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Преподобни Јустин Ћелијски

ПОКАЈАЊЕ И ПОСТ

Покајање
Ето, и ти имаш пасош за рај увек у 

својим рукама - то је покајање твоје.
Покајање је подвиг који растреса цело-

га човека, све биће његово. Оно преоре и 
прекопа целу њиву душе људске. Али то 
је само прва половина покајања, а друга 
је ово: родити родове достојне покајања.

Покајање, то су врата Христовог 
Еванђеља.

По слабости својој ми грешимо, по ми-
лости Својој Господ опрашта, али кајање 
зависи од нас.

У томе се и састоји покајање: скрши-
ти своју гордост, бацити себе на колена, 
самлети себе у ступи самоосуде, само-
презира, самомучења.

Покајање у јесте мрежа на грехе, бор-
ба са гресима до њиховох потпуног уни-

штења, благодатном помоћу човекољуби-
вог Спаситеља.

Вера уводи у покајање, покајање - у 
остале еванђелске подвиге.

Терапија грешника је разноврсна: пре-
ма природи греха и расположењу греш-
ника. Успех је увек сигуран, ако грешник 
има покајничког смирења. Покајање је 
као неки свелек: оно је „друго крштење“, 
јер омива човека од свакога греха.

Што више греши човек, Господ је све 
већу милост показивао према њему, и 
показује. Он је дошао да грешнике зове 
на покајање, а не праведнике, мада пред 
Њим нема праведника.

У овом свету душа људска је најпогод-
није земљиште за небеско семе божан-
ских врлина. А покајање - најбољи кли-
мат.

Покајање је у ствари васкрсење душе у 
живот вечни и бесмртни.

Покајање је двоструки подвиг. Оно зна-
чи: одбацити зло, пригрлити добро; през-
рети грехе, заволети врлине; престати 
живети у гресима, почети живети у врли-
нама; напустити ђавола, прећи Богу.

Истина, слаби смо људи, па се враћа-
мо на старе грехе, али ту је покајање, ту 
је свемоћни еванђелски Васкрситељ, који 
те може васкрснути свакога дана и сваке 
ноћи.

Покајање - дубоко и свестрани и све-
савршени лични подвиг, захвата и обух-
вата сву душу, сву личност [човекову].

Покајање - свестрани земљотрес бића 
човекова.

Покајање = преображај = преображење 
= васкрсење = друго крштење = вазне-
сење - а све то бива Господом Христом 
Богочовеком, и зато: охристовљење, обо-
гочовечење, обожење.
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Пост
Теби је дат трбух да га храниш, а 

не да га прошираваш; да управљаш 
њиме, а не да он господари тобом; 
да ти служи за храњење осталих 
делова тела, а не да ти служиш 
њему, не да ти прекорачујеш гра-
нице.Трбух има своје божанско 
назначење: да храни тело човечије 
које је храм Божји, како би човек и 
душом и телом служио Богу.

Вредност јелу даје човек, а не јело 
човеку.

Богочовечански је пост: постити 
ради Бога и ради себе.

Пост и није друго него рас-
пињање тела, распињање тела - са-
мораспињање себе.

Куша те кушач страшћу стомако-
угађања? Наоружај се еванђелском 
уздржљивошћу и постом - и побе-
дио си га.

Пост је богочовечанска врлина, 
богочовечански подвиг. У њему, 
као и у свакој богочовечанској врлини, Бог 
води, човек је вођен.

Пост није спасоносан ако само тело по-
сти. У богочовечанском, еванђелском по-
сту учествује сав човек: тело пости и душа 
пости.

Пост није само уздржавање од сваког 
зла, него је у исто време пост вршење свих 
светих врлина.

Богочовечански пост је пород пробуђе-
ног осећања и сазнања своје грешности и 
покајничко чишћење себе од свакога греха 
и од сваке страсти. Циљ поста је: очистити 
и тело и душу, и срце и ум, и вољу и разум 
од свих страсти и од свакога зла.

Вредност и христоносност нашег поста 
условљена је опраштањем.

Васељенски исповедник грехова људ-
ских показује, да су смерност и пост, плућа 
покајања. ...Прва врлина душе је смерност, 
а прва врлина тела - пост. ...Јер ништа тако 

не припрема душу и тело за Царство Небе-
ско као покајничка смерност и покајнички 
пост.

Свети пост је дат као божанска сила. 
Блистава сила која уништава све што је не-
чисто, а то значи, све што је смртно у нама. 
Уништава сваки грех у телу и у души. То је 
пост.

Богочовечански пост сасушује страсти 
и духовне и телесне, очишћује ум, чини 
срце осетљивим и саосетљивим за све 
што је надземаљско и вечно, побеђује 
искушења, ослобађа човека од духовних 
нечистота, обезоружава и разгони демо-
не.

Господ ради поста даје молитву ономе 
што пости; а ради молитве даје пост.

Богочовечански пост је неопходан по-
двиг у животу хришћанина, јер једино он, 
удружен са молитвом, изгони из бића људ-
ског сваку нечистоту, и људску и демонску.
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Атеистичко схватање живота

За разлику од разних теорија о по-
реклу света, атеисти - материјалисти 
су дали неколико хипотеза и о пореклу 
живота. Не прихватајући хришћанско 
становиште да је живот дар Божији, да 
је Бог Творац живота, материјалисти су 
на питање кад је живот настао, где је по-
стао и како је постао, дали хипотезе које 
кажу да је живот дошао на нашу планету 
са стране – са неке друге планете, по-
моћу метеора, или из космичког просто-
ра, који је испуњен животним клицама, 
ово је тзв. теорија космозоа. Немачки 
научник Рихтер је још 1865. г. поставио 
ову хипотезу да су жива бића дошла на 
Земљу помоћу метеора. Међутим, про-
тив ове хипотезе говоре многе озбиљне 
научне чињенице. Немогуће је да икоје 
живо биће може издржати услове који 
владају у васиони: апсолутно одсуство 
ваздуха, воде, температура апсолутне 
нуле (- 273 степена). Затим, немогуће је 
да живо биће издржи високу температу-
ру коју постиже метеор својим трењем 
услед кретања кроз земљину атмосфе-
ру. Ако би и неким чудом те живе кли-
це остале живе у унутрашњости метео-
ра, оне не би имале могућност да изађу 
кад се метеор охлади и стврдне. Друга 
варијанта ове хипотезе потиче од швед-
ског научника Сванте Архениуса и зове 
се хипотеза панспермије. По њој, семе 
живота се налази у васиони, и под при-
тиском светлости дошло на Земљу. И 
за ову хипотезу важе приговори као и 
за хипотезу космозое. Ни једна од ових 

хипотеза не одговара на питање, откуда 
живот у васиони?1 

Постоји једна стара хипотеза у коју су 
неки веровали до недавно, то је хипотеза 
саморађања или самозачећа (generatio 
aequivoca). По овој хипотези живот је 
настао сам од себе од неживе материје. 
Изгледало је као чињеница да вашке и 
буве настају спонатано, саме од себе, на 
телима људи; да жабе настају из муља, да 
плитка језера производе бесконачан број 
алги. Један од пионира у хемији Џоан Ван 
Хелмонт (1579 – 1644) известио је, да је 
он лично видео настанак шкорпиона од 
траве босиљка која је била згњечена из-
међу две цигле. Он је такође направио 
формулу за прављење мишева. Ако ста-
вите старе крпе и пшеницу у кутију, и са-
кријете на таван или амбар, постоји мо-
гућност да добијете миша! Ипак, неки су 
били сумњичави и од 17. и 19. века, ово 
питање је било предмет великог сукоба. 
Франческо Реди (1626 – 1697), физичар 
из Ареца, Италија, он је радио разне екс-
перименте са различитим животињским 
остацима. Чињеница која је њему била 
очигледна, јесте, да исте врсте мува на-
стају без обзира на врсту меса коју је ко-
ристио. Он је ставио један комад меса у 
затворену теглу, а други у отворену теглу 
коју је прекрио танком газом. Пошто се 
ларве нису развиле на овом поквареном 
месу, он је закључио да месо не може 
само од себе да произведе ларве, већ да 
могу настати само на оном месу где муве 
имају приступ. Смртни ударац теорији 
1 Протојереј др Лазар Милин,  , трећа књига, Београд 1979, 
200-210.

Наука и религија 

ХРИШЋАНСКО И АТЕИСТИЧКО СХВАТАЊЕ 
СВЕТА И ЖИВОТА (пети део)
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спонтаног настанка живота дошао је од 
руке познатог француског научника Луја 
Пастера (1822 – 1895). Пастер је користио 
боце са савијеним грлићем и тако је ели-
минисао присуство различитих честица, 
али је омогућио присуство ваздуха, који 
је сматран виталним за спонтани наста-
нак живота. Пастер је сипао воду и ор-
гански материјал као хранљиви супстрат, 
у ове боце. Загревањем боца спречио је 
развој живих организама у њима, иако је 
хранљиви супстрат имао приступ вазду-
ху. У свом енергичном стилу, Пастер је уз-
викнуо: Никад се више идеја о спонтаном 
настанку живота неће опоравити 
од смртног ударца овог простог 
експеримента. На његовим експеримен-. На његовим експеримен-

тима почива тврдња: 
све живо потиче само 
од живог, omne vivum 
ex vivo.2 Трећа хипоте-
за о пореклу живота је 
теорија архигоније. По 
овој теорији живот се 
није развио из мртве 
материје одједанпут, 
већ постепено, дугом 
еволуцијом материје. 
Материјалисти кажу 
да је Пастер доказао 
само то, да се живот не 
може развити из мртве 
материје саморађањем 
у једном моменту, али 
то не значи да се жи-
вот није могао појавити 
давно у прошлости, кад 
су околности за њего-
ву појаву биле повољ-
није него данас. Није се 
појавио одједном, него 
у току једног врло ду-
гог низа година. Међу-
тим, ништа не вреди 
материјалистима да се 

