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Христос васкрсе из мртвих, 
смрћу уништи смрт и 

онима који су у гробовима живот дарова. 

Овако Црква Христова пева на дан Ва-
скрсења. Овај тропар говори, да нам је 

Христовим Васкрсењем дарован живот 
вечни и да је смрт побеђена. На самом 
почетку Светога писма читамо, да је кроз 
грех Адама смрт ушла у творевину и нема 
тог бића коме је могуће да избегне и по-

ЈОВАН
По милости Божијој Православни Епископ шумадијски и администратор Православне 

Епархије крушевачке, свештенству, монаштву и свом верном народу, ових Богом 
чуваних епархија, благодат вам и мир од Бога Оца, Бога Сина и Бога Духа Светога, уз 

сверадосни Васкршњи поздрав:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
бегне смрти? Ни једно једино! Ко може, 
питамо се, решити овај проблем? Наука? 
Не! Зато што она каже да у свету владају 
природни закони који су неопходни и 
неизменљиви, па је и смрт неоходност. 
Али, наука тиме не решава проблем већ 

га само конста-
тује и афирмише.
Но ако је смрт 
н е о х о д н о с т , 
онда људски жи-
вот губи свој 
најдубљи смисао. 
По природном 
закону човек се 
рађа и умире, 
али по Божијем 
није тако: Бог 
где хоће побеђује 
законе приро-
де и чини шта 
хоће. И тако је 
Христос Својим 
Васкрсењем по-
бедио смрт, тог 
највећег неприја-
теља човековог и 
даровао нам жи-
вот вечни. Отуда 
свако ко верује у 

Васкрсење Христово, може са ап. Павлом 
да каже: Где ти је, смрти, жалац? Где ти 
је, пакле, победа?А жалац је смрти грех, 
а сила је греха закон. А Богу хвала који 
нам даде победу кроз Господа нашега Ису-
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са Христа (1 Кор 15,55-58). У Адаму сви 
умиру а у Христу сви оживљавају.Те, ако 
нема васкрсења мртвих, то ни Христос 
није устао. А ако Христос није устао, 
онда је празна проповед наша, па празна 
и вера наша (1 Кор 15,13-15). 

Без вере у васкрслог Господа Христа, 
без живота у Васкрслом Господу Христу, 
човек остаје у сенци смрти и остаје ра-
дионица смрти. А када човек свим срцем 
својим, свом душом својом, свим умом 
својим, свом снагом својом уђе у Христову 
истину, и огради себе њоме, и утврди себе 
у њој, и она се оплоди у њему, и срасте са 
њим, и постане једно са душом и вољом 
његовом, онда у души таквог човека нема 
места за сумњу у Васкрсење, онда је душа 
сва Христова, сва од Њега, сва у Њему, сва 
у Царству Божијем, сва у Вечности, сва у 
правди Његовој. Онда човек постаје Бо-
жија радионица.

Кроз Адама су људи постали робови 
смрти. А робови смрти претварају себе у 
радионицу смрти. А људе, ослобођене и 
освећене Васкрсењем, Христос преобра-
жава у радионицу вечности и светости, у 
којој се изграђује живот вечни кроз мисли 
свете, кроз осећања света, кроз жеље све-
те. Зато нам је вера потребна јер њоме че-
камо васкрсење мртвих и Живот будућег 
века.

Чиме ће човек показати да је данас Хри-
стов, иако јуче није био Његов? Несумњи-
во вером у Васкрслог Христа. А то значи, 
у новим мислима уместо старих, новим 
осећањима уместо старих, новим жеља-
ма уместо старих, једном речју: новим 
животом уместо старог, и то животом је-
ванђелским, богочовечанским, животом 
Цркве. У суштини, Црква и није друго до 
Божанска радионица у којој се непрестано 
подмалађује, освежава, окрепљује човеко-
во осећање и сазнање личне бесмртности 
и бесконачности по дару Христовом. Зар 
молитва не обесконачује душу сједињујући 

је са Богом? Зар љубав не обесмрћује душу 
уздижући је до Бога? Зар милосрђе, зар 
доброта, зар смиреност, зар праведност 
не обесмрћује човека, преносећи његово 
биће у Царство Истине Христове? Сва-
ком јеванђелском врлином човек помало 
савлађује смрт у себи, док је најзад сасвим 
не савлада и не осигура себи бесмртност и 
живот вечни. А све то даровао је роду људ-
ском Богочовек Христос својим Васкр-
сењем. Сва истина свих светова, сав сми-
сао свих створења, сва радост свих бића 
дати су роду људском кроз васкрсење Бо-
гочовека Христа. Зато је васкрсење Хри-
стово најсудбоноснији догађај у историји 
света; од њега зависи непролазна, божан-
ска вредност не само сваког човека посеб-
но, већ и свих људи скупа. Јер сваки човек 
и сви људи у Христу постају нови. Јер ко је 
у Христу, нова је твар.Старо прође, гле, 
све ново постаде (2 Кор 5, 17). Прође стари 
начин живота, и настаде нови – јеванђел-
ски; прође стари начин мишљења, и на-
стаде нови – богочовечански; прође стари 
човек, и настаде нови – јеванђелски.

Само са свима светима, по речима ап. 
Павла (Еф 3, 18), може се познати чудесна 
тајна личности Христове, а то значи: може 
се истински и правилно веровати у Васкр-
слог Богочовека Христа. Једино живећи са 
свима светима у саборном јединству вере, 
човек може бити прави хришћанин, пра-
ви следбеник Богочовека Христа. А живот 
у Цркви је увек саборан, увек у заједници 
са свима светима. Отуда истински члан 
Цркве живо осећа да је једне вере са апо-
столима, мученицима и светитељима свих 
векова, да су они вечно живи, јер су веро-
вали у Васкрсење Христово и у саборност 
Цркве. Отуда нема саборности мимо цр-
квености јер само стварно живљење у Цр-
кви ствара у човеку осећање саборности 
вере, истине и живота са свима члановима 
свих времена.

Васкрс је празник не само радости, него 
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и наде за сваког верника.Јер васкрсење 
Спаситеља јесте залог и почетак нашег 
васкрсење.То је оно што је заувек проме-
нило историју човечанства, оно што мења 
историју живота сваког верника у сваком 
тренутку. Васкрсење Христово је, пре све-
га, историјски догађај.Кад не би био исто-
ријски догађај не би од Савла, гонитеља 
Христовог, постао Павле, нити би мали 
број устрашених ученика Христових ика-
да добило такву храброст и снагу да об-
ајављује јеванђеље живота и васкрсења, 
нити би икада постала Црква хришћанска. 
Васкрсење Христово, даље, јесте символ 
сваке победе добра над злом, истине над 
лажи, правде над неправдом, доброте над 
насиљем – и символ и јемство. Јер Онај 
који је био у стању победити смрт – сатрти 
жалац смрти у стању је био, и јесте, одне-
ти победу над сваком другом немани, над 
сваким злом.

Још је Васкрсење Христово гаранција 
нашег васкрсења, општег васкрсења. По-
што Христос васкрсе, васкрнућемо и ми, 
јер Он није победио само своју смрт него 
и нашу. Није васкрсао да би само Он жи-
вео после смрти, него да би и ми васкрсли 
и живели после смрти. Царство Његово 
није царство од овога света, то јест цар-
ство умирућих и умрлих, него је царство 
Његово царство победиоца смрти, царст-
во живих и бесмртних.

Све што је Христово, васкрсењем Ње-
говим потврђено је као вечно и богочо-
вечовечно.Потврђено је и тело и дух, и 
учење и рад.Својим васкрсењем Он ор-
гански сједињује небо са земљом, горње 
са доњим, од небеског и земаљског ства-
ра једно недељиво Тело, богочовечански 
организам – Цркву (Еф 4, 8-16; Кол 1, 15-
28). Црква има нову власт, благодатну и 
вечну. Зато Он при вазнесењу Свом хра-
бри своје ученике да Он има сву власт на 
небу и на земљи: даде ми се свака власт 
на небу и на земљи. Идите и научите 

све народе крстећи их у име Оца и Сина 
и Светога Духа... и ево ја сам са вама у 
све дане до свршетка века (Мт 28, 18-20). 
Присуство Васкрслог Господа је неопход-
но за проповед Хришћанства, јер је Он не 
само пут у срца људска, и истина за срца 
људска, и живот за бића људска, већ и Реч 
којом Бог казује Себе људима.

Присуство Васкрслог Христа лишава 
нас очајања. Христос је увек поред нас и 
врло је важно да у сваком часу нашег жи-
вота осећамо присуство Живога Бога. Он 
није апстракција и умишљена форма, него 
је стварно присутан са нама. То много по-
маже и кад се молимо и кад грешимо. За 
наш живот је од пресудне важности да 
схватимо и прихватимо да је Христос ту 
и да живи са нама. Ми, људи, често забо-
рављамо на Христово присуство и зато 
падамо у очајање. А Он је увек ту, спреман 
да дође кад Га призовемо.Он стално стоји 
пред вратима нашег срца, а често пута се 
дешава да му затворимо врата и хоћемо да 
живимо некако тајно, мимо Њега и против 
Њега. Живети као да Бога нема је пут који 
води у очајање. Насупрот томе, присуство 
Божије у животу одгони очајање.

Светлост Христова просвећује све.
Просвећује и осветљава свакога чове-
ка који долази на свет.Чиме? Светлошћу 
из гроба Господшег, светлошћу Васкрсе-
ша Христовог. Зато се у црквеној песми 
каже: Христос као сунце засија из гроба, 
данас грану пролеће душама. Јер Христос 
као сунце засија из гроба и одагна мрачну 
зиму греха нашег.

Нека би нас та светлост из гроба Хри-
стовог стално обасјавала и осветљавала 
у нама веру, наду, љубав, честитост и по-
штење.

