва одважне душе,
окружене стрелама злобе, мржње, пакости и подсмеха. Све су те стреле тупе
врхом а оштре дном, те одбијајући се од
тебе стварају ране самим стрелцима.
Цар Давидова жена Михала подсмехнула се једном одушевљеној молитви свога
мужа. Од тога подсмеха Бог се нађе више
увређен него ли цар Давид. Зато Свевишњи казни Михалу, и Михала кћи Саулова није имала порода до смрти своје. Ко
пажљиво прати судбине људске и догађаје,
тај се може уверити, да и у наше дане Бог
оштро кажњава подсмеваче светиње.
А ти реци подсмевачима својим - то јест
ако мислиш да је икаква реч јачи лек за
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човек који се моли само човеку, а
не моли се Ономе који држи све
и може све. Али, пази, понекад је
ћутање корисније и од ових речи.
Први подсмех смућује молитвену
душу. Но ти си га већ преживела, и
од молитве ниси одустала. А поновљени подсмех јесте подстрек. То си
и сама, велиш, искусила. Сад ти је
некако Бог ближи, и Црква милија,
и молитва слађа. Знај, доћи ће време, кад ће то подсмевање престати,
а настати одобравање и дивљење и
похвала; и тад ће душа твоја бити
у већој опасности него што је сада.
Сада се учиш смерности, а онда
ћеш се бранити од гордости. Али то
је друго питање, друго искушење.
Знај, они који нас муче подсмевањем - они баш и јесу непријатељи
наши. И на њих је мислио Господ
кад је заповедио: љубите непријатеље своје. Не знајући шта чине,
они нам чине добро. Огорчавајући
и стешњавајући нас, они распаљују
буктињу божанског пламена у
нама. Лајући иза леђа кад ми ходимо у храм Божји они нас гоне ближе
Богу. Чинећи нам земљу досадном, они
нам чине небо милим.Мраз и ветар не
мисле дрвету добра, али му и нехотично
доносе добро. Тако и непријатељи твоји
теби. Зато опрости им, и благослови их,
и моли се Богу за њих, и - оно што је врхунац свега - љуби их као највеће своје добротворе, после Бога. Али ако душа твоја
не отрпи то ништавно сиктање праха земаљскога, те се застиди Христа, онда ће
ти се смејати не само људи но и демони.
Посећуј што чешће домове туге. Посећуј
и гробља. Мисли о Крсту Христовом, и
целуј га што чешће. И о крају живота мисли. Све ће ти то помоћи да се утврдиш
у молитвеном расположењу и достигнеш
до пуне победе. Мир ти и милост од Бога.

њих од ћутања - реци им: варају ли ме
очи или видим ли добро, како се ви сваки дан молите трговцима, и кметовима,
и пандурима, те за ово, те за оно? Зашто
се онда ви подсмевате мени, кад се ја
молим вечном Створитељу нашем? Није
ли смешније молити се немоћнима,него
Свемоћном? Није ли луђе клањати се
прашини, него Животодавцу и Господу? Речено је негде код пророка: проклет
човјек који се нада у човјека. Ко полаже
наду у смртна човека, у један пролазни мехур, а не полаже је у Бога Сведржитеља, очигледно је проклет. И ово
проклетство на њему и на дому његову
може се утврдити посведневним искуством. Јасно је, да је исто тако проклет
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ријског периода, те то ни данас не
жели да чини.
Православље се у периоду
Средњег века није променило, као
што је то био случај са римокатолицизмом, нити је оно само по себи
неки узгредни резултат пружања
отпора у периоду Ренесансе, као
што је то случај са протестантизмом. Оно чак ни данас нема потребу да мења своју суштину, како
би се, кроз процес секуларизације,
прилагодило савременом добу.
Православље у тајну Цркве, сачувану једноставним изразом вере,
није увело суптилне и сложене иновације појединих учитеља, вођених
жељом за сладошћу интелектуалних вежби, а не за дубоким и неизмерним поштовањем тајинског односа између Бога и човека.
Православље никада није мешало
сувишне људске мисли са једноставном, тајинском, величанственом,
непроменљивом и увек живом суштином
основних истина о тајни спасења.
Могло би се рећи да је Православље сачувало масовни карактер, јер су људи, у
свој својој једноставности, слабо реаговали на пролазне идеологије историјских
периода, истовремено остајући отворени за реалне и суштинске проблеме свих
времена.
Православљу није потребна секуларизација како би се суочила са савременим
човеком. Насупрот томе, оно врло добро
зна да би управо тиме изгубило човечански аспект, те више не би могло да одговара на основне проблеме спасења, који
тињају под пепелом дубина сваког људског бића.