позивају на милијарде година, и на посте-
пеност појаве живота. Живот и смрт не-
мају свој компаратив и суперлатив. Кад је 
нешто мртво, онда је мртво, не може бити 
мртвије и најмртвије. А то исто важи и за 
живо. Тако се може рећи да је човек као 
живо биће интелигентнији и по теле-
сном саставу сложенији од амебе, али се 
не може рећи да је живљи од ње. И једно 
и друго је живо биће. Милијарде година 
можда су биле потребне да се припреме 
услови за живот, а не сам живот.3  
2 Аријел Рот, Постање, Београд 2001, 55-57. Аријел Рот је 
професор биологије, докторирао из зоологије на Универзи-
тету Мичиген, предавао на Универзитетима Ендрус и Лома 
Линда, а од 1980. до 1994. г. био је директор Института за 
геолошка истраживања.
3  Протојереј др Лазар Милин, Научно оправдање религије, 
трећа књига, Београд 1979, 200-210.
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Опаринова хипотеза о развитку жи-
вота се ослања на еволуцију материје, 
јер по његовом мишљењу, материја је 
прошла кроз разне етапе у свом развитку. 
Прва етапа је етапа високих температура 
отприлике 27.000 Целзијусових степени, 
при овим температурама ниједан елеме-
нат нема молекуларну структуру. Падом 
температуре, материја прелази из атом-
ске у молекуларну структуру. Тада се 
појављују молекули угљеника и једињење 
цијан. Кад се у даљем паду температу-
ре створио први океан, у њему су биле 
растворене соли и угљоводоници чијим 
су мешањем настала разна органска је-
дињења, слична беланчевинама. Трећа 
етапа је стварање коацервата, то су гру-
муљице беланчевинасте материје као ка-
пљице, у којима су молекули поређани 
по извесном реду и плану. Оне још нису 
жива бића, али у даљој етапи развоја ма-
терије они су стекли способност да дишу, 
да се размножавају и осећају. Највећи не-
достатак ове хипотезе је у томе што није 
проблем у томе, како су настала органс-
ка једињења, него како је настао живот и 
како су те органске материје оживеле. 

Треба поменути и најновије успехе 
биолога на питању како је живот настао. 
Године 1953. амерички биохемичар Стен-
ли Милер, покушао је да, имитирајући 
прилике у Земљиној кори и атмосфери 
из оног најстаријег периода, добије живо 
биће или бар органску материју. Док је 
радио на Универзитету Чикаго у лабора-
торији нобеловца Харолда Урија, Милер 
је успешно произвео аминокиселине,4 под 
4 Аминокиселине (биомономери) представљају градивне 
блокове протеина. Живи организми имају 20 врста 
аминокиселина у себи. Неколико стотина њих се може 
комбиновати у формирању једног молекула протеина. 
Нуклеинске киселине (биополимери) (ДНК и РНК) су још 
сложеније, оне су састављене од нуклеотида, а нуклеотиди су 
састављени од шећера, фосфата и нуклеотидне базе:аденин, 
гуанин, тимин, цитозин. Основа наслеђивања и метаболичка 
информација организма је записана у различитим секвенцама 
нуклеотидних база. Нуклеинске киселине могу садржавати 
милионе нуклеотида.  

условима за које неки претпостављају да 
су постојали на првобитној Земљи. Он је 
то остварио коришћењем хемијске апа-
ратуре у којој је мешавину гасова мета-
на, водоника, амонијака и водене паре, 
изложио електричном пражњењу. Опет 
се овде поставља питање, није проблем 
да се синтетишу органска једињења, него 
је проблем како је настао живот. Затим, 
аминокиселине се формирају у алкалним 
срединама, док те исте средине не одго-
варају настанку шећера, а ипак су обоје 
неопходни живим организмима.5

Поред многих експеримената које су 
еволуционисти извели, да би показали 
како је настао живот, њима  је и данас 
велики проблем да докажу како је ће-
лија могла бити формирана случајно, а 
ћелија је основна градивна и функцио-
нална јединица сваког живог бића. Наука 
20. века је открила, да је ћелија најком-
пликованији систем са којим се човечан-
ство икада сусрело. Већ поменути рус-
ки научник Александар Опарин, у свом 
делу Порекло живота, рекао: На несрећу 
порекло ћелије остаје питање које је у 
ствари најтамнија тачка целе теорије 
еволуције.6

Дакле, материјалистичка и атеи-
стичка философија не може да се сложи 
са Библијском истином да је Бог тво-
рац живота, то чак они и не крију. Ако 
не прихватите теорију да је живот 
настао из мртве материје, онда у 
овој јединој тачки еволуционе теорије 
морате прибећи чуду – каже еволуцио-каже еволуцио-
ниста Хекел. Морамо допустити да је 
живот настао из мртве материје, да би 
смо тако избацили Створитеља – до-до-
даје Карл Фогт.7

Срећко Зечевић, јереј

5 Аријел Рот, Постање, Београд 2001, 55-63.
6 Djuen Gis, Krah evolucije, Beograd 2000
7 Dr Bozo Vuco, Odbrana moga verovanja, Makarska, 1972, 71.
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- (грч. αηγελος; јевр. мал,ак - весник, 
гласник, посланик). Поред видљиве мате-
ријалне творевине, постоји и невидљиви 
свет који је Бог створио. У Библији се по-
некад назива небеса, а некад се о њему го-
вори као о свету изнад небеса. Какав год 
да је опис овог света у Светом писму, он 
сигурно не припада физичком, материјал-
ном свету. Он не постоји у простору, нема 
физичких димензија. У том смислу не 
може бити лоциран и нема неко место на 
које би се могло доспети путовањем кроз 
галаксије у просторна, одредљива места, 
физички створеног свемира. Међутим, 
то што је невидљиви створени свет чисто 

духован, и не може се открити на не-
кој мапи створених простора, не чини 
га ништа мање стварним или мање 
истинскијим. Невидљива твореви-
на постоји као различита од створе-
ног материјалног свемира и наравно, 
потпуно различита од нествореног, 
сасвим Божанског постојања Нество-
реног Бога. Библија нам говори: У по-
четку створи Бог небо и земљу (Пост 
1,1). Под стварањем неба подразумева 
се управо, стварање света невидљивих 
духовних бића. Невидљиви створени 
свет састоји се од мноштва бестеле-
сних сила, углавном и донекле нетач-
но названих анђели. Анђели су стро-
го говорећи један чин духовних или 
бестелесних сила невидљивог света. 
Поред многих сведочанстава Светог 
писма о постојању анђела, било је 
скептика који у то нису веровали. 

Свето Откривење о анђелима 
Безброј је помена небеских сила у 

Светом откривењу. Господ Исус Хри-
стос говори о анђелима као о реалним 

бићима (Мт 18,10; 26,53; Лк 12,8) и нази-
ва их светим (Мт 25,31) и присутни су у 
Његовом земаљском животу. Анђели су 
известили пастире о Христовом рођењу, 
а када је одолео Сатанином искушењу у 
пустињи, анђели приступише и служаху 
му (Мт 4,11), а за време молитве на Ма-
слинској гори,  јави му се анђео са неба 
крепећи га (Лк 22.43). Анђели су женама 
мироносицама јавили Христово Васкр-
сење (Јн 20, 12-13). Други Христов дола-
зак биће такође са анђелима (Мт 16,27; 
25,31). 

У Светом писму има много свдочанс-
тава о појединачним јављањима анђела 

Хришћански појмовник

АНЂЕЛИ
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људима. Лота из Содома изводе анђели 
(Пост 19, 15-16). Анђео Господњи јавио се 
Агари (Пост 16,7), анђео спречава Авра-
ма да убије сина Исака (Пост 22, 12), а Ја-
ков види лествицу од земље до неба који-
ма се анђели пењу и силазе (Пост 28,12). 
Анђео се јавља Мојсију у купини која 
гори, а не сагорева (Изл. 3, 2). Анђео ту-
мач објашњава Јовану Богослову виђење 
(Отк 21,9). 

Дужност анђела 
Опште име анђео, за небеска бесте-

лесна бића, није име њихове природе, 
него дужности и значи гласник, весник. 
Анђели су Божији гласници, што и њи-
хово име говори, да су извршиоци Бо-
жје воље, стална Божија пратња и стално 
окружење, јер непрестано гледају лице 
Божије (Мт 18, 10), што подразумева да 
њихово деловање није привремено, него 
стално. Поред гласничке дужности, анђе-
ли непрестано, неућутним песмама и не-
престаним славословима величају Бога 
(Четврта светилнична молитва). Све 
ово Црква  признаје у возгласу: Јер Тебе 
славе  све Небеске силе...

Осим дужности према Богу, анђели 
имају дужност да чувају појединца и на-
роде. Да сваки појединац, држава, народ, 
покрајина и сл. има свог анђела – чувара, 
произилази из Христових речи да сва-
ко мало дете има свог анђела који гледа 
лице Божије (Мт 18, 10). Из чина право-
славног крштења јасно је да сваки верник 
у овом обреду добија свог анђела чувара. 
У прозбеној јектенији Црква се моли да 
нам Бог дарује, Анђела мира, верног вођу, 
чувара душа и тела наших. 

Природа анђела 
Епитет бесплотни, (asvmatos  =asarkos  

- sine corpore, carnis expers), означава да 
су нематеријални, бестелесни. Блажени 
Августин каже да је име њихове приро-

де – дух, а дух, тело и костију нема (Лк 
24,39), нити се жене, нити се удају (Мт 
22, 30), нити могу умрети (Лк 20, 36). Ако 
се упореди духовност анђела и духовност 
Божија, треба нагласити да је духовност 
анђела релативна и много се разликује 
од апсолутне духовности Бића Божијег. 
Анђели су бесмртни по благодати Бо-
жијој, а не по својој природи. Од људи су 
много савршенији, њихова снага и моћ су 
велике, али у поређењу са Богом су не-
савршени и ограничени. Анђели су изнад 
људи, а Господ Христос је несравњиво из-
над њих, јер је Син Божији. 

У традицији православног Истока, 
анђели се називају умовима, као саврше-
на духовна бића. 