Христос Васкрсе - Ваистину Васкрсе!
Ваш у Васкрслом Господу, ЈОВАН 

Епископ шумадијски 
и администратор Епархије крушевачке
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Наука и религија 

ХРИШЋАНСКО И АТЕИСТИЧКО СХВАТАЊЕ 
СВЕТА И ЖИВОТА (шести део)

Осврт на теорију еволуције
Материјалистичка и атеистичка филосо-

фија не може да се сложи са Библијском 
истином да је Бог творац живота, то чак 
они и не крију. Ако не прихватите тео-
рију да је живот настао из мртве мате-
рије, онда у овој јединој тачки еволуционе 
теорије морате прибећи чуду – каже ево-
луциониста Хекел. Морамо допустити да 
је живот настао из мртве материје, да 
би смо тако избацили Створитеља – до-
даје Карл Фогт.1

Теорија еволуције,2 жели да објасни не 
само постанак живота без Бога Створи-
теља, него то примењује и на животињске 
врсте и на крају на човека. Творац ове те-
орије је био Чарлс Дарвин (1809 – 1882).3 
1 Dr Bozo Vuco, Odbrana moga verovanja, Makarska, 1972, 
71.
2 Еволуција је лат. реч - evoutionis, што значи развијање, 
развој. Може се зато говорити о еволуцији свега: о еволу-
цији правних схватања, о еволуцији религијских облика, 
материјалисти говоре о еволуцији материје, итд. Када се реч 
еволуција примени на органски свет – онда она значи посте-
пени развој, постепену појаву, редослед појаве живих бића, 
ко год каже да се жива бића нису појавила сва одједном, него 
по извесном редоследу тај заступа идеју еволуције у најши-
рем смислу речи. Дакле, еволуција учи да су све животињске 
врсте постале само из једне или из неколико врло простих 
првобитних или основних животињских врста, које су се у 
току времена постепено мењале и развијале у све сложеније 
и сложеније нове животињске врсте.
3 Чарлс Роберт Дарвин је рођен у Енглеској у Шрузбериу. 
Рођен је у имућној породици лекара Роберта Воринга Дар-
вина. Дарвинов деда Еразмо Дарвин, међу првима је изно-
сио идеје о еволуцији.  После гимназије студира медицину 
на Единбуршком универзитету. Напушта медицину и уписује 
се на Теолошком факултету у Кембриџу и завршио га 1831. г. 
Затим је примио свештенички чин. Пошто су га привлачи-
ле природне науке, успео је да се убаци на један брод који се 
звао Бигл, који је пловио према Јужној Америци и архипелагу 
Галапагос и бавио се проучавањем живог света. На том путо-
вању Дарвин је био од 1831 – 1836. Резултате са тог путовања 
Дарвин је објавио у делу Дневник истраживања, а затим је 
написао дело Постанак врста путем природног одабирања 
(1859), у овом делу је развио идеју о еволуцији. Дело Порекло 
човека написао је (1871). – Биљана Стојковић, Никола Туцић, 
Дарвинијана, водич кроз еволуциону биологију,  Београд, 
Службени гласник 2009, 13-17.

Дарвин као и његов претходник Ламарк, 
сматра да су сви животињски организми 
настали постепеним трансформисањем 
четири до пет првобитних органских ти-
пова, а можда само једног јединог таквог 
типа. Све нове врсте настају једна из дру-
ге као резултат чисто слепих механичких 
сила, без икакве Божије стваралачке ин-
тервенције. Морамо признати да, Дарвин у 
својој теорији не игнорише Бога. Он изра-
жава веровање да је Бог створио један или 
неколико облика живота и да су из њега 
или њих настали, тј. еволуирали, остали 
облици живота. У једном писму холанд-
ском студенту Дарвин каже: Постоји ве-
личанственост у овом погледу на живот 
са неколико његових сила удахнутих не-
посредно од Творца у неколико облика или 
у један; а онда док се ова планета окрета-
ла у сагласности са непроменљивим зако-
ном гравитације, из тако једноставног 
почетка, еволуирали си и још увек еволу-
ирају бесконачно веома корисни и чудесни 
облици.4Дарвинову хипотезу разголићују 
и обезбожују Дарвинови следбеници по-
знати као неодарвинисти. Ти проповед-
ници разголићеног и обезбоженог Дарви-
новог еволуционизма попут: Карла Фогта, 
Лудвига Бихнера, Ернеста Хекела, Ричарда 
Докинса, Томасa Хакслиa, а посебно оних 
из бољшевичких простора попут: Лисен-
ка, Мичурина, Опарина, претвориће Дар-
вина у апостола атеизма, а његову теорију 
у јеванђеље безбоштва. 

Најважнији фактори по којима се еволу-
ција одвија су: природно одабирање, борба 

4 Чарлс Дарвин, Мој живот, превод са енглеског, Београд 
1937, цитирано по: Др Лазар Милин, Научно оправдање ре-
лигије, књ. 4, Београд 1985.
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за опстанак, наслеђе стечених особина5, 
ниједан од ових фактора еволуције није 
оригиналан, Дарвинов допринос науци. 

Најинтересантнији део еволуције је који 
говори о постанку човека, јер по ево-
луцији, човек се појављује као резултат 
искључиво механичког процеса, а не као 
Божија творевина. Човек се по еволуцији 
развио из животињског света, једни су 
говорили да се човек развио од шимпан-
зе, други од гориле, трећи од орангутана, 
данашња наука не прихвата ни једну од 
ових солуција, него тврди да је постојао 
неки примат (прелазни тип) од којег су се 
развили на једну страну људи, а на другу 
разне врсте мајмуна. Многи еволуциони-
сти су налазили разне фосиле и остатке 
тих наводно прелазних типова, и тиме 
обмањивали јавност да су нашли претка 
човековог. Да би доказали да је човек на-

5 

стао од мајмуна, еволуционисти су гово-
рили да постоји сличност између човека 
и мајмуна, сличност по облику тела, ко-
стура, мишића, сличност у саставу крви 
итд. Међутим, сва ова сличност не значи 
да мајмун и човек потичу од заједничког 
претка, сличност не значи истоветност. 
Поред сличности постоје и разлике из-
међу мајмуна и човека, као што су нпр. 
облик и величина лобање, код гориле је 
капацитет лобање од 510 до 655 cm3, код 
микрокефалног човека запремина из-
носи 1000 cm3. Лични угао код човека је 
од 72 – 80 степени, а код шимпанза 38, 
6 степени. Разлика је у полним органи-
ма. Мајмун има, тзв. ос пенис, а човек га 
нема. Мајмуни немају логичан и артику-
лисан говор, континуирану мисао, рели-
гију, способност за апстрактно мишљење, 
тежњу ка идеалима, за естетско оцењи-

Природно одабирање - Из кон ста та ци је да по сто ји ве штач-
ка се лек ци ја, Дар вин је за кљу чио да по сто ји и при род на се лек-
ци ја. Али док се ве штач ка се лек ци ја вр ши  све сно и по јед ном 
утвр ђе ном пла ну, до тле се при род на се лек ци ја вр ши бе све сно, 
она ни је де ло јед ног ра зум ног и све сног узро ка, већ слу чај ни  и 
бес циљ ни ре зул тат деј ства сле пих ме ха нич ких при род них си-
ла.

Из ме ђу при род не се лек ци је ко ја је је дан слу ча јан ме ха нич-
ко-бе све сни про цес зби ва ња, и ве штач ке се лек ци је ко ја се 
од ви ја под ру ко вод ством све сног и ра зум ног од га ји ва ча не ма 
ни ка кве слич но сти. Да би по мо ћу укр шта ња на ро чи то иза-
бра них при ме ра ка ра зних ор ган ских вр ста из вр шио  ве штач-
ку се лек ци ју, од га ји вач је по кат кад при мо ран да те при мер ке 
до ве де из нај ра зли чи ти јих и нај у да ље ни јих кра је ва зе мље. 
Сем то га он мо ра да уло жи је дан дуг и си сте мат ски на пор да 
би ње гов по ду хват ус пео. Да ли је при ро да, ко ја је по ми шље-
њу Дар ви на и ње го вих след бе ни ка сле па и не ра зум на, у ста њу 
да ра ди ства ра ња но вих жи во тињ ских вр ста, увек на вре ме и 
ка ко ва ља, оба вља сло жен и сми шљен по сао јед ног ра зум ног 
и све сног од га ји ва ча?

За тим, укр шта њем ра зних при ме ра ка јед не вр сте ор ган ских 
би ћа не до би ја ју се ни ка кве но ве вр сте тих би ћа, већ са мо њи-
хо ви ва ри је те ти у гра ни ца ма исте вр сте. Та ко нпр. укр шта њем 
ра зних при ме ра ка па са, ко ња, го лу бо ва, не до би ја ју се се но-
ве вр сте већ са мо њи хо ви ва ри је те ти у гра ни ца ма њи хо вих 
од го ва ра ју ћих вр ста. По но вље ни по ку ша ји да се ве штач ким 
укр шта њем ор ган ских би ћа две ју су сед них вр ста до би ја ју ор-
ган ска би ћа јед не но ве вр сте, за вр ша ва ли су се до би ја њем ме-
ле за или ба стар да ко ји су по сле не ко ли ко ге не ра ци ја оста ја ли 
бес плод ни или су се вра ћа ли сво јим пр во бит ним вр ста ма. Ово 
све зна чи да су вр сте у сво јим бит ним осо би на ма кон стант не 
или по сто ја не, а у свим спо ред ним осо би на ма ва ри ја бил не или 
про мен љи ве. Јер ни ко ни ка да ни је кон ста то вао или до ка зао 
пре ла зак јед не вр сте у дру гу, ни ти ра ђа ње јед не вр сте из дру ге. 
Го во ре ћи о ово ме Ив Де лаж про фе сор ана то ми је на Сор бо ни 
по ред оста лог ка же и ово: 