Православна вера је сачувала садржај
богослужења првобитног хришћанства.
Ипак, иако она по својој суштини представља наставак веровања, богослужења
и духовности неподељене Цркве, необично је и истинито и то што се она беспрекорно и изузетно успешно суочава са
духовним потребама људи који су јој до
данашњег дана остали предани.
Суштина вере православне је током
двехиљадегодишње историје људског
рода остала непромењена. Управо због
тога, Православље већ вековима није обремењено нечим што би данас требало
елиминисати. Такође, оно није суштинске
карактеристике свога постојања црпило
из привремених елемената неког исто24

Заиста, Православље се увек прилагођавало одређеном времену. Оно је искреним
верницима увек помагало у свим приликама, како у њиховим трудовима и борбама за опстанак, тако и у трудовима да се
ослободе туђинске власти. Румунска православна црква је увођењем националног
језика у богослужења пре триста година,
помогла стварању румунског књижевног
језика.
Али, прилагођавање Православља времену у којем живимо, не подразумева да
оно престаје да буде Тајна, нити значи да је
Тајна замењена неком идеологијом карактеристичном за одређену епоху. Православље то чини са потпуним уважавањем
вредности саме творевине. Оно је увек
остало тајна једноставних чињеница, али
основних и неопходних за верски живот.
Православље је увек живело и још увек
живи на тај начин. У том смислу, оно предаје Христа вернима, Христа Који је исти
јуче и данас и у вијекове (Јевр. 13, 8). Исус
Христос је Тај, Који је увек исти и савршено нас поучава и данас и јуче.
Древни Закон је био подложан променама, јер се непрекидно откривао, проширивао значење, док коначно није замењен
Самим Христом. Тако је Закон, услед своје
несавршености као спасоносне тајне, запостављен: Укида се, дакле, пређашња
заповијест због њене немоћи и некорисности – јер Закон ништа није довео до савршенства (Јевр. 7, 18-19).
Све људске идеологије пролазе кроз
исти процес. Једна нестаје, а замењује је
друга, попут свештеника којих је било
много (Јевр. 7, 23). А Овај, пошто остаје
вавијек, има непролазно свештенство.
Зато и може потпуно и за увијек спасти
оне који кроз њега долазе Богу, пошто
свагда живи па може посредовати за њих
(Јевр. 4, 24-25).
Православљу, због савршеног достојанства првосвештеника Христа, нису по-

требне никакве промене - додавања или
одузимања. Његов једини задатак је да
говори о времену и да истиче његово достојанство у свој својој пуноти. Изрека
Ecclesia semper reformanda не важи за
Православље, јер оно предаје васцелог
Христа, Који semper conformis cum omni
tempore.
Тајна спасења jе у Православној вери
одувек живела у свој својој пуноти. Неколико термина, усвојених на васељенским
саборима, није имало за циљ да сведе ову
тајну на рационалистичку дефиницију, већ
да је одбрани од оних који покушавају да је
рационализују, ограниче, или, чак, униште.
Требало је да ови термини једном за
свагда заштите тајинствену Благовест
објављену у Новом Завјету – да смо спасени Сином Божијим, Који је постао човек,
при чему вечно остаје неизменљиви Бог и
неизменљиви човек; да смо спасени Богом
Који је истовремено и савршени човек и,
као такав, доступан свима нама, или, тачније речено, Који је неисцрпни извор живота.
Васељенски сабори су бранили Тајну
спасења, која нам открива да је неисцрпни
и животодавни извор доступан онолико
колико и наш ближњи. На васељенским
саборима је установљена јасна разлика између пантеистичког јелинизма, предвођеног знањем, и Бога са којим се заједничари
и тиме потврђује вечна вредност човека
као непоновљиве личности.
Сабори су одолели искушењу рационализма да се Тајна спасења обесмисли
и обезвреди претварањем Бога у суштину (оусиа) подређену законима разума
и могућим човековим нестанком у тој
суштини. Само личност може избећи рационализам и остати неисцрпна тајна, а
да истовремено остане знана другој личности, као што је Бог близак човеку, али
истовремено остаје вечна тајна.
Један од последњих приговора Право25