Служба анђела и служба људи 
Иако су анђели по својој служби изнад 

људи, јер су ближи Богу што представља 
велику предност у односу на људски род. 
Бог их није удостојио приношења Евха-
ристије, него се одлучио да човек буде тај 
Литург који му приноси дарове. Човек је 
овим посебно почаствован, зато се Црква 
на овом великом дару, учињеном из љуба-
ви, захваљује на свакој Литугији: Благода-
римо Ти и за ову службу коју си изволео да 
примиш из наших руку, иако пред Тобом 
стоје хиљаде Арханђела и безброј анђе-
ла....(Литургија Светог Јована Златоу-
стог). У молитви на малом входу Црква 
исповеда: Владико Господе Боже наш, 
који си на небесима установио чинове и 
војске Анђела и Арханђела, да служе сла-
ви Твојој, учини да са нашим входом буде 
вход светих Анђела, који са нама саслу-
жују и са нама славослове твоју благост 
(молитва входа на Литургији).  

Чинови светих анђела 
Свети Дионисије Ареопагит, у својим 

делима набројао је девет чинова анђел-
ских. Као основ за поделу на разреде, или 
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чинове, послужио је степен њиховог егзи-
стенцијалног савршенства и врста служ-
бе коју обављају.  Сви анђели су подељени 
у три јерархије (Саваот - чинови, хорови, 
војске): вишу, средњу и нижу. 

Виша јерархија: 
Серафими – су припадници анђел-

ског реда управника. (грч. Серафим; јевр. 
Серафим – порекло речи је нејасно: од 
јеврејског сараф или сераф, множина 
серафим – значи змија, што асоцира на 
бакарну змију коју је Мојсије начинио у 
пустињи и ставио на мотку као лек про-
тив змијског уједа; по другима значи 
пламен, горење; по трећима узвишени, 
благородни). Серафими су шестокрила 
духовна бића најближа Богу, јер стоје, од-
носно лете, око престола Божијег и стал-
но славе Бога песмом: Свет, Свет, Свет 
је Господ над војскама; пуна је сва земља 
славе његове.

Серафими се представљају на иконама 
као бића са шест крила. Са два крила по-
кривају очи и лице, два код ногу којим по-
кривају ноге и два на средини тела којим 
лете. У рукама носе рипиде са натписом: 
Свет, Свет, Свет, којим речима славе 
Бога, како је то видео и описао пророк 
Исаија (Ис 6, 2-3). 

Херувими – су припадници анђелског 
реда управника. Име херувим изгледа да 
је асирског порекла: carib – они који бла-
госиљају. Херувими су многоока духовна 
бића која у Старом завету имају улогу чу-
вара ствари посвећених Јахвеу, затим уло-
га им је да непрестано славе Бога, имају 
задужење да изливају премудрост, разуме-
вање и да просвећују. Истеравши Адама 
и Еву из раја, Бог је поставио херувима са 
мачем да чува улаз у рај. Два херувима су 
била изливена од злата на поклопцу Ков-
чега завета у скинији, који су чували све-
тињу. У јерусалимском храму на завеси 
храма извезени су били ликови херувима 
и резбарени на зидовима храма. 

Херувими се изображавају на иконама 
као главе са два крила и много очију. Са 
мачем се сликају у сцени када су Адама и 
Ева избачени из раја.  Под утицајем запа-
да сликају се са књигом у руци (разлог до-
лази од превода речи херувим, као знати, 
разумети, због чега су тумачени као бића 
обдарена великим знањем.

Престоли – су припадници анђелског 
реда управника. Према веровању, на 
њима почива и преко њих човека стиже 
правда Господња. Престоли обитавају 
око престола Божијег. Помињу се у књизи 
пророка Данила (7,9), и у књизи пророка 
Језекиља (1, 15-21; 10, 9-19). 
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Престоли се сликају као огњени точко-
ви са једним оком у средини и два крила 
са стране. 

Средња јерархија: 
Господства – припадници анђелског 

реда заповедника. Преко њих се преносе 
силе мудрости, господарења и савлађи-
вања, најпре искушења. Према веровању, 
одређују задужења осталим анђелима, а 
кроз њих се испољава и Божија величан-
ственост. Изображавају се на иконама у 
дугачким стихарима, са орарима, злат-
ном траком у једној и печатом, тј. диско-
сом са Христовим монограмом у другој 
руци. Понекад држе скиптар, односно 
сферу (кугла). 

Силе – припадници анђелског реда 
заповедника. Кроз њих се, према тума-
чењима, преносе силе мудрости и госпо-
дарења. Имају задужења да чине чуда на 
Земљи. Сматрани су дародавцима моћи. 
На иконама се представљају слично као 
господства и власти. 

Власти – припадници анђелског реда 
заповедника. Задужени су за одржавање 

реда на небу и спречавање сила зла „да 
униште свет“. На иконама се представљају 
слично као господства и силе. Под ути-
цајем Запада приказивани су као војници, 
с копљем у рукама.  

Нижа јерархија: 
Начала – припадници анђелског реда 

извршилаца. Они имају дужност изврша-
вања Божије воље, али и ндгледања пред-
водника народа, подстичући их да доносе 
исправне одлуке.

Приказују се у војничким униформама, 
опасани златним појасевима, с копљем у 
руци. Под утицајем запада сликају се и са 
круном у рукама. 

Арханђели – арханђели су виши анђе-
ли, началници анђела, с њима ће Христос 
доћи о свом Другом доласку. Позната су 
следећа имена арханђела: Михаил (ко је 
као Бог; ко је раван Богу). Помиње се у 
Светом писму оба завета. У Старом заве-
ту се помиње као кнез анђела који при-
скаче у помоћ Изабраном народу (Дан 
10, 13.21; 12,1), а Исусу Навину помаже у 
освајању Јерихона. Са анђелима се бори 
против Авадона, краља анђела бездана 
(Отк 9, 11), војује против аждаје, која се 
зове ђаво и сотона и баца је са неба на зе-
мљу (Отк 12, 7-9). Михаил је архистратиг, 
тј. војвода небеских сила. Гаврил (муж 
– човек Божији; снага Божија), главни 
Божији весник, који преноси најважније 
поруке Божије људима. Пророку Данилу 
јавља пророштва, објашњава утваре овна 
и јарца, објашњава значење седамдесет 
седмина. Он преноси поруку Захарији 
о рођењу Претече. Пресветој Дјеви Ма-
рији јавља о рођењу Господа Исуса Хри-
ста. Рафаил (лечење Божије), по Божијем 
благослову доноси људима излечење од 
болести. Из Светог писма знамо да је 
био пратилац Товије (Тов 5,4) и његов за-
штитиник. Урил (огањ Божији; светлост 
Божија) архангел чији је задатак да прос-
ветљује људе. Бог је послао Урила Јездри 
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да га упути у рад и објасни му тајан-
ствене Божије путеве (3 Јездр 
4,1; 5, 20). Салатиил (молит-
веник Божији) помиње се 
у Трећој књизи Јездриној. 
Јехудил (славитељ 
Божији) у Светом 
писму се не по-
миње по имену, 
али се њего-
во постојање 
н а с л у ћ у ј е . 
Варахил (бла-
гослов Божији) 
помиње се само 
у апокрифима. Је-
ремиил (узвишење 
Божије) помиње се у Трећој 
Јездриној књизи. 

Анђели – анђели су посе-
бан лик духова, људима најбли-
жи, али и опште име за свет духов-
них бестелесних бића. 

Ликови ниже јерархије се изображавају 
на иконама као војска Божија, носе рат-
ничка одела, опасани су златним појасе-
вима, а у рукама носе копља. Архангел 
Михаил се слика као борац са обичним 
или огњеним мачем, често у положају 
како убија апокалиптичну аждају, Са-
тану. Из тог разлога је често обучен у 
панцир, носи штит, војнички појас и ин-
сигније војводског чина. Често у руци 
држи Земљину куглу са иницијалима А Х 
К – што значи: Архангел Господњи. (grc. 
-  o arhangelos Kirios). Архангел Гаврил се 
слика одевен у дугу тунику, опасан поја-
сом, а у рукама држи жезло или диск са 
Христовим ликом. На икони Благовести, 
Гаврил се слика са крином у руци. Рафа-
ил се слика као путник са штапом у руци. 
Анђео хранитељ (чувар) се слика са дете-
том које води за руку. 

Анђели се заједно са другим бестеле-
сним силама прослављају у одређене 

дане у години, при богослужењу: по-
недељком преко целе године и 

одређеним данима као што су 
8/21. новембра - Сабор светог 

архангела Михаила; 13/26. 
јула -Сабор светог ар-

хангела Гаврила. 
Пали анђели - 

Поред добрих, 
постоје и зли 
анђели отпад-
ници од Бога, 
тј. отпали анђе-

ли, или свет 
злих духова – де-

мона или ђавола 
(ђаво или демон значи 

онај који кида и уништа-
ва). Бог је створио анђеле 

као добре духове, а зли су по-
стали по својој слободној вољи, 

јер су пожелели да буду изнад Бога. 
Сатанаил је био девети арханђел, али је 
деградиран због побуне против Творца 
(Has satan – противник, непријатељ, су-
парник), збачен са неба на земљу и оду-
зет му је из имена онај божански суфикс 
ИЛ, па је од тада само Сатана. Постао је 
вођа палих анђела,  а његово име се кори-
сти као опште име за ђавола. Он се пре-
познаје као змија у књизи Постања, која 
је обманула наше Прародитеље. Јавља се 
као кушач Јова и Исуса Христа. Христос 
га назива кнезом овог света; варали-
цом, оцем лажи.Осим имена Сатана, има 
и других имена: Авадон или на грчком 
Аполион (Отк 9, 11); Веелзевул (Мк 3,22), 
Деница (Ис 14,12); Велијар, Сорер, итд. 