“Ра до при зна јем, да ни ко ни ка да ни је ви део да јед на вр ста 
ра ђа дру гу вр сту, као и то, да не по сто ји ни ка ква ап со лут на ја-
сна опа ска ко ја би до ка зи ва ла да се ма ка да та ко што де си ло 
... ја сам ап со лут но убе ђен да је чо век тран сфор мист или не-
тран сфор мист не из раз ло га ко је је из ву као из при род не исто-
ри је, не го због сво јих фи ло соф ских ми шље ња. Ка да би ра ди 
об ја шње ња по ре кла вр ста, сем де сце дент не те о ри је по сто ја ла 
ка ква дру га на уч на хи по те за, мно ги би тран сфор ми сти на пу-
сти ли  њи хо во са да шње ми шље ње као не до вољ но до ка за но.“ 

Борба за опстанак - по Дар ви ну уло гу ко ју ра зум ни и све-
сни  од га ји вач има у ве штач кој се лек ци ји, у при род ној се лек-
ци ји ту уло гу има бор ба ко ју ор ган ска би ћа во де ме ђу со бом 
ра ди обез бе ђе ња сред ста ва по треб них за одр жа ва ње њи хо вих 
жи во та. Овај део Дар ви но вог уче ња ни је ор ги на лан, он је на  
иде ју о бор би за оп ста нак до шао чи та ју ћи де ло То ма са Мал ту-
са ен гле ског еко но ми сте (1766-1834)  “Есеј о ста нов ни штву” у 
ко ме је То мас Мал тус из ло жио сво је схва та ње о не ми нов но сти 
бор бе ме ђу љу ди ма, по што се њи хов број на зе мљи уве ћа ва у 
ге о ме триј ској (2,4,8,16,32...), а сред ства за одр жа ва ње жи во та у 
арит ме тич кој про гре си ји (2,4,6,8,10...) због то га по сто ји бор ба 
за хра ну, за жи вот.

Уло га „бор бе за оп ста нак” као фак то ра ево лу ци је ни је она ко 
по зи ти ван ка ко је то Дар вин по гре шно учио не го је ја ко не га-
ти ван. У овом по гле ду бор ба за оп ста нак ви ше ра за ра не го што 
ства ра. Јер у тој бор би че сто пу та по бе ђу ју и њу над жи вљу ју 
не нај ја че и нај спо соб ни ја већ нај сла би ја би ћа. Та ко нпр. док 
су ма му ти, би зо ни и дру ге огром не жи во ти ње одав но из у мр-
ле, до тле гли сте, сте ни це, ва ши и мно ги дру ги ор га ни зми и 
дан - да нас жи ве и на гло се мно же, а ко ји од ових ор ган ских 
би ћа пред ста вља ју ве ћи про грес на пу ту ево лу ци је ор ган ског 
све та ни је те шко по го ди ти. По ред бор бе за оп ста нак у биљ ном 
и жи во тињ ском све ту по сто ји и та ко зва на сим би о за (син = са, 
за јед но; би ос = жи вот) или за јед нич ки жи вот за сно ван на уза-
јам ној по мо ћи ра зних ор ган ских би ћа.

1. По зна то је да мно га ор ган ска би ћа жи ве у ве ћим или ма-
њим за јед ни ца ма, од ко јих су нај чу ве ни је мра ва и пче ла, да и 
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вање. Затим, разлика је у усправном ходу. 
Мајмуново тело и удови су прилагођени 
за његов начин живота, за пентрање по 
дрвећу, а човекови удови за усправан ход 
на две ноге. Мајмунове ноге су заправо 
руке, тако да мајмун има два пара руку. 

Сад се поставља питање шта је 
натерало примата да се усправи 
и да хода на две ноге и да напу-
сти свој природан начин живота 
и зато је незамисливо развиће 
ногу из руку. 

Развојем палеонтологије про-
нађени су разни фосили за које 
су еволуционисти мислили да је 
прелазни тип између мајмуна и 
човека, али је касније утврђено 
да је све то била лаж. Имагинар-
но породично стабло човека иде 
овим редом: Аустралопитекус 
(јужни мајмун), Хомо хабилис 
(човек способан за коришћење 
алатки), Хомо еректус (усправан 
човек), Хомо сапиенс. Пронађе-
ни су фосили хомо еректуса, 
тако је Фулрот године 1856. про-

нашао неандерталског човека, пронађе-
на је бутна кост, кључна кост, и једна ло-
бања. Године 1895. Еуген Дибоа на острву 
Јави, је пронашао питекантропуса – 
мајмуно човека. Пронађени су фрагмен-
ти лобање, карлична кост која је нађена 

не по ми ње мо људ ске за јед ни це. Да ли би те за јед ни це мо гле 
да по сто је без уза јам не са рад ње и по мо ћи њи хо вих чла но ва? 
По ми шље њу Ал фре да Еспи на са фран цу ског со ци о ло га све те 
за јед ни це или дру штва жи ве по мо рал ним за ко ни ма. 2. Ке нет 
Во кер ен гле ски хи рург и пи сац, на пу ту по Афри ци за па зио је 
ко ег зи стен ци ју жи ра фа и сло но ва. Сло но ви има ју до бар слух 
али слаб вид, а жи ра фе до бар вид јер су као стра жа ри на осма-
трач ни ци, ка да се удру же ско ро им је не мо гу ће при ћи.

3. За тим те ло ли ша ја гра де: ал ге (зе ле не лоп ти це) и гљи ве 
(без бој ни кон ци). Ко их је на те рао да се удру же? На и ме, ал ге 
има ју зе ле ну бо ју, по мо ћу зе ле не бо је, а по сред ством сун ца оне 
ства ра ју ор ган ску хра ну. Гљи ве не ма ју зе ле ну бо ју, те ни су у ста-
њу да при пре ма ју се би хра ну, за то се гљи ва удру жи ла са ал гом 
и од ње узи ма ор ган ску хра ну. Али у на кна ду за то гљи ва цр пи 
во ду из спо ља шње сре ди не и ту во ду до ста вља ал ги. Ов де ви ди-
мо ка ко су се ал ге и гљи ве удру жи ли и уза јам но се пот по ма жу.  

На сле ђе сте че них осо би на Мно ги би о ло зи спо ре тач ност 
Ла мар ко вог и Дар ви но вог уче ња о на сле ђи ва њу - сте че них 
осо би на. Ево лу ци ја ка же: Нај спо соб ни ја ор ган ска би ћа ко ја су у 
бор би за оп ста нак са дру гим би ћи ма сте кла из ве сне спо соб но-
сти и ову бор бу над жи ве ла, те сте че не осо би не у то ку жи во та 
се пре но се пу тем на сле ђи ва ња на по том ство.

По зна то је да је Огист Вајс ман (1834-1914) не мач ки би о лог у 
сво јој чу ве ној књи зи: ”Те о ри ја кон ти ну и те та оплод не пла зме”, 
твр дио да се осо би не јед ног ор ган ског би ћа, сте че не за вре ме 
ње го вог жи во та, не пре но се на ње го во по том ство на сле ђем. 
Још је твр дио да су пол не ће ли је – јај на ће ли ја и спера ма то-
зо ид,  не за ви сне од со мат ских ће ли ја ко је чи не оста так те ла. 

Ако је то тач но, то зна чи да је пре но ше ње сте че них осо би на 
фик ци ја. Вајс ман је ми ше ви ма у 15. и 16. ге не ра ци ја се као ре-
по ве и ни је дан миш се ни је ро дио са не до стат ком ре па. (На и ме, 
уве ћа ње ми ши ћа ру ку код ко ва ча, због стал не упо тре бе при ли-
ком уда ра ња че ки ћем, пре ма Ла мар ку, де ца ко ва ча би тре ба ла 
да има ју ве ће и ми ши ћа ви је ру ке од оста ле де це – али за ово 
не ма до ка за.) 

Сле де ћа за мер ка овом фак то ру ево лу ци је је да је оно што се 
де ша ва на ма у то ку жи во та да се не бе ле жи у на сле ђе. Из ге не-
ти ке зна мо да се пре но ше ње ге не тич ке ин фор ма ци је вр ши са 
ДНК на РНК (ко је има три вр сте: ин фор ма ци о на - РНК, тран-
спорт на и ри бо зом на). А са ин фор ма ци о не РНК на про те и не. 
Зна чи то је ток ге не тич ке ин фор ма ци је: ДНК – РНК - ин фор-
ма ци о на РНК – ПРО ТЕ ИН. Је ди ни из у зе так је РНК ви ру си код 
ко јих се ин фор ма ци ја пре пи су је са РНК у ви ду ДНК и то са јед-
ним по себ ним ен зи мом. Ни кад се ин фор ма ци ја не пре но си са 
про те и на на ну кле ин ске про це се.

Дар вин је по гре шно сма трао да се кад на ће ли је у тки ви ма 
(со мат ске ће ли је) ути че сре ди на, фор ми ра ју на след не је ди ни це 
(ге му ле). Ове ге му ле,  ве ро ва ло се, би ле су но ше не у пол не кли-
це, а по том пре но ше не на по том ство. Ка рак те ри сти ку ко ју је 
сте као ро ди тељ та ко је на вод но на сле ђи вао ње гов по то мак. Да-
нас ми зна мо да на сле ђе кон тро ли шу ге ни ко ји се на ла зе са мо у 
пол ним ће ли ја ма (јај не ће ли је и спер ма то зо и ди). - 

Биљана Стојковић, Никола Туцић, Дарвинијана, водич кроз 
еволуциону биологију,  Београд, Службени гласник 2009, 34-37. 
и Др Лазар Милин, Научно оправдање религије, књига 4, Беог-
рад 1985.
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неколико метара далеко од лобање, без 
икаквих показатеља да су обе припада-
ле истом бићу. Године 1922. пронађен је 
синантропус, који је назван homo 
pekinensis – пекиншки човек, 
јер је пронађен у околини 
Пекинга.  Лартет је 1868. 
пронашао кромањон-
ског човека.