слављу јесте да се оно, попут западног
хришћанства, прилагодило средњевековној ренесанси и визанстијском менталитету, те је живоносну суштину хришћанске тајне закопало под гомилу формалног
и аристократског велељепија, које више не
одговара нашем времену.
Наиме, ми не поричемо чињеницу да је
Византија доста утицала на хришћанство,
али се она није дотакла суштине хришћанске тајне.
Оно што се у животу источне православне Цркве сматра византијским наслеђем
јесте мноштво символа, који изражавају
хришћанску веру и њено биће оживотворено у богослужењима, уметности и животу уопште. Међутим, сам утицај Византије
није могао да помогне развоју символизма, својственог изразу хришћанске тајне.
Изразито рационална и догматска изложења којима је Запад покушао (и покушава) да саму Тајну замени символима,
потиче из уверења да се она може речима
прецизно објаснити.
У стварности се ова Тајна своди на пуке
речи или се чак обесмисли при сваком
покушају стављања у строге смислене ок-

вире речи и интелектуалне дефиниције.
Парадоксална и апофатичка пунота тајне
спасења се тачније изражава символима.
Уопштено говорити о Крсту и Васкрсењу, созерцавати их кроз иконе, те символички и литургијски их изражавати, све
то омогућава приближавање Тајне спасења човеку, за разлику од Анселмове теорије задовољења или протестантске теорије, које могу изразити само једну страну
непостижне Тајне спасења.
Ако је потребно да се Православље прилагођава потребама савременог човека, не
може се у потпуности редуковати символичко изражавање, већ само поједноставити већ постојећи израз. Тако би се одмах сагледали символи ове хришћанске
тајне, која испуњава насушне, једноставне
и сталне човекове духовне потребе. Наиме, Бог је близу нас кроз нашег ближњег,
васкрсење кроз крст, част кроз понизност,
суздржање кроз трпљење, слобода кроз
благодат, смисао живота кроз веру у живот после смрти, индивидуалност кроз
заједницу, развој личности кроз самоодрицање.
проф. др Димитрије Станилоје
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малога Витлејема – а анђелски хор објавио је човечанству – да није забрављено,
да није презрено, да љубав и милост Свемогућега Бога – још нису за њега усахнули; те ноћи божанствено Небо први пут
поздравило је грешну земљу својим поздравом: Христос се роди!
Овај небески поздрав – тргао је из сна,
уморне пастире и они заборавивши на
све тегобе живота свога – полетеше један другом у сусрет кличући – Христос се
роди! Под утицајем овог небеског поздрава – и сви презрени и поражени, сви заборављени и убоги – заборавише не невоље
живота свога – те из свег гласа – певаху
Христос се роди : певаху, јер у Богомладенцу нађоше веру, љубав и наду своју.
И српски народ – вековима је о данашњем празнику и у слави и у понижењу;
и у слободи као и у ропству – поздрављао
и брата и небрата – са Христос се роди.
– Поздрављао је – јер је веровао, да га Бог
правде и поштења неће заборавити. И
није се преварио. Оно што је вековима
био идеал сваког Србина – данас је истина.
Драга браћо,
Рекох вам све ово о данашњем празнику; рекох вам
све нарочито
о мом народу
– зато што
сте и ви данас – стицајем прилика у тешком
искушењу.
Зло вас је
удаљило од
домава ваших; насиље Кнез Милан

Митрополит Михаијло

Говор
Протојереја Г. Димитрија Стевановића
Пред окупљеним Русима г. прота Димитрије Стевановић одржао је у Новој
цркви у очи Божића један леп говор који
ми наводимо у целости.
Драга браћо и сестре,
Св. Јеванђеље – као књига вечне истине, каже нам, да се ове ноћи, а пре 1930
год. родио највећи учитељ и највећи пријатељ рода људског, да се родио Син Божји – Исус Христос.
Родио се у колиби, а лежао на слами –
што је најбољи доказ, да дворови нису
услов славе и признања. Још исте ноћи
по рођењу Богочовека, вели нам Свето Јеванђеље – небо се отворило над долином
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могу да славе данашњи празник – јер је он
празник љубави и правде; весник среће и
задовољства, гласник братства и слободе. Не могу да га славе – драга браћо, јер
су они робови – у слободи; они су очајни –
и ако су у власти; они су у страху и акосу
у сили.
Зато драга браћо – славимо ми данашњи празник; славимо га – јер је Бог – с
нама – славимо га – јер је Он- вера – љубав и нада – и наша и ваша.
Христос се роди – браћо наша.
*Глас Шумадије, број. 7 од 24. јануара
1931, стр.2
приредио Јевђа Јевђевић