јереј Срећко Зечевић
Литература: 
Протојереј др Радомир Милошевић, Православна 
агиологија, Смедерево 2004.
Томас Хопко, Православна вера, Прва књига, Крагујевац, 
2006. 
Зоран М. Јовановић, Кроз двери ка светлости, Београд, 2009. 
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Зар тако истинит и милостив човек 
да не зна дубоко значење ових речи? 
Мислим да знаш, но само тражиш 
потврду. Истинитима и милостивима 
сам Бог открива тајне Духом Својим. 
Да си ти био једини ковач у Јерусали-
му кад су Јевреји Господа распиња-
ли, не би им имао ко исковати ексере. 
Не мислите да сам ја дошао да донесем 
мир на земљу; нисам дошао да донесем 
мир него мач. Тако је рекао Господ. Чи-
тај као да је речено: нисам дошао да из-
мирим истину и лаж, мудрост и глупост, 
добро и зло, правду и насиље, скотство 
и човечност, невиност и разврат, Бога и 
мамона; него сам донео мач, да расечем и 
одвојим једно од другога, да се не мешају. 
Чиме да расечеш, Господе? Мачем исти-
не, или мачем речи Божије, што је свејед-
но. Јер је истина реч Божија, и реч Божија 
истина. Апостол Павле саветује: узмите 
мач духовни, који је реч Божија. А свети 
Јован гледао је у визији Сина Човечијега 
усред седам свећњака - и из уста њего-
вих излажаше мач оштар с обе стране. 
Мач што из уста излази шта може бити 
друго, до реч Божија, реч истине? Тај 
мач је донео Исус Христос на земљу. Тај 
мач је за свет спасоносан, а не мир до-
бра са злом. И онда и сада и увек, заувек. 
Да је ово схватање правилно види се из 
даљих речи Христових: јер сам дошао 
да раставим човјека од оца његова и 
кћер од матере њезине и снаху од све-
крве њезине. Јер ако син пође за Хри-
стом а отац остане у мраку лажи, мач 
истине Христове раставиће их. Истина 

је милија од оца. И ако кћи пође за Хри-
стом, а мајка остане упорна у одрицању 
Христа, какве ту заједнице може бити? 
Није ли Христос слађи од мајке? Исто 
тако и са снахом и свекрвом њезином. 
Но немој разумети криво, као да онај 
ко позна и заволи Христа мора се од-
мах телесно оделити од својих срод-
ника. То не пише. Довољно је душом 
бити раздвојен, и не примати у душу 
своју ништа од неверничких мисли и 
дела. Јер ако би се верни одмах и теле-
сно раздвојили од неверних, створила 
би се у свету два противничка логора. 
Ко би онда неверне учио и поправљао? 
И сам Господ трпео је невернога Јуду 
покрај себе пуне три године. Мудри 
Павле пише: јер се посвети муж некр-
штен женом крштеном, и посвети се 
жена некрштена мужем крштеним. 
Могу ти најзад саопштити како оне 
Христове речи духовно тумачи славни 
Теофилакт Охридски. Овако: Под оцем 
и мајком и свекрвом разуми све старо, а 
под сином и ћерком и снахом све ново. Го-
спод дакле жели, да 6и његове нове и бо-
жанске заповести и учења победила све 
наше старе греховне навике и обичаје. 
И тако речи о мачу, донетом на земљу, 
потпуно одговарају Христу Мирот-
ворцу и Миродавцу. Он даје свој не-
бески мир, као неки небески балсам, 
онима који искрено верују у Њега. 
Али Он није дошао да створи мир из-
међу синова светлости и синова мрака. 
Поздрав теби и деци. Мир вама и Бо-
жији  благослов.

Свети Николај Жички

МИСИОНАРСКА ПИСМА
9. Писмо  Ковачу Кости о значењу Христових речи:

Нисам дошао да донесем мир него мач



Свети Николај Жички, рад Петра Давидпвића
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Писмо 11
Здравку Т., тежаку, који пита: Шта озна-
чавају речи Христове: Ја сам дошао да 

бацим огањ на земљу? 

Ми често говоримо о огњу зависти, и 
огњу мржње, и огњу похоте, и огњу сва-
ке опаке страсти. Наравно, тај огањ није 
донео на земљу Цар истине и љубави, 
Христос. Далеко од тога! Тај нечисти 
огањ долази од вихора огња паклено-
га што запљускује и земљу. Христос је 
донео онај свети огањ, којим је Он од 
вечности и у вечности пламтео и светлио. 
То је огањ истине и љубави, огањ чисти, 
божански, са вечнога огњишта, који се 
назива Света Тројица. Пламен истине, 

из кога се разлива топлина љубави. То 
је огањ којим хришћанин гори, али не 
сагорева, као што је купина у пустињи 
горела, а није сагоревала. То је онај 
огањ што га је осећао пророк Јеремија 
у костима својим, што га је неодољиво 
гонио, да јавља истину Божију (Јер 23,29). 
То је онај огањ што је сишао на апо-
столе у виду огњених језика, што је 
просветио и осветлио просте риба-
ре и учинио их највећим мудрацима. 
То је онај огањ, којим је светлило лице 
архиђакона Стефана и чинило га слич-
ним анђелу Божијем. То је духовни огањ 
истине и љубави, којим су апостоли и ми-
сионари хришћански препородили свет, 
оживели леш незнабожног човечанства, 
очистили га, осветили и просветили. Све 
што има добра у свету, од тога је огња не-
бескога, што га је Господ бацио на земљу. 
То је небески огањ, којим се душа чисти 
као што се злато чисти земаљским огњем. 
При светлости тога огња ми распознајемо 
пут; сазнајемо одакле смо и куда идемо; 
познајемо Оца свог небеског и отаџбину 
вечиту. Од тога огња срце се наше загрева 
неисказаном љубављу према Христу, као 
што су и она два апостола у Емаусу осе-
тили и описали: не гораше ли наше срце 
у нама кад нам говораше. Тај огањ покре-
нуо је Христа да сиђе са небеса на земљу, и 
покреће нас да се уздижемо ка небесима. 
Ми смо се сви крстили тим светим 
огњем, по речи Јовановој: ја вас кр-
штавам водом, а Он (Христос) ће 
вас крстити Духом Светим и огњем. 
Тај огањ ствара у срцу човековом нео-
писиву ревност према сваком добру. Он 
праведника радује, а грешника мучи. И 
нас он често мучи, све док се потпуно не 
очистимо од сваке неправде и нечисто-
те. Јер је писано: Бог је огањ који сажиже 
грешнике. 

Мир ти и радост од Бога.



Сусрет Светих Јоакима и Ане, Краљева црква, ман. Студеница
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Светотајинско богословље
Јован Мајендорф

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ
Брак као Света Тајна или тајна *

Тајна је ово велика: али ја говорим о 
Христу и о Цркви (Еф 5, 32). У петом по-
глављу Посланице Ефесцима откривамо 
различито значење хришћанског брака, 
елемент који не може бити умањен ју-
дејским утилитаризмом или римским 
правом - тј. могућност и одговорност, 
дата и мужу и жени, да преобразе свој 
„договор“ у реалност Царства.

Свако људско биће је члан светског 
друштва, грађанин своје земље, и члан 
своје породице. Он не може да избегне 
своје материјално-егзистенцијалне по-
требе и мора да испуни своје друштвене 
дужности. Јеванђеље не пориче човеко-
ву одговорност према свету и друштву. 

Истинско хришћанство никада не позива 
на порицање света. Чак и монаси пру-
жају необичне услуге свету, одбијајући не 
његово постојање и важност, већ његове 
захтеве за контролом човека и ограни-
чавањем његове слободе. Призив човека 
- образа и подобија Божјег - у њему, је, 
најпре, неограниченост, божанственост, 
слободно коришћење стваралачких мо-
гућности, његова чежња за апсолутним 
Добром, за најузвишенијим обликом Ле-
поте, за истинском Љубављу, за могућно-
шћу да се истински искуси ова Доброта;  
јер сам Бог, је та Доброта, та Лепота, та 
Љубав и Он, сам по себи, воли човека. 
Њему човек може да се обраћа; Његов 
глас да чује и Његову љубав да искуси. За 
хришћанина, Бог није идеја коју треба да 
разуме, већ Личност коју среће: У онај дан 

* Отац Јован Мајендорф, као што ћемо касније виде-
ти, прави теолошку паралелу између израза Света Тајна 
(sacrament) и тајна (mystery, загонетка), коју користи Свети 
апостол Павле у наведеном цитату.
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знаћете ви да сам ја у Оцу своме, и ви у 
мени, и ја у вама (Јов 14, 20). У Богу, човек 
открива своју сопствену човечност, јер је 
створен као образ Божји. И Хростос, би-
вајући истински Бог, такође је пројавио 
истинску људскост, не упркос свом Бо-
жанству, већ управо зато што је Он био 
истинити Бог: у Њему, видимо божанст-
во као истинску норму човечности. 

Када се човек крсти и када је постане 
једно тело са Христом у Евхаристији, он 
је, заправо постао, потпунији. Он обнавља 
истински однос са Богом и са ближњима, 
и враћа се својим световним одговорно-
стима са свим, од Бога дарованим, и неог-
раниченим могућностима стваралаштва, 
служења и љубави.

Сада, када Свети Павле брак назива тај-
ном (или Светом Тајном: грчка реч за исто 
[]), он мисли да човек у браку не испуња-
ва само земаљске потребе, земаљско по-
стојање, већ такође остварује нешто веома 
важно, а тиче се сврхе због које је ство-
рен; тј. он ступа у област вечног живота. 
У свету, човек поседује различите тален-
те и моћи - материјалне, интелектуалне, 
емоционалне - али је његово постојање 
ограничено временом. Међутим,  рађање 
водом и Духом је ступање у стварност 
вечног живота; кроз Христово Васкрсење, 
ово Царство је већ отворено и може бити 
доживљено и [међусобно, у заједници] 
подељено. Називјући брак тајном, Свети 
Павле потврђује да он има место и у веч-
ном Царству. Човек постаје једно биће, 
једно тело са својом женом, управо као 
Син Божји, који престаје да буде само Он, 
тј. Бог, већ постаје такође и човек, тако да 
заједница Његовог народа, такође може 
постати Његово Тело. Ово је разлог, за-
што Јеванђеље тако често пореди Царство 
Божје са свадбом, која испуњава староза-
ветну пророчку визију венчања Бога и Из-
раиља, изабраног народа. И ово је такође 
разлог, зашто једино истински хришћан-

ски брак може бити нарочит, не у вредно-
стима неког апстрактног закона или етич-
ког правила, већ изричито због тога што 
Тајна Царства Божјег уводи човека у вечну 
радост и вечни живот.