За аустралопитекуса 
је утврђено да су то све 
изумрли мајмуни који 
подсећају на мајмуне 
данашњице. Запреми-
не њихових лобања су 
исте или мање него код 
данашњих шимпанзи. Ви-
сина њихова је 130 cm. 
И управо као код 
данашњих шим-
панзи, мужјак 
аустралопите-
кус је већи од 
женке. Оштар зуб кутњак, грађа доње ви-
лице, дуге руке и кратке ноге, су докази 
који показују да ова бића нису била дру-
гачија од данашњих мајмуна. Професор 
Лорд Закерман и професор Чарлс Ок-
снард иако еволуционисти доказали су 
да су ово били мајмуни. 

Што се тиче Хомо хабилиса, године 
1994, детаљне анализе америчког антро-
полога Холи Смит, показале су да Хомо 
хабилис, није био хомо, другим речима 
човек, него мајмун. У току исте године, 
Фред Спур, Бернард Вуд и Франс Зоне-
велд, сви специјалисти анатомије су до-
шли до истог закључка. 

За питекантропуса је утврђено да ло-
бања која је пронађена припада мајмуну, 
а не човеку - мајмуну. За синантропуса је 
утврђено да те кости припадају правим 
људима а не прелазним типовима. За не-
андерталца анатом Рудолф Вирхов твр-

ди да те кости припадају некој болесној 
особи савременог човека. С тим у вези у 

Копенхагену у музеју се налази јед-
на лобања једног данског пле-

мића слична са неандер-
талском. Утврђено је да 

је та лобања поседо-
вала мозак већи од 
мозга гориле. Иако 
се неандерталци не 
разликују од сав-
ременог човека, 
еволуционисти их 
и даље приказују 

са мајмуноликим 
изгледом. Налази 

сведоче да је неандер-
талац сахрањивао мр-

тве, правио музичке 
иструменте.6

Ми људи смо 
сродни са свим 
живим бићима, 

са свим створењима, али најсроднији су 
људи међу собом. Јер из једне крви је крв 
свих људи. Сродни смо са животињама, 
али и поред те сродности са свима њима, 
није то наше порекло. Само слепци, само 
они који су кратке памети, кратког 
знања, који не знају право достојанство 
људско, прихватиће то и такво учење о 
човековом пореклу. Од мајмуна смо и до-
ста нам је. Коме је доста – нека му буде 
доста. Мени то није доста. Ја и са мајму-
ном сродан јесам и са сваким створењем 
сродан јесам и то ме радује, јер осећам 
да је у свему присутан Божији закон, Бо-
жија сила, Божија мудрост, Божија хар-
монија. Али опет као што каже владика 
Раде: Ја се надам нешто Твоје, да у души 
6 Djuen Gis, Krah evolucije, Beograd 2000, 183-239.Дјуен 
Гиш, докторирао из области биохемије, на Универзитету 
Калифорнија, Беркли. Провео је 18.година у биохемијском 
истраживању на Медицинском колеџу Корнел Универзите-
та, Вирус лабораторији Универзитета Калифорнија, Беркли 
и Апџон компанији. Члан је Америчког хемијског друштва и 
Америчког института за хемију.
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мојој сјаје, е ту смо ми, то смо ми. То је 
Владика Раде преточио у стих речи про-
рока Мојсија, и створи Бог човека по лику 
своме, по обличју своме, створи Бог чове-
ка и удахну му дах животни, а тај дах је 
Свети Дух Божији.7

Закључак
И ево нас, коначно распетих између два 

избора, између две алтернативе. Је ли ова 
грдна мешавина која нас окружује, само 
продукт разлуђених, развихорених чести-
ца и атома? Или је све ово продукт и дело 
Премудрог Устројитеља и акт немерљиве 
љубави Његове. Је ли ова плава палнета, 
Земља, само позорница на којој, како на 
једном месту рече наша мудра Исидора 
из рода Секулића, само некакве, прими-
тивне снаге бректе и где се по речима 
мудрог Босијеа, француског бискупа, не-
престано чује, рзање грешних срдаца,8 а 
ми створења људска, нус продукт, тог и 
таквог околиша? Или је све ово, и ми у 
овоме, саздано од Божанског Архитекте 
и саткано од најфинијих влакана и најлеп-
ше пређе. Да ли нам родословна таблица 
почиње од праоца парамецијума и пра-
мајке амебе, а кончина наша у ништави-
лу, мраку мракова, и забораву. Или смо 
то ми људи царског и божанског порекла, 
јединствене и непоновљиве појаве у вас-
целој васељени, оригинали и уметничке 
креације чудесног Креатора и Уметника, 
који нам и власи на глави изброји и који 
нас неће увести у заборав и ништавило, 
ни онда када буде саздао ново небо и нову 
земљу. Коју ћемо од ове две алтернати-
ве изабрати, то је искључиво прерогатив 
наше слободне воље од Бога дароване. А 
за крај ево једног исказа који нам  може 
мало припомоћиу трагању за избором: 
Ствар је једноставна и мени једино при-
7 Митрополит Амфилохије, Беседа на Духове, часопис 
Светигора 2009, мај бр. 191, година 17.
8 Исидора Секулић, Говор и језик, мир и немир, Београд 
1977, 539.

хватљива, много је теже заправо, дока-
зати да Бога нема. Којим постулатом 
атеиста може мени бити интересан-
тан, а да притом не буде исмејан у свом 
доказу?Ја нећу да човек буде напуштен од 
Бога, већ тако блажена тежња је нешто 
што човека магнетски привлачи Богу, 
хтео то човек или не, да призна. (Извод 
из интервјуа са Милићем Станковићем, 
академским сликарем у америчком ли-
сту Преглед, 1982.г.) И онда нам нимало 
зачудне нису речи Алексеја Исајевича 
Солжењицина, из његове молитве упуће-
не Богу Тројичном: Како ми је лако ве-
ровати у Тебе Господе и како ми је лако 
живети са Тобом. Када ми у недоумици 
стане памет, затаји ум мој и када нај-
паметнији људи не виде даље од данашње 
вечери и не знају шта треба урадити 
сутра, Ти ми шаљеш мирно поуздање да 
постојиш и да ћеш се ти побринути да 
не буду затворени сви путеви да не буду 
затворени сви путеви добра.9 (Крај)

Срећко Зечевић, јереј
9 Marjan Cagalj, Kad tajga ne mirise, Glas koncila, br. 1532, 
1970, 5.



10

Ако је, као што смо у претходним по-
глављима видели, брак у раној Цркви, 
појмљен као Света Тајна, која је предукус 
радости Царства Божјег, како можемо 
објаснити чињеницу да Црква није упра-
жњавала никакаву посебну службу или 
чин, који би потврдио брак. Уместо тога, 
признаје се, као важећи, брак закључен 
према законима секуларног друштва. И 
никада није покушано укидање ових зако-
на, нити поништавање друштвених одред-
би које их утврђују.

Одговор на питање, да ли је ово не-
хришћански или хришћански брак, нала-
зимо у чињеници да је први био закључен 
међу незнабошцима [паганима], а други 
међу хришћанима; дакле, није ствар у на-
чину на који је закључен. Једно од сталних 
подсећања Светог Павла је да Бог не живи 
у људским храмовима, и да су наша тела 
храм Светог Духа. Када у браку човек и 
жена постају једно тело, и када су обоје 
чланови Тела Христовог, њихова заједни-
ца бива запечаћена Духом Светим који об-
итава у сваком од њих.

Дакле, Евхаристија је оно што их чини 
члановима Тела Христовог.

Веза између брака и Евхаристије ука-
зује на причу о свадби у Кани (Јн 2, 1-11), 
која се чита током нашег савременог чина 
венчања. Овај текст је један међу многи-
ма из Јовановог јеванђеља, који указује на 
Крштење и Евхаристију:1 као што је вода 
претворена у вино, грешни човечији жи-
вот може бити преображен, Христовим 
присуством, у нову стварност Царства.
1 Уп. O. Cullmann, Early Christian Worship, Napierville, III, 
1956.

Рани хришћански писци, исти они који 
су потпуно признали закониту валидност 
грађанског брака према законима, такође 
потврђују да је он Евхаристија, која му 
даје нарочит хришћански смисао. Тако је 
Тертулијан (други век) написао да је брак 
уређен у Цркви, потврђен Причешћем 
(Евхаристијом), запечаћен благословом, 
и уписан на небесима од стране анђела 
(Писмо жени, II , 8, 6-9). Сваки хришћа-
снки пар жељан брака, пролази кроз фор-
малности грађанске регистрације, што им 
даје валидност у секуларном друштву; и 
затим кроз заједничко учешће у редовној 
недељној Литургији, у присуству целокуп-
не локалне хришћанске заједнице, при-
мају благослов епископа. То је онда када 
њихов грађански договор постаје и Света 
Тајна, са вечном вреднoшћу, превазила-
зећи своје земаљско живљење, јер брак je 
такође уписан на небу, а не само у светов-
ном „регистру“. Он постаје вечна заједни-
ца у Христу. Исти начин се примећује и у 
посланици познатог мученика, епископа 
Игњатија Антиохијског (+100. год.): А они 
који се жене и који се удају, треба са сагла-
сношћу епископа да ступају у сједињење, 
да им брак буде по Господу, а не по похоти 
(Посланица Поликарпу Смирнском 5, 2).

Оно што чини брак Светињом, није нео-
пходан скуп нарочитих, видљивих радњи, 
учињених од стране свештеника. Запра-
во, Црква је сама по себи, тајанствено сје-
дињење Бога са својим народом – Света 
Тајна, Тајна спасења (види Еф 3). Када је 
човек присаједињен у ову заједницу кроз 
Крштење, то је заиста Света Тајна, јер је 
Тајна спасења предана њему на лично чу-

Светотајинско богословље
Јован Мајендорф

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ
Брак и Евхаристија
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вање. Али све ове појединачне Свете тајне 
су потпуне у Евхаристији, као што читамо 
код Николе Кавасиле, великог православ-
ног мистика и теолога четрнаестог века 
(On the Life in Christ, PG 150, col. 585B). За-
право, сама Евхаристија је венчана гозба, 
тако често помињана у Јеванђељима, као 
што и Кавасила пише: Ово је најхваље-
није венчање, до кога Женик [Младожења] 
води Цркву као чисту Невесту... када ми 
постајемо тело Његовог тела и кости 
Његових костију (ibid, col. 593D).