вас је одвојило већ толико година од ваших драгих и милих сродника, демон вас
је отерао из отаџбине ваше – да би потомци истих зликоваца, који Христа
распеше – славили победу греха над врлином, славили победу непоштења над
правдом.
Потпуно разумем, потпуно схватам
претешко стање ваше племените душе
– вашег милосрдног срца – јер да не беше
ваше племенитости, да не беше вашег
милосрђа – не би било наше слободе – а
вашега изгнанства.
Ви сте жртва своје велике љубави према нама. Али – не, то је мало – ви сте жртва своје велике љубави према човечанству. И ја пуно верујем да ће свемогући
Бог – овако исто – као што је изненада
једне ноћи објавио човечанству спасење
преко рођења Сина свога – да ће исто
тако – изненада – достојно наградити,
како вашу велику љубав, тако и вашу
тешку – претешку жртву. Другачије и не
може, и не сме и неће бити. Човечанство
не постоји од пре 100 или 200 година. Оно
је много и много старијег порекла. Али
историја не зна за случајеве и примере да
је зло било дугог века. И зликовци у вашој
отаџбини знају за ову
истину. Они предвиђају
свој крај – зато и гоне,
чак и уништавају све оно
– што буди њихову успавану савест. Они не могу
да издрже осуду – која
им се даје сама по себи –
благост очију лика Спаситељева. Зато пале и
његове слике, јер хоће да
умање страх свој. Они не

Полагање камена темељца за Саборну
цркву
Телеграм.
Крагујевац, 29. Јунија 1869.
(11 часова 35 минута пре под.)
Пошто је јутрос г. митрополит са
два епископа одслужио службу и држано на свршетку благодареније за срећан
успјех скупштинског рада, проглашен је
устав и господа Намесници закључили
су скупштину под једногласним ускликом
„Живио Књаз Милан“. Затим је Књаз положио темељ новој цркви крагујевачкој.
Задовољство је опште.
Србске новине, уторак, 1. јул 1869.
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Не бој се звездане ноћи
Кад дође време
Пружи ми руку,
Не бој се више велике воде,
Нећемо знати
За зло и муку,
Видећеш само
Зраке што броде.

Велико срце
Колико срце треба да буде,
Да би у њега ставио све ове људе,
Добре и лоше стране,
Све врлине и све мане...
Колико срце ми треба,
Веће од дуге, шире од неба,
Или смо сви сувише мали,
Па места увек у срцу фали?
Ти ми сад реци
Ти паметна буди,
Колико срце треба
Да имају људи?

Манастир Витовница, фото В. Благојевић

Топли су зраци,
Мекан је вео
Што нуди Господ,
Није од трња.
Види сад месец,
Одавно зрео,
Не бој се, ноћ је
Све хладнија, црња.
Мене је некад и било страх,
Али Господ ме чува
И води,
И видех да то је
Сенка и прах,
Истина – Христос, нама
Сад ходи.
Не бој се зато кад дође час,
Мора се једном одавде поћи,
Господ за руке узеће нас,
Биће то једне звездане ноћи.
Срђан Станковић,чтец

празнике и Ново лето Господње!!!

Скупштина града
Крагујевца

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

cl

тел: 034/30-10-40; 065/30-10-40;
062/30-10-40
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
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Захваљујемо се свим спонзорима на великој помоћи
приЗахваљујемо
објављивању
овогспонзорима
броја црквеног
се свим
на великојчасописа
помоћи прии
Божје честитајући
речи!
објављивању овогширењу
броја Саборника,
Вам Божићње

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

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

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

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

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

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;

Обавештавамо Вас да све контакте везане за оглашавање и претплату за
часопис Саборник можете извршити позивом на број: 061/6493477.
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Божићња Литургија, фото Миловук Саша