Као тајна, или Света Тајна, хришћан-
ски брак очигледно долази у сукоб са 
практичном, емпиријском реалношћу 
„палог“ човечанства. Он нам изгледа, као 
и само Јеванђеље, недостижним идеалом. 
Али постоји пресудна разлика између 
Свете Тајне и „идеала“. Света Тајна није 
измишљена апстракција. То је искуство у 
коме човек није сам и где стоји у општењу 
са Богом. У Светој Тајни, човечност уче-
ствује у најузвишенијој стварности Духа, 
без Кога, иначе, престаје да буде потпуна. 
Заправо, као што смо горе рекли, човек 
постаје аутентичнији и испуњава своју 
изворну судбину. Света Тајна је пут ка 
истинском животу; она је човеково спа-
сење. То су отворена врата ка истини, не-
исквареној човачности.

Света Тајна, иначе, није магија. Све-
ти Дух не укида човекову слободу, него 
радије, ослобађа човека од ограничења 
греховности. У новом животу, немогуће 
постаје истински могуће, само ако човек 
слободно прихвата шта му Бог дарује. 
Ово се односи и на брак такође.

Грешке, неразумевања, чак и свесно 
опирање против Бога, тј. грех, су могући 
све док човек живи у садашњој, емпи-
ријској и видљивој стварности палог све-
та. Црква ово добро разуме, и ово је раз-
лог због кога тајна Царства, откривена 
у браку, није ограничена, у православној 
пракси, на скуп законских правила. Али 
истинско разумевање и оправдана снис-
ходљивост према људским слабостима је 
могућа, само ако се препознаје потпуна 
норма новозаветног учења о браку као о 
Светој Тајни.

приредио и са енглеског превео
Владимир Благојевић
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Садржину наших великопосних служби 
могуће је истински схватити, само ако се 
зна, да им је превасходна сврха управо – 
КАТИХЕЗА. У ранохришћанској Цркви 
крштавање оглашених вршило се током 
бдења у ноћи уочи Васкрса, и с обзиром 
на то, Велики пост је отуда представљао 
време темељне припреме за Свету тајну 
Просвећења, како се често назива Све-
та тајна Крштења. То се добро види из 
Великопосног редоследа библијских 
читања, када се у целини читају књиге 
Постања, пророка Исаије и Прича Соло-
монових, јер садрже прави кључ за раз-
умевање Светог писма, као јединствене 
целине, будући да оцртавају истинске 
димензије Откривења испуњеног у Ису-
су Христу. У  Постању то су теме ства-

рања, пада и савеза између Бога и људи; 
код пророка Исаије су теме Месијанског 
обећања и Месије који узима на себе, 
наше грехове; у Причама Соломоновим 
то је тема крунисања људске мудрости, 
људског искуства и знања, откривењем 
божанствене Премудрости, Оваплоће-
нога Логоса. Током Страсне седмице, 
читање књиге Постања замењује се чи-
тањем књиге Изласка, а читање Прича 
Соломоновим, читањем књиге о Јову. 
Књига Изласка се чита, зато што описује 
путовање, „Пасху“, Изабраног народа у 
Обећану земљу, која се испуњава када 
Христос Спаситељ завршава своје уз-
ношење ка Оцу и постаје – наша Пасха, 
уводећи нас у обећано Царство. Књига о 
Јову врхунац је откривења старозаветног 

ЗНАЧАЈ ВЕЛИКОПОСНИХ
БОГОСЛУЖЕЊА
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страдајућег слуге, онога који побеђује 
зло својим савршеним смирењем, љу-
бављу и послушношћу Богу. Стари завет 
се овде открива у својој пуној духовној 
реалности, не просто као нека апстрак-
тна истина, него као основа Новога за-
вета, пут који води ка Христу, обећање 
и пророчанство испуњено у Њему. Ова 
се истина не очитује само кроз читање 
и објашњење текстова. Она је по својој 
суштини – литургијска, читања су сра-
сла са богослужењима која очитују њи-
хово истинско значење. 

Дубоки уздах покајања, који се непре-
стано гласи током великопосних служби, 
позив на покајање и познање своје крајње 
немоћи и огреховљености, утврђује у 
нама расположење које нас чини способ-
ним да истински чујемо Свето писмо, да 
разумемо његово стварно значење. Са 
друге стране, састав служби, хармонија 
прочитаних библијских штива, обреда и 
молитава, целокупни ход богослужења, 
оживотворује штива, даје им снагу да 
звуче истинито. Током Литургије Пређе-
освећених дарова, свештеник након чи-
тања из књиге Постања узима из олтара 
свећу и благосиљајући њоме сабрање 
верних, говори: Светлост Христова 
просвећује све! Ова радња означава дар 
разумевања онога што ће верни чути и 
истовремено, указује на последњи сми-
сао целокупног Светог писма – на Исуса 
Христа. Врхунац литургијског живота 
Цркве, јесте богослужење Велике Суб-
оте, са погребењем Исусовим, читањем 
пророчанстава и замењивањем одежди 
у светло – беле у навечерје Васкрсења. 
Ова служба представља потпуну кати-
хезу Васкрса. Ови примери довољни су 
да разјаснимо, да Литургијска катихеза 
није само неки занимљив обичај древне 
Цркве, него предањски метод верскога 
образовања, органски део саме природе 
Цркве и њеног схватања духовнога прос-

ветљења. Литургијска катихеза показује 
нам сврху, циљ, верског образовања, 
онако како га схвата Црква. А тај циљ 
је укључити појединца у живот Цркве. 
Није у питању просто саопштавање ре-
лигијског знања, није само вежбање људ-
скога бића да постане, ваљана личност, 
него назидавање, изграђивање, Тела 
Христовог, припадника изабраног рода 
и светога народа, чији мистички живот у 
овоме свету почиње даном Педесетнице. 

 Верско образовање је откривење 
онога што се човеку догодило о понов-
ном рођењу водом и Духом, када је по-
стао удом, чланом Цркве. 

 Појам Цркве као Божијега народа 
и Тела Христовог, постао је апстрактан 
за савремене хришћане. Ако и долази-
мо у Цркву, њену сврху видимо у томе, 
да она пружи душевно задовољство које 
црпимо из лепоте црквених служби и 
свести да смо испунили своју религијску 
дужност или је поистовећујемо са цр-
квеном општином, законски конститу-
исаним верничким удружењем, које ће 
обезбедити материјално благостање цр-
квеног здања и његових садржаја. 

Заборавили смо да је све ово споредно 
у поређењу са оним главним – а то јесте 
назидање Цркве Христове, узрастање 
свих, у новоме јединству у Христу, које 
смо примили у крштењу и које вазда 
примамо у Светој Евхаристији: И сје-
дини нас све, једне са другима, који по-
стасмо причасници једнога Тела и Чаше 
у заједници Светога Духа (Литургија 
Светог Василија Великог), јер се једним 
Духом сви крстисмо у једно Тело (1 Кор 
12, 13). Нека нам Господ Бог помогне и 
подари, да у миру, здрављу, радости и 
једнодушности дочекамо празник Вас-
крсења Сина Његовог и да причасници 
вечнога живота постанемо. 

протојереј
Драгослав Милован
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Јегор Стрељников је један је од нај-
бољих интерпретатора древног музичког 
предања, које открива саме корене руског 
идентитета. Академски образован музи-
чар који је извођач  руског народног епо-
са и народних духовних песама и балада, 
уз традиционалнe жичане инструменте: 
гусле (подсећа на цитру) и каљоснују лиру 
(налик на харди гарди).

Рођен је у Украјини 1964. године. Же-
лео је да студира гитару у Санкт Петер-
сбургу, али га је стицај околности одвео 
у Велики Новгород. Тамо је отишао као 
туриста и случајно чуо ансамбл руских 
гуслара. Био је очаран. Наредне године 
посветио је изучавању тог древног ин-
струмента у школама Новгорода и Пско-
ва. Пет година је похађао мастерклас у 
Москви код чувеног Димитрија Локши-
на, најбољег руског гуслара. Временом 
открива невероватно инспиративну и 
изузетно богату ризницу старог руског 
народног стваралаштва израженог у еп-
ским и духовним песмама, те се опре-
дељује да оне буду окосница његовог 
репертоара. Јегор је и професионални 
црквени звонар. Своја музичка умећа 
са звонима,  извесно време је изводио 
у московском Свето - Даниловском ма-
настиру (резиденцији руског Патријар-
ха) и у Кремљу, где је звонио на звонику 
Ивана Великог. Осим наведеног, бави се 
и црквеним певањем, нарочито унисо-
ним, мада му ни хорско није страно. Са 
неколицином својих ученикâ гусларâ, 
оформио је ансамбл Жива вода (Живая 
вода), а објавио је и неколико албума 
са Митјом Кузњецовим, такође врсним 
интерпретатором древне руске вокал-

но-инструменталне музике. Неки од Је-
горових ученика, основали су сопстве-
ни ансамбл под називом Ладони. Међу 
његовим ученицима има и православних 
свештеника који су осим доброг музици-
рања, савладали и вештину прављења гу-
сала. Учествовао је на многим фестива-
лима духовне и традиционалне музике. 
Сарађује са фолклорним и православ-
ним музичким групама, којима се допада 
његов репертоар.  

Пре шест година, први пут је боравио 
у Србији и после посете Косову и Мето-
хији, одржао је, на иницијативу право-
славне Црквене општине Футог, у КИЦ 
Младост у Футогу, добротворни концерт 
,,Руси за децу Косова“. 

Духовни центар Саборне цркве у Кра-
гујевцу угостио је 10. фебруара,  познатог 
руског гуслара и мајстора на црквеним 
звонима. Том приликом забележили смо 
шта он мисли о свом раду, везама српске 
и руске музике, као и о концерту у Епар-
хији шумадијској.

Дошли сте у Србију са намером да 
нам представите старо руско музич-
ко стваралаштво, али и да упознате 
наше. Да ли сте се већ сретали са ср-
пском гусларском музиком и уопште са 
традиционалном и духовном музиком 
Срба? Имате ли неку представу о ква-
литету те музике?

- Што се тиче српске гусларске музике 
приметио сам да је очувана традиција ср-
пског гусларског певања. Она код вас ни-
када није ни била прекинута и то је велика 
ствар. Сваки народ треба да буде поносан 
ако поседује живу традицију која никада 
није прекидана. Управо у томе је велика 

Црквена уметност

МУЗИКА И ЦРКВА СТВАРАЈУ
ХАРМОНИЈУ ЖИВОТА

Разговор са Јегором Стрељниковим
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трагедија Русије, што је многе живе тра-
диције које су некада постојале или пре-
кидала или заувек изгубила. 