Крштење је, у раној Цркви, служено то-
ком Литургије, и такве су, чак и данас, 
службе рукоположења ђаконата, свеш-
тенства и епископата. Ово је првобитно 
био случај и са браком. Једино овакво 
схватање хришћанског брака, као састав-
ног дела Тајне, чија је пуноћа Евхаристија, 
може објаснити канонску одредбу против 
мешовитих бракова, против другог бра-
ка, итд, као што ћемо видети касније. Ови 
бракови не могу бити у потпуности све-
ти. Савршено „легитимни“ у терминоло-
гији грађанског закона, они не могу бити 
саставни део Евхаристије.

Многе нејасноће и неразумевања која се 
тичу брака у нашој савременој православ-

ној пракси ће бити лако уклоњене, ако 
првобитна веза између брака и Евхари-
стије буде обновљена. Теоретски, право-
славна светотајинска теологија је, чак и у 
својој схоластичкој, „уџбеничкој“ форми, 
очувала ову везу, потврђујући, супротно 
од римокатолицизма, да је свештеник 
свршитељ брака.2 С друге стране, запад-
на средњевековна теологија, створила је 
серију конфузија, прихватањем - као и у 
многим другим стварима - римског лега-
лизма, као основе светотајинске теоло-
гије: брак, постајући „уговор“, је закључен 
од мужа и жене, који су, према томе, „свр-
шитељи“ свете тајне, док је свештеник 
само сведок. Као правни уговор, брак је 
раскинут смрћу једног од супружника, 
али је нераскидив док су обоје живи. За-
право, нераскидивост - тј. правни кон-
цепт прихваћен као апсолут - је главни, 
ако не и једини, допринос хришћанства у 
римокатоличком концепту брака.

2 P. Trembelas, Dogmatique de l’Eglise Chatolique Orthodoxe, 
III, Chevetogne, 1968, стр. 346; T. Stylianopoulos, Towards a 
Theology of Marriage in the Orthodox Church, Greek Orthodox 
Theological Review 22, 1977, стр. 249-283; R.Stephanopoulos, 
Marriage and Family in Ecumenical Perspective, St. Vladimir’s 
Theological Quarterly 25, 1981, стр. 21-34.
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Раскинут смрћу, саобразан људском до-
говору, брак је, у преовладавајућем запад-
ном схватању, само земаљско дело, које се 
тиче тела, стога, недостојно уласка у Цар-
ство Божје. Можемо се чак запитати, да ли 
брак, овако схваћен, и даље може бити на-
зван Светом Тајном. Али, потврђујући да 
је свештеник тај који склапа брак, као што 
је уједно и свршитељ Евхаристије, Пра-
вославна Црква прећутно укључује брак 
у вечну Тајну, где је граница између неба 
и земље сломљена и где људска одлука и 
дело задобијају вечну димензију.

Парадоксално, иначе, римокатолич-
ка црква је сачувала древну хришћанску 
традицију у својој литургијској пракси; 
брак између два римокатолика и даље се 
дешава у заједници са народом. Касније 
је ово изостављано у случају мешовитих 
бракова. Обнављање сличне праксе у 
Православној Црвки могло би засигурно 
испунити православну теологију брака, 
боље него правни концепт који преов-
ладава у римокатолицизму, у време кад 
је римокатоличка теологија престала да 
види свој извор у сопственој традицио-
налној литургији!

У неким крајњим ситуацијама, Право-
славна Црква је, чак и данас, стављена у 
позицију коју је држала током првих ве-
кова. У Совјетском Савезу, на пример, 
где је служба црквеног венчања често 
била неизводљива, због државног про-
гона религије, али где је анонимни Евха-
ристијски одзив био могућ без обраћања 

пажње власти - Црква може и мора, у 
ствари, толерисати хришћанске бракове 
чак и без редовног црквеног чина. Услед 
околности, ова толеранција је пуноваж-
на. Наравно, ово би било потпуно недо-
пустиво, у случају ако би Црква имала 
могућност да спроведе свечану службу 
венчања. И, у било ком случају, приступ 
Евхаристији подразумева да Црква зна да 
одређени пар није само пуноважно вен-
чан, са хришћанске тачке гледишта, већ 
да такође стреми животу по Јеванђељу. 
Иста логика се такође примењује на не-
православни пар који се прикључује Цр-
кви. Крштавани, ако је неопходно, или 
само миропомазивани, или једноставно 

исповедајући православну веру, они нису 
поново венчавани, јер њихово примање 
Евхаристије подразумева да их Црква 
благосиља као мужа и жену.3 Пракса по-
новног венчавања таквих парова, само 
може бити последица потпуног неразу-
мевања православног учења о браку.

са енглеског превео и приредио
Владмимир Благојевић

3 Уп. Jerome Kotsonis (бивши атински Архиепископ). 'Η 
κανονικιὴ ἄποψις περὶ τῆσ ἐπικοιωνίας μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, 
Athens, 1957, стр. 216; такође види одлуке Руског Светог Си-
нода које се односе на питања наведеноих код P. I. Necheaev, 
Prakticheskoe rukovodstvo dlia sviashchenno-sluzhitelei, 9th 
edition, St. Petersburg, 1907, стр.  263-264.
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Царство Божје није Талмуд. Није ни меха-
ничка збирка библијских или светоотачких 
цитата који немају везе са нашим бићем и 
животом. Царство Божије је унутра, у нама, 
као динамички квасац који пресуштаствљује 
сав живот човеков, његов дух и његово тело.

Да бисмо, изучавајући свете Оце, остали 
верни духу слободе који њих одликује и до-
стојни њихове господствености и младости, 
потребно је да њиховим свештеним тексто-
вима приступамо с оним истим страхопо-
штовањем с којим целивамо њихове свете 
мошти или свете иконе. То литургијско по-
штовање ће нам убрзо открити да се у њи-
ховим списима крије особита, неизразива 
благодат. Ту влада једна друга клима. Уз то, 
постоје у светоотачким текстовима и изве-
сне неуралгичне тачке, извесни, рекли бис-
мо, пролази за које осећамо да од нас ишту - 

и да у нама врше - неку чудну промену. То су 
истине и ставови које треба да усадимо ду-
боко у своје биће и у свој живот, да би га они 
у целини заквасили. Истовремено, наравно, 
треба да и сами себе у потпуности усађује-
мо у њих и да у њима остајемо, и то што 
дуже. Такав брак - такво крштење - донеће 
очекивани плод: тај плод неће бити додатак 
и терет светоотачких цитата, нити учење 
туђих мишљења напамет, него ће то бити 
задобијање новога, прозорљивога, духовног  
осећања, које човека оспособљава да ствари 
сагледа на другачији начин, на прави начин. 
Останемо ли само при учењу цитата напа-
мет и при њиховом механичком сређивању 
и научимо ли тако људе, пашћемо у основну 
грешку због које ћемо учити и објављива-
ти све друго, само не светоотачки живот и 
светоотачку философију. Јер, особеност и 
изузетност светоотачкога стваралаштва са-
стоји се у томе што се оно зачиње, одржава, 
напредује и расте помоћу благодати и силом 
слободе Духа.

Оно што траже и дају свети Оци, јесте 
преображај Духом. Уколико будемо желели 
да им се приближимо изван те стварности, 
они ће нам остати неразумљиви као писци и 
презрени као личности.

Преносити реч светих Отаца, не значи 
преносити мишљења на разне теме уз по-
моћ „конкорданције“. Преношење речи 
светих Отаца значи, напротив, примање 
хране од стране живих организама. Они 
храну упијају и претварају је у крв, живот 
и издржљивост. Том акту оживотворења, 
неоспорно, без коментара, уоченом и уочи-
вом, следи даље давање радости другима и 
објављивање доживљеног чуда.

Према томе, жива - светоотачка - реч. не 
преноси се механички, не чува се на архео-
лошки начин, не дозива се у сећање помоћу 

Литургијско богословље
Архимандрит Василије Гондикакис

ИЗУЧАВАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ СВЕТООТАЧКЕ РЕЧИ
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враћања у историју. Она се преноси свецела, 
као свежива реч, тако што прелази са по-
кољења на покољење и пролази кроз живе 
организме које мења и на тај начин ствара 
нове свете Оце, а они, опет, њу претварају у 
своју личну реч, у свој нови духовни посед, 
у чудо, у богатство што се раздаје и разда-
вањем расте.

То и јесте непроменљиво изливање силе 
која преиначује трулежност у беструлеж-
ност, пропадљивост у непропадљивост. То 
и јесте непокретна увек-покретљивост речи 
Божје, њена вечно жива неизменљивост. 

Реч Божја изгледа свакога дана другачија, 
нова, а уствари је иста. То је тајна Живота, 
који је ушао у најдубљу унутрашњост наше 
умртвљене природе, те је васкрсава изнутра, 
кршећи резе на вратима Ада.

Пружам другима светоотачку реч, значи - 
ја сам живим и преображавам се њоме. На 
тај начин мој организам има могућност да 
ту реч измени, да је учини јестивом и пит-
ком за онога коме је пружам. 

Ово мењање речи у човеку и мењање чо-
века речју, оставља неизмењеном тајну лич-
ног и непоновљивог живота, који се на све-
тоотачки начин предаје и раздаје.

Светоотачка реч је налик на храну којом се 
храни мајка: сама се њоме храни и одржава у 
животу, а истовремено се она у њеном орга-
низму претвара у материнско млеко, у напи-
так живота, неопходан њеном тек рођеном 
чеду.

Ала је то лепо када човек постане бого-
словље! Тада све што чини, а пре свега оно 
што је спонтано, постаје (а само оно што је 
спонтано и јесте истинито), збори и сведо-
чи о истини да се Син и Логос Божји ова-
плотио, да се очовечио Духом Светим од 
Приснодјеве Марије. Сва његова дела и све 
његово биће говори без речи о неизреци-
вим тајнама које се открише у последњим 
временима.

То богословско живљење и сведочење је-
сте благослов који људима заслађује живот. 

Оно је храна која се реже на комаде и даје 
ближњем. Оно је пиће које се штедро лије и 
даје брату човеку да утоли своју жеђ.

Тада човек више не говори о животу него 
даје живот - храни гладнога и поји жедно-
га. Насупрот томе, схоластичко богословље, 
саткано од творевина разума, није налик на 
Тело Господње, ту истинску Храну, нити на 
Крв Господњу, то истинско Пиће, него личи 
на каменчић који понекад пронађемо у сво-
ме јелу. Тако и камен схоластике изгледа 
нечовечно тврд и несварљив устима и укусу 
човека који живи светом Литургијом; зато 
га он и одбацује као нешто страно и непри-
хватљиво.

Наша реч је често слузава и слаба. Да бис-
мо је дали другоме и да бисмо њоме дали 
живот, она треба да се оваплоти. Твоје речи 
нешто говоре само тада када кроз њих дајеш 
другоме тело своје и крв своју. Бестелесне, 
неоваплоћене речи, ре-чи које не исходе из 
живота и не раздељују другима наше раско-
мадано тело и нашу изливену крв, не говоре 
ништа. Зато је Господ на Тајној Вечери са-
жео тајну Своје проповеди у следеће речи:

Узмите, једите Тело Моје!
Пијте Крв Моју!

Благо човеку који је раскомадан, па се 
приноси другима, који се излива, те напаја 
друге! Кад настане време његова кушања, 
неће се уплашити. Боље рећи, неће имати 
чега да се плаши. Већ од раније њему ће 
бити јасно да се, у свештенодејству љуба-
ви, човек по благодати раздробљава, али 
не раздељује, да се увек приноси другоме за 
јело, а никада не потроши. Такав човек је, 
наиме, постао Христос по благодати. Стога 
његов живот храни и поји брата, то јест хра-
ни и поји његово сопствено биће и чини да 
оно бескрајно расте. 

 Преузето из
Света Литургија -

Откривење нове твари, 
архимандрит Василије Гондикакис

Нови Сад 1998.



Дозволи ми да патњом
просветлим путеве

праведности;

да на коленима
дочекам прочишћење,

трњем радости обасјан.

Молим Те, Боже,
да део непрегледног

стада, које благом речи водиш 
и ја будем!

И да Те у животу праведних,
срцем чистим, видим –

јер Твоји путеви, 
моји путеви постају.

Светлости непоновљива
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Свети Николај Жички

МИСИОНАРСКА ПИСМА
14. писмо Хаџи Јовану који пита: Шта је 

најважније за спасење душе?
И ја ћу тебе нешто упитати, драги са-

путниче, па какав одговор даш мени 
дао си и себи. Шта је, дакле, најваж-
није за дете новорођенче?Да ли храна, 
или топљење, или купање, или чување? 
Можеш рећи, да је нешто од овога не-
опходније од другога, но признати мо-
раш, да је све ово четворо веома важ-
но за правилно напредовање детета. 
Душа једног пробуђеног и покајаног чове-

ка јесте као тек рођено дете. Сети се, како 
је Христос говорио Никодиму о понов-
ном рођењу човека. Новорођеној души 
потребно је и да се храни науком Христо-
вом, и да се чисти постом и молитвом, 
и да се греје љубављу наспрам Створи-
теља свога, и да се бодро чува контролом 
мисли и жеља од свих стрела и пагуба. 
Није ли Спаситељ поручио нама пре-
ко апостола Својих: ако имате љубав 
к мени, заповијести моје држите! Није 

рекао држите једну заповест, него др-
жите заповести, то јест - све. А Христо-
ве заповести односе се на наше трудове 
око наше сопствене душе. Није један труд 
него многи трудови.

Ти си познат воћар. Колико трудова 
имаш ти око једне воћке?И ниједан не 
изостављаш. Како онда смемо изостави-
ти иједан труд око душе своје, једине имо-
вине наше, коју несити гроб не гута?

Гле, ти си сматрао, да је за твоју душу по-
требан био чак и хаџилук у Јерусалим. То 
није изрична заповест Божија, па ипак си 
ти из љубави према Господу своме и ради 

душе своје и тај труд предузео.
Како ли онда смемо пренебрећи 
ма и једну изричну заповест Спа-
ситеља нашег као маловажну? 

Мир ти и радост од Господа.

20. писмо студенту који пита: 
Ко су то нишчи духом (сиро-

машни духом)?
Блажени нишчи духом, јер је 

њихово Царство небеско, ре-
као је Господ Христос. Тебе то 
збуњује. Забуна долази отуда 
што ти мешаш скудоумност сла-
бо развијених људи, са нишчетом 

коју Христос похваљује.
Нишчета духовна, или скрушеност, 

особина је најбољих умова, које је свет 
имао. То је самосвест о своме ништавилу, 
пред величанством Божијим, самосвест о 
својој прљавштини према чистоти Твор-
чевој, самосвест о својој потпуној зави-
сности од безграничне моћи Господње.

Цар Давид је говорио за себе: ја сам цар 
а не човек. А цар Давид није био скудо-
уман, него је био један богат и генијалан 
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ум. Његов син, премудри Соломон, на-
писао је: уздај се у Господа свијем срцем 
својим, а на свој разум не ослањај се. То 
и значи бити нишчи духом, наиме: по-
верити се сав Богу, а себи не веровати. 
Онај је блажен ко је у стању искрено ис-
поведити: моја је снага ништавна, мој 
разум је нејачак, моја је воља колебљива 
- Господе, помози ми!

Нишчи је духом светитељ који - као апо-
стол Павле - може да каже: ја ништа не 
знам осим Христа!

Нишчи је духом научник који - као Њутн 
- призна, да је његово незнање бескрајно 
веће од његовог знања.

Нишчи је духом богаташ који - као бога-
ти Јов - говори: го сам дошао у овај свет, 
го ћу отићи из њега.

Свети Сава и краљ Дечански и кнез Ла-
зар осећали су се као нишчи духом. Шта 
говорим? Та сви апостоли и светитељи и 
праведници, са многим милионима по-
божнога народа Божијега, били су овоме 
свету као нишчи духом. Зато су поста-
ли, према Божијем обећању, наследници 
Царства небескога.

Нишчим духом не сматрај онога човека 
који је ограничен у знању, него који се не 
хвали својим знањем.

Нишчета духовна сушта је супротност 
охолости и самохвалисању. Од глупе, 
преглупе охолости и пагубног самохва-
лисања хтео је Христос да нас сачува, кад 
је похвалио нишче духом.

Мир ти и радост од Господа.

Не чујем добро
Дал’ мене зовеш
Таласи бурни стене ударају
Ветар и кише нек ми понове
Стани, јер ноћас се
светови сударају.
 

Да, чујем сад јасно
Име је моје
Зовеш ме страсно
Речи су твоје.
 

Ал’ко још да чује
У жагору овом

Што се сад вије?
Хучи машина.
Ко осим мене

сад’још се мучи
Да чује глас

Кад зове истина?

 Позив још траје.
Ко ће да пође,
Ја ћу сигурно,

Не бих да страдам.
Брод се већ спрема

И ја ћу с’њима,
Оне су Љубав,

Вера
И Нада!

Срђан Станковић,
чтец Саборног храма у Крагујевцу

Истина зове
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Када погледамо богослужбене текстове, 
Житија светих, или црквени календар, ви-
дећемо да уз имена светитеља стоје разни 
епитети. Сваки од ових епитета има бого-
словско оправдање, али у крајњој линији 
то су све – синоними прослављених, као 
дејства највеће тајне – Цркве: Таква је све-
та тајна Христовог тела – Цркве, Хри-
стовог тела – Евхаристије, Богочовечан-
ског тела – Цркве, тајна спасења, тајна 
обогочовечења, тајна охристовљења, 
тајна обожења, тајна отројичења. (Јус-
тин Поповић, Догматика Православне 
цркве, трећа књига, Београд 1980, 743).

Светачки ликови
Старог Завета 

Патријарси
Главне личности у Старом завету су 

били старозаветни патријарси. Патријарх 
је грчка реч, која води порекло од речи 
патриа – породица, племе, поколење, и 
од речи архон – начелник, вођа. Према 
томе, патријарх значи родоначелник, вођа 
народа. Епоха патријараха се дели на три 
периода: Најстарији период је од Адамо-
вих синова Каина и Сита, све до Ламеха 
и његовог сина Ноја, кад се овај период 
завршио потопом. Листа патријараха од 
овог периода има две гране једног стабла: 
једно је Каинова грана, а друга Ситова. 
Други период чине патријарси од Ноја до 
Аврама. Трећи период од Авраамових по-
томака, син Исак, унук Јаков и 12 синова 
Јаковљевих од којих је постало 12 племе-
на Израиљевих. Они се најчешће сматрају 
правим патријарсима и са њима се завр-
шава епоха патриајараха. У ужем смислу 
под патријарсима се подразумевају само 

Хришћански појмовник

СВЕТИТЕЉСКИ ЕПИТЕТИ
(први део)

Аврам, Исак, Јаков и Јосиф. 
Улога патријараха није се исцрпљивала 

само њиховим руковођењем заједницом, 
већ су истовремено били свештеници Јах-
веа. 

Праоци 
Праоци су родоначелници Изабраног на-

рода, а самим тим и преци Господа Исуса 
Христа, јер је од њих по телу (Рим 9,5). Из-
ворно, реч праотац, означава даљег прет-
ка. Постоји извесно дуплирање са терми-
ном, патријарси, јер се једне исте личности 
називају у богослужбеним и житијним 
текстовима и патријарсима и праоцима. 
Многи од праотаца имају свој посебан 
дан у месецослову, а постоји и заједнички 
празник њихов са осталим старозаветним 
личностима, то су: Недеља Праотаца и Не-
деља Отаца, тј. претпоследња и последња 
недеља пред Божић, познате у народу као 
Материце и Оци. 