Што се тиче српске духовне музике ја 
у њој видим древне корене црквеног пе-
смопевања и богослужања. То је у великој 
већини изгубљено у Русији, пре свега ми-
слим на византијско појање, византијско 
богослужење, то је то што толико фали у 
Русији. И то би ми могли да научимо од 
Срба. Музика игра битну улогу у молитви 
у цркви. Византијска музика или древно 
руско појање потпомаже у молитви. Оно 
што се појавило касније поједноставило 
је песме, а по мом мишљењу  коришћење 
концертног гласа -  смета молитви.

Свирате старе руске гусле и каљо-
снају лиру. У чему је занимљивост тих 
старих инструмената? 

- Стари инструмент је као вино што 
дуже стоји то је бољег квалитета. Исто 
важи и за музику. Што је више генерација 
проживело ту музику, тиме она добија 

посебну  мудрост и живост коју после да-
рује и нама. 

Како би сте нам Ви преставили рус-
ко народно музичко стваралаштво?  
Шта Вас је привукло руском народном 
искуству? 

- Руско народно искуство свиђа ми се 
због тога што је изворно и што је у њему 
доста генерација оставило најбоље што 
је постојало у човеку, сва своја добра 
осећања, чак и када се радило о тузи, не-
срећи... све своје молитве. Оно је на неки 
начин остало чисто. Та чистота је основан 
разлог због чега мене толико привлачи 
музика која припада тим старим епохама.

Чули смо да сте професионални цр-
квени звонар и да сте мајстор сви-
рања на звонима. Како се то постаје? 
Шта би сте ви рекли како се постиже 
добар звук звона? 

- Уметност звонарства научио сам се 
захваљујући гуслама. Када сам почео да 
свирам на гуслама на Црвеном тргу, по-
ред мене су пролазили звонари, који су 
се упознали са мном и позвали су ме да 
дођем у Кремљ на Семинар Ивана Вели-
ког. Био сам толико импреисониран да 
сам почео да учим ту звонарску уметност. 
Онда сам то практиковао у најбољим зво-
нарама у Русији. 

Добар звук звона је када успе да дочара 
карактер руског народа када прича причу 
о нама и о томе да руски народ воли Бога. 
Звона су увек говорила о Богу, о његовој 
величанствености, дубини, висини, свео-
бухватности Бога на земљи. 

Како оцењујете концерт пред кра-
гујевачком публиком? 

- Концерт је био заиста диван и чудан. 
Осетио сам топлину публике. Они су ме 
одушевили и дали ми снагу. Успех концер-
та је постигнут захваљујући људима који 
су слушили концерт свим својим срцима, 
енергијама и молитвом, што нису остали 
равнодушни према ономе што смо ради-
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ли. Мислим да 
је то било нај-
битније. За-
хваљујем слу-
шаоцима 

За крај пи-
тање у чему 
видите бу-
дућност пра-
вославне му-
зике и песме?

- Не бих хтео 
да делим му-
зику на пра-
вославну и не-
православну. 

Као што је мене учио мој духовник, пра-
вославни хришћанин мора према сваком 
човеку био он православан или не, да се 
понаша као према Божјој творевини. Пра-
вославни хришћанин још више треба да 
даје неправославнима. Он је сам по себи 
мисионар. Само кроз љубав можемо да 
привучемо људску пажњу ка православној 
истини, кроз уметност и кроз реч. Данас 
се дешава процес када су људи који су били 
далеко од Цркве почињу да се прибли-
жавају и да се интересују за њену „чисту 
воду“, односно за изворну, православну 
музику. Последњих двадесет година расте 
интерес за руску стару музику. Моја ста-
тистика показује да сте пре 20 година у Ру-
сији могли гусларе да избројите прстима, 
а данас их има хиљаде и хиљаде. И то се не 
дешава само са гусларима већ и са другим 
музичарима који се баве традицоналном 
музиком, расте интерес за староруско и 
старовизантијско певање. 

У року од 20 година највиши интерес 
за то што ја радим показала је Руска пра-
вославна црква. Она ме је позвала да на-
ступам на концертима на велике празни-
ке. Био сам позиван и од стране обичних 
људи да свирам у кућама, на свадбама, на 
прославама, у сиротиштима, школама,  

затворима... Свирао сам и на јавним ме-
стима, у парковима и људи су ме сретали и 
препознавали. То је друга врста искуства 
од медијског када свираш напољу и када 
те људи препознају. За 20 година добио 
сам доста ученика, појавили су се и нове 
музичке групе. Приметио сам да судби-
не руских и српских музичара врло личе. 
Када су они стварно окренути Богу онда 
њихове судбине сличе. Навео бих пример 
руководиоца ансамбла Бело платно. Оно 
за шта се они занимају је етничка музика, 
а то је та чиста вода која људима чисти 
срце и живот. Он враћа људима оне ква-
литете који су били изгубљени. Стога је 
он посредник између обичних људи и цр-
кве, мисионар. Али пре тога он је радио 
нешто сасвим друго. Свирао је гитару и 
рок музику. И у Русији постоје музичари 
који су претходно радили нешто друго, па 
су се испразнили и онда у једном тренут-
ку видели када у рок музици више ништа 
нису могли да пронађу осим дроге, умора, 
празнине, зла,  сами по себи као  уметнич-
ке душе, потражили су нешто што је боље 
од тога. Тада су се окренули изворима, 
ономе што су радиле претходне генера-
ције, што су певале и свирале наше баке и 
деке, и тако су се окренули ка трационал-
ној музикалној култури. Исто се десило и 
у Русији и у Србији. Још нам је заједничко 
што не стајемо само на овом прикупљању 
старих изворних мелодија и чувању од 
заборава, већ наша душа захтева контак-
те са Богом и онда долазимо у Цркву и 
трудимо се да сав свој таленат посвети-
мо контакту с Богом. Зато наши етнички 
музичари певају у црквама, звоне у звона, 
читају псалме. За нас је то хармонија жи-
вота. То је тај стуб који нам даје живот и 
отвара нам нове хоризонте стваралаштва. 
И онда нестаје унинија, злога, љубоморе а 
појављују се нове речи: Хвала Богу за све. 

Разговор водили:
јереј Зоран Врбашки и Гордана Јоцић
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Рођен је 1907. године у 
селу Трнава код Чачка. По 
завршеној Богословији је 
рукоположен за свештени-
ка и најпре је био парох у 
Трстенику и то од  Благове-
сти 1929. године, до 17. маја 
1934. године, кад је преме-
штен у Крагујевац за пароха 
четврте парохије при Кра-
гујевачкој Саборној Цркви 
Успења Пресвете Богороди-
це. Једно време био је уредник „Пастир-
ског гласа“. У октобру 1936. године, дипло-
мирао је на Православном богословском 
факултету Београдског универзитета и 
био је први свештеник у Крагујевцу са фа-
култетским образовањем. У Женској гим-
назији био је наставник веронауке. Као 
хонорарни наставник предаје веронауку 
и у Другој мушкој реалној гимназији. По-

сле неколико година службо-
вања у Крагујевцу, Владика Ни-
колај га премешта у Краљево и 
поставља за Архијерејског на-
месника Жичког. Био је веома 
учен и образован човек, бли-
став проповедник – десна рука 
Светога Владике Николаја.

Био је члан Сокола краље-
вине Југославије, просветар 
Друштва Крагујевац – Мати-

ца, члан управе Соколске жупе 
Крагујевац, потпредседник Жупског 
Просветног одбора, соколски жупски но-
винар... Био је и председник Омладинског 
одсека  који је формиран 1940. године за 
нараштај и децу. Током живота и рада у 
Крагујевцу био је активан у Хришћанској 
народној заједници.

Рат је провео у селу Адрани, где се скло-
нио из града и живео код свог кума Драги-

Из историје Саборног храма

Свештеник Милан  Сретеновић



Народна самоуправа 5. децембар 1936.

22

ше Лукића. Своје свештеничке дужности 
обављао је савесно и редовно. Сакупљао 
је храну за сиротињу и избеглице и пома-
гао им. Био је симпатизер и припадник 
Равногорског покрета отпора. На Скуп-
штини Свештенства Српске Православне 
Цркве одржане на Преображење 1944. го-
дине, прота Милан је аутор чувене Све-
штеничке резолуције у којој се позивају 
сви свештеници да стану на страну Рав-
ногорског покрета.

Чим је рат завршен крајем 1944. године, 
прота Милан је ухапшен и држан заточен 
у ОЗНИ до почетка 1945. године, кад су га 
партизани без суђења убили.

приредио Јевђа А. Јевђевић

Први свештеник у Крагујевцу са
факултетским образовањем

У октобру месецу текуће године дипло-
мирао је на Православном богословском 
факултету Београдског универзитета г. 
Милан Сретеновић, свештеник овдашње 
Нове цркве.

Ову чињеницу са задовољством исти-
чемо и било би нам драго ако би се и 
други свештеници – млађе генерације, 
послужили примером агилног и врло кул-

турног г. Сретеновића. Ово утолико пре, 
што то захтева потреба вере и цркве, која 
и данас има исти важност и мисију, које је 
имала и у прошлости нашег народа.

Како је постојање неког места у 
средњем веку подразумевало постојање 
пре свега богомоље, онда је логично за-
кључити да су се Османлије потрудиле 
да међу собом имају и џамију. Време из-
градње џамије се само претпоставља да је 
било крајем 17. века, јер историографији 
није познато материјално сведочанство 
о њеној изградњи. Џамија се налазила на 
левој обали Лепенице, на простору из-
међу садашње продавнице „Спорт“ и Трга 
Народног фронта. Након Пожаревачког 
мира 1718. године у ове крајеве долази ау-

стријска власт и са њом долази до првог 
значајнијег насељавања Крагујевца. По 
први пут Крагујевац добија регионални 
значај и постаје седиште дистрикта који 
се простирао источно до Трстеника, за-
падно до Карановца, северно до Велике 
Мораве и јужно до Западне Мораве (од 
у шћа Ибра до Трстеника).1Како Турака 
више није било то је џамија преобраћена 
у православни храм посвећен Ваведењу, 
празнику Пресвете Богородице чији је 
1 Верољуб Трифуновић, Крагујевачко насеље из периода 
1718 – 1739. Године, Крагујевац 1988, 54.