У недељу праотаца, у богослужбеним 
текстовима, Црква се сећа старозаветних 
патријараха, пророка, праведника, првос-
вештеника, царева, судија. 

У богослужењу праоци имају и тропар и 
кондак. 

Оци
Старозаветни оци добили су тај назив 

захваљујући физичком, телесном очинст-
ву, јер су у питању Христови преци по телу, 
преко Јосифа и Марије, поменути у Њего-
вом родослову код Матеја и код Луке. Овде 
треба нагласити да старозаветни оци су 
свети, не што су били синови Аврамови и 
преци Христови по телу, него су свети, јер 
су водили свети живот. Родослов Христов 
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код ове двојице јеванђели-
ста је предочен на два на-
чина. Матеј пише на начин 
схватљив сваком Јевреји-
ну и оним што је битно за 
Јевреје, и зато на почетку 
саопштава да је Исус син 
Давидов и Син Аврамов, 
што упућује на закључак 
да је Исус обећано семе 
Аврамово. Матеј даје ге-
неалогију која иде од Ав-
рама нисходном крвном 
линијом преко Давида и 
Соломона до Јосифа.  Лука 
даје родослов Христов на 
начин схватљив људима 
који нису Јевреји и Христа 
представља као сина праоца свих људи на 
земљи, тј. Адама, са којим завршава родо-
слов. 

Сви Христови  преци добили су зајед-
ничку службу  Светих отаца, у недељу пред 
Божић. 

У овом случају се донекле, помен Све-
тих отаца дуплира са термином праотаца, 
што је потврђено у богослужењу, употре-
бом једног истог кондака за праоце и за 
оце. У тропару Светих отаца, помињу се 
велики подвизи вере старозаветних от-
аца, али, већи део тропара Светих отаца, је 
посвећен пророку Данилу и тројици мла-
дића у Вавилонској пећи. Није јасно ово 
сужавање тропара само на ове личности. 
Једино објашњење било би  у чињеници да 
је боравак Данила и три младића у зажа-
реној пећи, које пламен није сагорео, пра-
слика Христовог усељења у утробу Свете 
Дјеве Марије, коју огањ није опалио, него 
је сачувао Њено девојаштво неповређе-
ним. 

Богооци 
Богооци су Христови преци по телу: 

Богоотац пророк Давид, из његовог рода 

јавио се Христос, Јосиф 
Заручник, који је Христа 
однеговао и Јаков апостол, 
брат Христов, први Епи-
скоп Јерусалима.  

Овај титуларни наслов 
даје се и праведним Јоа-
киму и Ани, родитељима 
Пресвете Дјеве Марије, 
који се са овим атрибутом 
помињу на отпусту свих 
богослужења. На Литур-
гији, у току припремања 
Дарова за службу, за њих 
се вади из просфоре осма 
честица. Црква је устано-
вила и посебну Недељу бо-
гоотаца која се слави у не-

дељу по Божићу. Богослужбени текстови 
описују радост богоотаца што су дочекали 
и видели рођење Спаситеља човечанства. 

Пророци 
Пророци су Богом просвећени и на-

дахнути и Духом Светим научени свети 
људи. Бог их је лично издвајао из средине 
Изабраног народа и одређивао на служ-
бу издвојену од свештеничке службе. 
Они су саопштавали ствари које су дру-
гим људима скривене. Пророк не говори 
у своје име, него у име Божије, пророк не 
објављује своју поруку, него поруку Бо-
жију. Најважнији део пророчког рада јесте 
припремање човечанства за дочек обећа-
ног Спаситеља света Господа Исуса Хри-
ста. Пророци: Исаија, Јеремија, Језекиљ, 
Данило, Осија, Јоил, Амос, Авдија, Јона, 
Михеј, Наум, Авакум, Софоније, Агеј, За-
харије, Малахије, Илија, Јелисеј, Самуило, 
Натан, Захарије, отац Јована Крститеља, 
Гад виделац, Ид виделац (2 Дн 9,29; 29,29) 

 Преузето из 
Православна агиологија, 

протојереј др Радомир Милошевић,  
Смедерево 2004.
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 Светачник

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ - ЂУРЂЕВДАН
6. мај  

Овај славни светитељ родио се у 
кући богатих и часних родитеља у 
Кападокији, у Малој Азији. Кад му 
је отац пострадао као хришћанин, 
мајка се преселила у Палестину где 
је дечак одрастао и већ у двадесе-
тој години доспео до чина трибуна 
у служби цара Диоклецијана. У то 
време цар је започео велики про-
гон хришћана, али је млади Геор-
гије ступио пред цара и одважно 
рекао да је и он хришћанин. Тиме 
је започело његово страдање за 
веру. Тамница, окови, крваве ране 
по целом телу и сва друга страшна 
мучења нису поколебали младића. 
Он се непрестано, усрдно и искре-
но молио Богу и Бог га је исцељи-
вао и спасавао смрти на велико 
дивљење народа. Када је Георгије 
молитвом васкрсао једног мртва-
ца, многи су примили веру, а међу 
њима и царева жена Александра, 
главни жрец Атанасије, земљорад-
ник Гликерије, потом Валерије, 
Донат и Тирин. 

Цар је најзад одлучио да Георгија 
и своју жену осуди на смрт одсе-
цањем главе. Царица је издахнула 
на стратишту пре погубљења, а 
свети Георгије посечен је 303. го-
дине. Многа чудеса дешавала су се 
од тада на његовом гробу. Господ 
га је, због његове искрене и непо-
колебиве вере, учинио моћним да 
помаже свима који су у невољи и 
који га искрено славе и призивају 
његово име.
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СВЕТИ НИКОЛАЈ МИРЛИКИЈСКИ - ПРЕНОС МОШТИЈУ
22. мај

 Овај славни светитељ рођен је у граду 
Патари у Ликији, у Малој Азији, као је-
динац, син богатих и угледних родитеља, 
који су га као дар од Бога посветили Богу. 
Свој духовни живот започео је у манасти-
ру “Нови Сион” код свог стрица, светог 
Николаја Епископа патарског. По смрти 
родитеља, вођен чудесним небеским гла-
сом, кренуо је у народ да шири веру, прав-
ду и милосрђе. Убрзо после тога постао је 
Архиепископ града Мире у Ликији, те је 
у време прогона хришћана, под царевима 
Диоклецијаном и Максимијаном, доспео 
у тамницу, али је и тамо настављао своје 
проповеди. Присуствовао је Првом ва-

сељенском сабору у Никеји, 
и ту, у борби за истину, уда-
рио једног јеретика Арија, 
због чега је одстрањен са 
Сабора и од архијерејске 
службе. Чудесним јављањем 
Господа Христа и Пресве-
те Богородице неколицини 
првих архијереја, враћен 
је овај правдољубиви све-
титељ на Сабор и у служ-
бу. Још за живота, људи су 
га сматрали светитељем и 
призивали у помоћ у мука-
ма и невољама, а он је самом 
својом појавом доносио 
утеху, тишину и добру вољу 
међу људе. У старости крат-
ко је боловао и упокојио се 
343. године и сахрањен у 
граду Мире.

У том граду налазиле су се 
његове мошти од 343. годи-
не када се упокојио, па све 
до 1087. године. Те године 

је, у време цара Алексија Комнена и па-
тријарха Николе Граматика, тело светог 
Николаја пренето из Мире, ликијскога 
града, у град Бари у Италији. То је било 
време најезде муслимана на Ликију. Све-
титељ се, у једном чудесном сну јавио 
неком часном свештенику из Барија и 
наредио да му се мошти пренесу у Бари 
који је у то време био православни град 
и под православним патријархом. При 
преносу светитељских моштију десила 
су се многа чудеса, а у овај дан најчешће 
се спомиње како је Свети Никола повра-
тио вид слепом српском краљу Стефану 
Дечанском.
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Рођен је 1. маја - 
на дан Светог про-
рока Јеремије 1907. 
године, у Книћу од 
оца Владимира зе-
мљорадника и мајке 
Милунке домаћице.   
Завршио најпре че-
тири разреда основ-
не школе, а затим и 
нижу гимназију у Крагујевцу. После тога 
уписује Богословију Светог Јована Бого-
слова у Битољу и у њој проводи наред-
них пет година. Пети разред Богословије 
завршава школске 1930/31. године и по-
лаже стручни богословски испит (Бого-
словски испит зрелости). Један од чла-
нова испитног одбора био је и јеромонах 
Јован Максимовић (каснији Свети Јован 
Шангајски). Војску је служио шест месе-
ци као писар у војном инвалидском суду 
од 1. августа 1931. до 1. марта 1932. За ђа-
кона рукоположен од Његове Светости 

Из историје Саборног храма - уређује Јевђа А. Јевђевић

Хаџи Милоје Радисављевић, протојереј - ставрофор 

патријарха Варнаве у манастору Ракови-
ци и постављен најпре за ђакона у Старој 
Цркви 1932, а 1. маја 1935. премештен за 
сталног парохијског ђакона при Сабор-
ном храму Успења Пресвете Богородице. 
Предавао је веронауку у Првој и Другој 
крагујевачкој гимназији, као и у Жен-
ској радничкој школи и Вечерњој школи. 
Школске 1935/36. године уписује Право-
славни Богословски факултет који завр-
шава 9. октобра 1942. године. Практични 

испит за пароха полагао је и положио 
1935. са врло добрим успехом пред пред-
седником испитне комисије Епископом 
сремским Савом (Свети владика Сава Тр-
лајић). У чин презвитера рукоположен је 
од стране Епископа Будимљанског, вика-
ра Његове Светости г. Валеријана, 6. но-
вембра 1941. у Саборној Цркви у Београду. 
По рукоположењу постављен је за паро-
ха упражњене 3. крагујевачке парохије. 
По смрти проте Димитрија Стевано-
вића (1946) премештен је на његову 1. 
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парохију, а по 
смрти проте Ми-
луна Јовановића 
(1948) на место 
Архијерејског на-
месника крагује-
вачког. Правом 
ношења црвеног 
појаса одликован 
је 15/28. августа 
1947, а на Усеко-
вање главе Све-
тог Јована 1955. 
године рукопро-
изведен је у чин 
Протојереја. На 
предлог Епископа 
Валеријана, Све-

ти архијерејски синод одликовао је проту 
Милоја 13. априла 1976. правом ношења 
напрсног Крста. Од државних ордена од-
ликован је Краљевским орденом Светог 
Саве V реда (1939). 