Први храм у Крагујевцу
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култ у овим крајевима био врло јак.2 Ср-
бима је дозвољено да се црквено органи-
зују тако да је област Крагујевца припала 
Ваљевској епархији. Доситеј Николић3  је 
преуређену џамију освештао 15.  II  1724. 
године. У тој преуређеној цркви су слу-
жила два свештеника, обојица избегла 
са југа, и то протопоп Вуле Ђорђевић из 
Васојевића и Радослав Јовановић, родом 
из метохијског села Тихнићи.4Турци су 
по свом повратку у Крагујевац врати-
ли све у стање пре Пожаревачког мира. 
Шанац је разрушен и затрпан, а црква је 
поново претворена у џамију и тако је и 
дочекала долазак слободе и одлазак ис-

2 Радосав Марковић, Црква кнеза Милоша у Крагујевцу, 
Крагујевац 1987.
3 Сава епископ шумадијски, Српски јерарси 
од IX – XX века, Крагујевац 1996, 174.
4 Димитрије Руварац, Митрополија београдска око 1735, 
Споменик СКА XLII, Београд 1905.

маилћана. Кнез Милош није хтео да је 
руши, вероватно из проницљивих дипло-
матских разлога, јер је остављање турске 
богомоље у престоници младе кнежевине 
и то још у сред Шумадије где није могло 
доћи до јаче подршке (џамији) од турских 
власти у Србији, представљало несваки-
дашњи цивилизацијски акт верске толе-
ранције који је могао само да користи, 
како у Османлијској царевини тако и на 
Западу. Касније оно што није учинио кнез 
Милош учинило је време. Турака је било 
све мање и мање док их на крају није не-
стало и џамију није имао ко да обнавља 
да би на крају 1885. г. она била само ру-
шевина коју су Крагујевчани рашчистили. 
Четири стуба ове џамије требало је иско-
ристити за изградњу звоника Саборног 
храма.

Инвентар храма Ваведења Пресвете Богородице
у Крагујевцу за годину 1735.

астављен од Андреја Јоакимовића, митрополитског синђела     
дискос од бакра, воздух и дарци су од попа 
Радосава, кашичица је од сребра, звездица 
од сребра, немају копље, па користе за то је-
дан ножић, кадионица је нова филигранска, 
посуда за прање руку је од бакра и има једна 
умиваоница. На олтару су троја врата и на 
њима су завесе од сомота, двери и  на њима 
су представљене Благовести Богородице. 
Изнад двери се налази велики дрвени крст 
и на њему је представљено распеће Христо-
во. На десном иконостасу су две иконе вели-
ких празника, једна Спаситељева, а друга, 
неверство Томино; на левом иконостасу је 
једна икона Богородице, а друга Ваведења 
од великих празника, испод икона су завесе 
од сомота, кандила у филиграну, барјак и на 
њему представљен лик Пресвете Богороди-
це доста леп. Налоњи дрвени, три комада. 
Чирака дрвена 4, мале иконе 2. Црквене 
књиге: два московска октоиха великих праз-
ника, московски општи минеј великих праз-

У граду Крагујевцу се налази Црква-храм 
Ваведења Пресвете Богородице. Црква је 
пре била турска џамија, а сада се у њој чита 
правило и служи Божанствена Литургија; 
дугачка је кловтера 7 са олтаром, широка 
кловтера 7, а висина се не може измерити; 
сва је од камена и покривена је црепом. Ол-
тар је преграђен липовим даскама. У олтару 
је Свети Престо од камена, који је на каме-
ном стубу, дужине четири и по стопа и ши-
рине три и по стопе. На престолу су 3 пла-
штанице: од сомота две и од дебелог платна 
једна. Антиминс је доста нов и осликан, без 
моштију, са потписом преосвештеног Го-
сподина Јоаникија Мартиновића, Еписко-
па јованопољскога.  Црква је освећена од 
стране Преосвештеног Доситеја Николића, 
Епископа ваљевског 15. фебруара 1724. го-
дине. Проскомидија је састављена доста не-
обично од липових дасака, покривена шаре-
ним сомотом, путир је од сребра и позлаћен, 

с
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ника, московско еванђеље за мале празнике, 
српски служебник, триод посни бугарски. 
Стола два, звоно једно. На цркви врата јед-
на. Крст на Цркви дрвени. Одежде црквене: 
фелона од сомота два, нема стихара, такође 
и појас и надбедреник, епитрахиљ од свиле 
поцепан, наруквице свилене.

Протокол о стању
парохијских свештеника

у граду Крагујевцу из 1735. године

У граду Крагујевцу, свештеник Радосав, 
стар 50 година, по рођењу са Метохије, 
село Тихнићи, отац Јован, мајка Манда, 
обоје умрли, још за живота га је отац дао 
у манастир Пећ, духовнику Пахомију, да 
се учи књизи, код кога је учио три године, 
колико је потребно за свештеника; затим 
га је отац оженио и за ђакона га поставио 
владика Григорије у Пећи, а други дан је 
рукоположен за свештеника од истог вла-
дике. Има 30 година како је постављен за 
ђакона и свештеника. Оба постављења 
су га коштала 15 форинти. Прва парохија 

му је дата на Косову у селу Дмитровици, 
са још неколико села, за коју је имао и 
грамату о постављењу од блаженог па-
тријарха Калиника и на којој парохији је 
службовао 3 године, а по том се због опа-
сности од арнаута која се више није мо-
гла трпети, преселио у Кожничку жупу 
са другим људима, у Епархију нишку, где 
му је пак дата парохија звана Дренча од 
Владике нишког Јоаникија, за коју је дао 
један дукат. И у поменутој парохији је 
службовао 20 година и због опасности од 
Турака и великог данка, није више могао 
трпети и бити на парохији па се пресе-
лио у ћесарску државу, у град Крагујевац 
1733. године. Затим се представио вла-
дици Теодосију и молио га за парохију у 
Крагујевцу, па му је на његову молбу дата 
парохија крагујевачка, за коју има грама-
ту о постављењу од владике. Зато је дао 
четири дуката и на следеће Вазнесење ће 
бити три године, како служи овде. Добро 
зна читати са наочарима, појати не зна, а 
пише као што се види доле. Дом свој има, 
дао му га је господин оберкапетан Ста-
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ниша; Има своју породицу: старијег сина 
Лазара од 17 година, ожењеног и који се 
мало учио књизи, други син Атанасије 
од 12 година неук, трећи син Авакум од 
9 година, четврти Никола од 7 година и 
кћер једну од 12 година. Од својих све-
штеничких ствари поседује: крст окован 
сребром, епитрахиљ од свиле, одежду од 
платна, стихар од платна, дарке од свиле 
за путир и дискос, путир и дискос од ка-
лаја, саборник српски, требник москов-
ски, часослов московски, триод цветни 
лвовски. Од свог имања поседује: виног-
рад од 10 мотика, саднице које још нису 
родиле-један кош, 4 вола, 4 краве, 10 ју-
нади, 30 оваца, ливада за 10 коса, 5 њива. 
Има сасвим миран дом. Црквене тајне не 
познаје нити молитвословља. Литургију 
је служио последњи пут у Недељу месопу-
сну. Имао је духовника, покојног јеромо-
наха Арсенија, игумана Љубостиње, и по-
следњи пут се исповедао у великом посту 
1735. године. Исповедно писмо нема, које 
сам му заповедио да има. Даде се њему 
и протојереју Вули написано 7 црквених 
тајни са молитвословљима и правилима 
које су дужни држати и учити себе и своје 
парохијане.

Испитан 14. марта 1736. у Крагујевцу.                               
поп Радосав

Протојереј крагујевачки Вула, стар 45 го-
дина, родио се у Скендерији, у селу Вла-
сојевићи, отац Ђеорђије, мајка Теодора, 
и у поменутом месту је и одрастао, још 
за свог живота га је његов отац дао да се 
учи књизи у манастир звани Шудикова, ка-
луђеру Герасиму, код кога је 7 година учио 
напамет псалтир и остало што је код њега 
изучио. Затим, када је изашао из манасти-
ра, отац га је оженио око 1710. године. 
За ђакона га је поставио блажењејши па-
тријарх пећки Мојсије, док је још био вла-
дика, а такође га је рукоположио за свеште-
ника 1710. године. За два дана је прошао 
оба степена за која је дао 4 дуката. Након 

тога му је дата парохија у поменутом селу 
Власојевићи за које је има и грамату о по-
стављењу од блажењејшег патријарха Мој-
сија и где је службовао 10 година. Затим се 
изволео преселити у ћесарску државу и са 
читавим својим домом и породицом пре-
шао је у град Крагујевац 1721. године, где 
му је парохију дао владика Господин До-
ситеј Николић и потврдио му грамату о по-
стављењу. За то му је дао 4 дуката и у Кра-
гујевцу свештенослужи већ 14 година а за 
протојереја га је владика поставио против 
његове воље пре 12 година. Читати може 
полако, не зна појати а ни писати. Има свој 
дом и миран је са свима. У њему има од 
породице: старији син Станоје ожењен, 
има 17 година, неук, други син Новак 14 
година и учи за кујунџију, трећи син Сава 
7 година; још има једног рођеног брата, но 
не живи са њима. Од својих свештенич-
ких ствари поседује: крст окован сребром, 
епитрахиљ свилен, црвену одежду од па-
мука, бели стихар од платна, наруквице 
од платна, појас и надбедреник од памука; 
требник московски, псалтир српски, слу-
жебник српски, друго нема. Од имања по-
седује: Њива довољно да може радити, има 
две ливаде од 15 коса, виноград од 3 моти-
ке, 2 коња, 4 вола, 2 краве, 7 јунади, 50 ова-
ца, више од тога по његовим речима нема. 
За 7 црквених тајни каже да није учио. За 
духовника је имао покојног Арсенија из 
Љубостиње. Исповедао се у великом по-
сту 1735. године и нема исповедно писмо. 
Литургију је служио последњи пут прошле 
недеље. Црквеног правила се придржава у 
све дане. Даде се овоме протојереју напи-
сано 7 црквених тајни са молитвословљи-
ма и правилом архипастирства митропо-
литског, како би се унапред придржавао и 
боље служио својим парохијанима.

Испитан 15. марта 1736. у Крагујевцу                          
Вуле Ђорђијевић, протојереј крагујевачки

Превео са славјаносербског и приредио 
Александар Ресимић, јереј
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Прослава Светог Саве 

Уочи празника Светог Саве 26. јануара 
2011. године, у Саборном храму Успења 
Пресвете Богородице у Крагујевцу, брат-
ство Саборног храма служило је свечано 
празнично бденије.У освит самог праз-
ника, Његово Преосвештенство Епископ 
шумадисјки Господин Јован, служио је 
Свету Архијерејску Литургију у Сaбор-
ном храму у Крагујевцу, у којој је принео 
молитве Богу и Светом Сави за спас ср-
пског рода. Радост литургијског сабрања 
заједно са Владиком и свештенством, по-
делило је доста верника и деце, а радосни 
догађај за све чланове парохијске зајед-
нице, јесте и рукопроизвођење за чтеца, 
Андрије Стефановића сина Архијерејског 
намесника Крагујевачког протојереја – 
ставрофора мр Рајка Стефановића.

На Литургији је прочитана светосавс-
ка посланица Његовог Преосвештенства 
Епископа шумадисјког Господина Јована, 
у којој је Владика истакао: Да је Свети 
Сава утемељио себе на Личности Бого-
човека Христа. Христолики наш Све-
титељ, са светошћу као мером људског 
достојанства постао је за српски народ 
историјско опредељење. По томе је он 
вечно наш и вечно нов, али, истовреме-
но васељенски, универзални свечовек. 
Као такав, он је доживљаван и приман 
од српског народа кроз векове. Св. Сава је 
несхватљив и незамислив без личности 
Богочовека Христа и Његове Цркве. Он је 
првенствено био богочежњива и христо-
чежњива душа, то потврђује цео његов 
живот, од младалачког бекства у Свету 
Гору, до дана његовог упокојења у Бугар-
ској. Основна покретачка и преображај-
на сила његовог ума и срца, његовог бића 

Актуелности у Саборном храму у Крагујевцу
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и делатности, његовог уздаха и молит-
ве, била је светозарна Личност Христо-
ва доживљена и доживљавана у Цркви 
као Његовом Богочовечанском Телу. Хри-
стос је за њега истинити Бог и живот 
свима, како сам записује у Хиландарском 
Типику. 

После заамвоне молитве Епископ Јован 
је извршио обред резања славског колача 
и освећења славског жита. Домаћин сла-
ве Светог Саве био је господин Небојша 
Урошевић са супругом Данијелом и ћер-
кама Анђелијом, Богданом, Василијом и 
Георгијом. По завршеној Литургији чла-
нови Дечјег хора Саборне цркве отпојали 
су неколико пригодних песама, потом је 
изведен је краћи рецитал посвећен Све-
том Сави након чега су најмлађима по-
дељени пригодни дарови. Као и сваке го-
дине Владика Јован је у току дана обишао 
више крагујевачких школа, међу којима 
Прву и Другу крагујевачку гимназију, у 
којима је пререзао славски колач. 

Српска црква слави Светог Саву првоје-
рарха, учитеља, просветитеља, сејача све-
га доброг и благоразумног и узвишеног у 
роду нашем. Свети Сава Српски је – уте-
мељивач хришћанства, просвете, културе 
и свега што вековима краси српско наци-
онало биће. Свети Сава је одредио језик 
којим говоримо, писмо којим пишемо, 
пут којим идемо, а тај пут је пут Христов. 
Има томе већ осам векова и тај пут и тај 
језик и то писмо, нису изван нас, него у 
нама и не можемо их изгубити, ако не 
изгубимо себе. Савин прах је између нас. 
Свети Сава је први извадио личну карту 
српског народа – и од њега знамо ко смо, 
како се зовемо и коме припадамо. Тешко 
је наћи грандиозну личност не само у на-
шој историји, него и у историјама других 
народа, чија ореола и харизма ни у једном 
временском периоду није ни потамнела 
ни застарела. Личност која је толико ак-
туелна и савремена и око које се у сваком 

времену могу сабрати сви људи добре 
воље без обзира на политичке, идеолош-
ке и философске погледе и ставове. Та 
личност је Свети Сава.

јереј Срећко Зечевић 

Хришћанско поимање
рађања и подизања деце

У понедељак 21. фебруара 2011. годи-
не, предавањем професора др Драгана 
Милина, шефа катедре за Стари Завет на 

Православном богословском факултету 
СПЦ Универзитета у Београду, отпочео 
је нови циклус трибина у Епархијском ду-
ховном центру Саборне цркве у Крагујев-
цу. 

Тему, Хришћанско поимање рађања и 
подизања деце, гост предавач, протојереј-
ставрофор др Драган Милин, представио 
је крагујевачкој публици, пре свега са би-
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блијско-теолошког становишта, а затим, 
преносећи лично искуство као отац де-
веточлане породице, односно, као отац 
седморо деце.

На почетку разговора, професор Ми-
лин је поставио питање, да ли нам је дар 
рађања дат, да се односимо према њему са 
хоћу или нећу или нам је оно заповест од 
Бога? По ономе што нам Библија сведочи, 

дар рађања је заповест од Бога: Рађајте се 
и множите и напуните земљу и владајте 
њоме. Потврдним одговором на ову за-
повест, ми постајемо сатрудници Божији. 
Овако осветливши проблем рађања, про-
фесор Милин је у првом делу свога преда-
вања говорио и о свим аспектима полних 
питања у животу младих људи. Истакао је 
најчешће заблуде пропагирања такозваног 
савременог уредног сексуалног живота, 
насупрот хришћанској целомудрености и 
уздржању. Нарочито је нагласио, да је по 
његовом схватању, велики проблем наше 
помесне Цркве, што се о овој проблемати-
ци говори или врло штуро, често стидљи-
во или се она углавном пренебегава.

У наставку свога предавања професор 
Милин је говорио из личног искуства. 
Схватајући рађање као дар од Бога, у који 
се не треба мешати такозваним плани-
рањем потомства, он и његова супруга, 
обдарени су са седморо деце, од којих 
су најмлађе (које сада има осамнаест го-
дина), добили са четрдесет осам година. 
Подизање и рађање деце је одговорна 
служба и повезана је са много одрицања 
и напора, али су то све слатке муке на које 
човек увек може бити само поносан.

Након предавања, сви присутни су дир-
нути оваквим сведочењем хришћанске 
вере дуготрајним аплаузом поздравили и 
наградили предавача, а затим се трибина 
наставила одговарањем на питања.

 јереј Зоран Врбашки

Недеља Православља
 у Саборном храму

Његово Преосвештенство Епископ шу-
мадијски Господин Јован и братство Са-
борног храма, у Недељу Православља 13. 
марта 2011. год. организовали су Велику 
Литију у част победе коју је Православна 
црква извојевала после дуге борбе над они-
ма који су свете иконе избацивали и проте-
ривали из православних храмова. 
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У Саборном храму Успења Пресвете 
Богородице, са почетком у 16,оо часова, 
почело је свечано вечерње богослужење 
у част победе Православља над неправо-
славнима, Крста над некрстом, Истине 
над лажју, Правде над неправдом, Добра 
над злом, Бесмртности над смрћу. У на-
ставку богослужења, Преосвећени Вла-
дика, свештенство града Крагујевца и 
верни народ кренули су у свечану литију 
кроз град Крагујевац, носећи у рукама 
иконе светих на тај начин символизујући 
победу Православља. 

По повратку Литије у храм, Преосвеће-
ни Владика одслужио је Молебан и про-
читан је Синодикон, који садржи анатему 
или проклетство свих јеретика, посебно 
иконобораца, затим, похвалу за све рев-
нитеље Православне вере. Тај Синодикон 
донет је 843. године у Цариграду. Црква је 
кроз своје векове била у борбама, мука-
ма, трудовима и победама. И у време сло-
боде и благостања, поједини чланови Цр-

кве морали су водити борбу против греха 
и злог духа, против таме и лажи у свом 
сопственом животу. Морали су улагати 
труд за одбрану и обогаћење душа својих, 
тежећи у свему томе да постану учесници 
оне светле победе, коју је Христос задо-
био над грехом, смрћу и ђаволом. А то је 
победа вере Православне, коју данас сла-
вимо. 

Уз похвалну песму Тебе Бога хвалим, 
узнели смо молитву Свевечном Твор-
цу због сачуване чистоте Православне 
вере, јер је како рече Преосвећени Вла-
дика, истина је тријумфовала над лажју, 
светлост над тамом, и Православље над 
свим погрешним учењима. 

По завршетку свечаног Молебна, брат-
ство Саборног храма, уз труд, залагање и 
љубав, Слободана Милутиновића и ње-
гове породице, организовало је трпезу 
љубави за свештенство и монаштво Епар-
хије шумадијске. 

Срећко Зечевић, јереј



Дечје стране

Моја најбоља другарица зове се Јана. 
Наше пријатељство траје још из вртића и 
оно је право.

Она је једна мала паметница, духовита 
и никада ми није досадна. Увек ми недо-
стаје када је нема.  Моја другарица пла-
че када и ја плачем, смеје се када се и ја 
смејем, разуме ме и када ћутим, искрено 
ме бодри и радује се мом успеху. Пружи 
ми руку када паднем да устанем. Нас две 
помежемо једна другој, плашимо се зајед-
но контролних вежби, делимо ужину, 
смејемо се и ћаскамо. 

Има ту понекад и ситних свађа, али се 
све то брзо заборави. Јана као и ја има 
своје мане, али ја је ипак пуно волим зато 
што све оно што је до сад учинила за мене, 
те њене мане не могу да избришу. 

Права другарства се стичу док смо 
млађи и неискварени, зато искрено ве-
рујем да ћемо се Јана и ја дружитидуго, 
дуго док нам косе не постану беле.

Другарство је бајка бајна, другарство је 
вечита тајна.

Сара Тодић IV/2
ОШ „Мома Станојловић“

Другарство
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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 свим спонзорима на великој помоћи при
објављивању овог броја Саборника!

Захваљујемо се фотографу Саши Миловуку на
приложеним фотографијама (стр. 26-28) 

Информације за претплату,
финансијску подршку  и оглашавање: 061/6493477
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