Имао је част да посети најсветија 
Хришћанска места: Свету земљу и Све-
ту Гору. Као поклоник гроба Господњег 
1966. био је примљен и код Његове Све-
тости Јерусалимског патријарха Бенедик-
та. Отишао је у старосну пензију 1. јану-
ара 1978. године са 45. година службе. У 
браку са Љубицом (Милошевић) из Цве-
тојевца имао је двоје деце. Рано је остао 
удов 1942. године и цео живот се сам 
старао и бринуо о својој деци Ангелини 
и Владимиру. Упокојио се у Господу 16. 
фебруара 1987. године и сахрањен на Ва-
рошком гробљу два дана касније. У име 
одсутног Епископа шумадијског Саве, 
од покојника се опростио Епископ жич-
ки Стефан. У посмртном говору Владика 
Стефан је поред осталог рекао: „...Покој-
ни прота Милоје је такође носио своју 
бакљу и увек журио да изврши све своје 
дужности, као отац породице, као све-
штеник, као пријатељ и човек. Није ни-

када каснио на своје дужности, као дечак 
био је међу најбољим ученицима. Као 
свештеник био је међу најревноснијим. 
Као дугогодишњи Архијерејски наме-
сник крагујевачки био је веома ревно-
сан и увек је настојао да све недостатке 
лично исправи, не примењујући никада 
методе казне. И на крају, међу најтежим 
задацима, прота Милоје је од почетка до 
краја једнако чувао и очувао своју веру.“

 Јевђа А. Јевђевић 

Из проповеди проте Милоја одржане на 
Малу Госпојину: 

„Пут Евин је осуђен као пут пропасти 
и смрти, а пут Маријин оправдан као пут 
ка спасењу и вечном животу. И сваки дан 
наш пут се грана на пут Евин и на пут 
Маријин, на пут лажи и на пут истине. 
Благо онима који прослављају рођендан 
Пресвете Дјеве Богородице. Она ће им 
помоћи, да на сваком раскршћу у свом 
животу ударе правим путем – путем 
истине. Пресвјатаја Богородице, спаси 
нас! Амин.“
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Васкрсење Христово у Саборном Хра-
му у Крагујевцу

Васкрсење Христово је победа над 
смрћу, победа над грехом, победа над ђа-
волом, то је пролеће за душу људску. Једна 
васкршња песма дивно каже: „Данас Хри-
стос као сунце засија из гроба, данас гра-
ну пролеће у душама нашим“. Васкрсење 
је празник радости, 
наде, и живота.

У Саборном храму 
у Крагујевцу у поноћ 
уз појање васкршње 
стихире: „Воскре-
сеније Твоје Христе 
Спасе“...и брујање 
звона Саборног хра-
ма, уз упаљене свеће, 
отпочело је свечано 
Васкршње јутрење 
и Васкршња литија, 
коју је предводио 
Његово Преосвеш-
тенство Епископ шу-

мадијски Господин 
Јован са свештен-
ством Саборног 
храма и мноштвом 
верног народа гра-
да Крагујевца. По 
повратку у храм, 
настављено је Ва-
скршње јутрење, 
радосним песмо-
појем васкршњег 
канона: „Васкрсе-
ња је дан, прос-
ветимо се људи...“. 
По завршеном ју-
трењу, уз речи Ва-
скршњег тропара: 

„Христос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт 
уништи и онима који су у гробовима жи-
вот дарова“, почела је Света Архијерејска 
Литургија, коју је служио Његово Пре-
совештенство Епископ шумадијски Го-
сподин Јован уз саслужење братства Са-
борног храма и архијерејског намесника 
крагујевачког Рајка Стефановића. Радост 

Актуелности у Саборном храму у Крагујевцу
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Васкршње Литургије употпуњена је када је 
на почетку Литургије, Преосвећени Вла-
дика рукопроизвео Милана Милошевића 
у чин чтеца храма Успења Пресвете Бого-
родице у Крагујевцу.

Свечаној васкршњој Литургији присут-
вовао је велики број верника и потпресед-
ник Епархијског савета Господин Радиша 
Пљакић, председник Црквене општине Го-
сподин Мирослав 
Брковић. Васкр-
шњу посланицу је 
прочитао протоје-
реј – ставрофор 
Рајко Стефановић, 
архијерејски на-
месеник крагује-
вачки. По прочи-
таној посланици 
Његове Светости 
Господина Иринеја, 
протојереј – став-
рофор Рајко Сте-
фановић је у име 
свештенства и вер-
ног народа крагује-
вачког и лепенич-
ког намесништва, честитао Преосвећеном 
Владики Јовану четрдесет година ношења 
монашке ризе и монашког живота, и у знак 
љубави и поштовања, поклонио Преос-
већеном Владици Архијерејски штап. По-
сле завршене Литургије у двору Епископа 
шумадијског свештенство града Крагујев-
ца и гости, упутили су честитке Еписко-
пу Јовану уз радосни Васкршњи поздрав: 
Христос Васкрсе, Ваистину Васкрсе!

Дани Русије у Крагујевцу

Савест наша нас приморава да плаче-
мо, када Руси плачу, и да се радујемо, када 
се Руси радују.Велики је дуг наш пред Ру-
сијом. Може човек бити дужан човеку, 
може народ– народу.Али дуг, којим је Ру-
сија обавезала србски народ 1914.године, 

тако је огроман, да њега не могу врати-
ти ни векови ни покољења. То је дуг љу-
бави, која свезаних очију иде у смрт, спа-
савајући свог ближњег. Нема веће љубави, 
него да ко положи душу своју за другове 
своје – то су речи Христа. Руски цар и 
руски народ, неприпремљени ступивши у 
рат за одбрану Србије, нису могли не зна-
ти, да иду у смрт, али љубав Руса према 

браћи својој није одступила пред опасно-
шћу и није се уплашила смрти...

 Св. вл. Николај (Велимировић)

Овим речима, свештеник Александар 
Ресимић, подсетио је све присутне у пре-
пуној епархијској сали Саборне цркве у 
Крагујевцу, трећег дана Васкрса 2011. го-
дине, на нераскидиве везе између руског и 
српског народа.Та веза која постоји између 
два народа, потврђена је организовањем 
ове манифестације, коју је по благослову 
Његовог Преовештенства Епископа шу-
мадијског Г. Јована организовало братство 
Саборне цркве у Крагујевцу, уз сарадњу 
са господином Јевђом А. Јевђевићем, ау-
тором књиге Руси у Крагујевцу, и Руском 
амбасадом у Србији.
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Манифестација је отворена 26. априла 
2011. године, представљањем књиге Руси 
у Крагујевцу, аутора Јевђе А. Јевђевића, 
којој су присуствовали, поред великог 
броја крагујевчана и Преосвећени Влади-
ка шумадијски Г. Јован и Његова Екселен-
ција амбасадор Руске Федерације у Ср-
бији, господин Александар Конузин, који 
је отворио манифестацију. Предходно је 
Његова Екселенција посетио градско Ва-
рошко гробље, и обишао споменике Руса 
сахрањених у Крагујевцу. Уз знак сећања 
на пострадалу браћу Русе, Владика Јован је 
уз саслужење свештенства Саборног хра-
ма служио помен. У културно-уметничком 
делу програма учествовали су: Хор мла-
дих Саборне цркве предвођени дириген-
том Оливером Беговићем, ансамбал Бал-
кан и певачи солисти Војислав Спасић и 
Предраг Обровић из Крагујевца.

На крају програма свештеник Алек-
сандар се захвалио свима присутнима 
на пажњи и најавио вишенедељни про-
грам представљања руске културе који ће 
трајати све до 9. јуна 2011.године.

Програм манифестације Дани Русије

•	 4. маја, 19 сати, филм Поп,
редитеља В. Хотиненка
•	 8. маја, 19 сати, филм и предавање Ро-

манов, предавач Јевђа А. Јевђевић
•	 13 .мај, 19 сати, филм Андреј Рубљов, 

редитеља Андреја Тарковског
•	 15. мај, 19 сати, предавање Два руска 

Андреја, предавач Владимир Благоје-
вић

•	 19. мај, 19 сати, филм Варљиво сунце, 
редитеља Никите Михалкова

•	 26. мај, 19 сати, филм и предавање Све-
ти Јован Шангајски, предавач јереј 
Александар Ресимић

•	 29. мај, 19 сати, филм и предавање Све-
ти Јован Кронштатски, предавач је-
реј Александар Ресимић

•	 5. јун, 19 сати, филм и предавање Све-
ти Александар Невски, предавач јереј 
Срећко Зечевић

•	 9. јун, 19 сати, филм Жртвоприношење, 
редитеља АндрејаТарковског
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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, уз радосни Васкршњи поздрав - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Захваљујемо се фотографу Саши Миловуку на
приложеним фотографијама са Васркршње Литургије 

Информације за претплату,
финансијску подршку  и оглашавање: 061/6493477
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Посета руског амбасадора - помен на варошком гробљу
и презентација књиге  Руси у КрагујевцуВаскршња Литургија



ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ

САБОРНИК - Часопис Саборног храма у Крагујевцу - година V - број 14 - мај 2011.

В А С К Р С

П
осет

а руског амбасадора - помен Русима на Варош
ком гробљу
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