Часопис Саборног храма у Крагујевцу - година V - број
16 - децембар 2011. Ђ У Р Ђ И Ц

Ђурђиц - Крсна слава Владике Јована

ЂУРЂИЦ

КРСНА СЛАВА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА ШУМАДИЈСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА
У среду, 16-ог новембра, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован
прославио је своју Крсну славу, празник
Обновљења храма Светог великомученика и победоносца Георгија – Ђурђиц.
На навечерје празника, по одслуженом
богослужењу, у епископској резиденцији
надлежни парох о. Срећко Зечевић
осветио је славску водицу. Честитајући славу Владики, о. Срећко је
рекао: Преосвећени Владико! Част
ми је да Вас поздравим у навечерје
ваше славе, Крсног имена ваших
предака и вашег дома, Светог Георгија великомученика и победоносца.
Како пророк Мојсије каже: Десница
Твоја Господе прослави се у сили.
Нека Господ Бог и молитве Светог
Георгија укрепе и Вашу десницу и
учврсте Ваше кораке у Вашој бризи
за кућу Божију, у пастирској љубави
за Богом поверену паству, и очинској
нежности према својим сатрудницима и сапатницима свештенослужитељима, који заједно са Вама
работују на Њиви Господњој. После
освећења славске водице, братство
Саборног храма уручило је Преосвећеном Владики, славски поклон,
дрвени крст у дуборезу. У име свештеног братства Саборног храма,
примите Преосвећени овај скромни
дар. Он није сачињен ни од сребра,
ни од злата, драгог камења, слонове кости и каквог драгуља на њему
нема. На трновитом путу Вашег
архипастирствовања, Вама и принадлежи само часни знамен од дрвета, саздан од те чудесне творевине

Божије. Позната светитељка са западних страна, Тереза Авилска, рећи ће једног дана, једној својој немарној монахињи:
„Крст свој ћерко носи, немој га вући“. Ви
свој крст Преосвећени никад нисте вукли, већ сте га уистину носили. Носите
га као и до сада храбро и смело. Ми, мали
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Александар је на сликовит начин,
снажно и убедљиво, онако како то
свето јеванђеље и свето житије доноси и сведочи, говорио о животу
Светог Георгија, његовој вери, која
је посведочена и потврђена вером у
Господа Исуса Христа. Страдални
пут овог светитеља, сва искушења
и патње кроз које је он пролазио,
могу нам послужити и служе нам,
као путоказ у нашем хришћанском
животу. Ако би смо поредили оно
време и ово време у којем живимо,
видели би смо да хришћани и данас
страдају, као што су некад страдали, мада на један сасвим нови начин, рекао је отац Александар у
првом делу своје надахнуте беседе.
У другом делу беседе, о. Александар је у име свештенства и верника
Шумадијске епархије честитао славу Преосвећеном Владики Јовану.
После заамвоне молитве, Епископ
врањски Пахомије благословио је
и осветио славско жито и славски
колач. По завршетку Свете Литургије владика Пахомије је честитао
Крсну славу Епископу Јовану.
Сабрање је настављено у новој резиденцији Шумадијске епархије, где је приређен пријем за свештенство и верни народ. Свечани славски ручак приређен је
у поподневним сатима. Између великог
броја свештенства, монаштва и верног
народа, гости на Владичиној слави били
су : Епископ жички Г. Хризостом, Епископ
врањски Г. Пахомије, Епископ браничевски Г. Игњатије, Епископ будимљанско
– никшићки Г. Јоаникије, градоначелник
Крагујевца г. Верољуб Стефановић, потпредседник Епархијског савета г. Радиша
Пљакић и многи други угледни гости.
Информативна служба
Епархије Шумадијске

Симони из Кирине, Ваши сатрудници и
сапатници, учинићемо све да Вам у томе
припомогнемо, иако су нам снаге малене. Нека Вам је срећна слава Владико, на
многаја љета!
Сутрадан, на дан своје Крсне славе, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Господина Јован, служио је Свету
Архијерејску Литургију у Саборном храму Успенија Пресвете Богородице у Крагујевцу, уз саслужење Епископа врањског
Г. Пахомија и петнаест свештеника и три
ђакона. По прочитаном Светом јеванђељу,
проповед је изговорио свештеник Саборног храма Александар Ресимић.
На самом почетку своје беседе отац
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Црквена историја

ЦАР КОНСТАНТИН И МИЛАНСКИ ЕДИКТ
(први део)

Народи и културе умиру као и
појединци, али из њиховог пепела
цвета нови живот.
Гете

је повећао њихов број на четири, и тако
створио тетрархију. Диоклецијан је донео одредбу да када августи прославе
двадесетогодишњицу своје владавине,
драговољно се одричу своје владавине и
престола, и своја места препуштају цезарима, тј. својим савладарима. Диоклецијан је за цезара, тј. за савладара, узео
ГАЛЕРИЈА (ГАЈ ГАЛЕРИЈЕ ВАЛЕРИЈЕ
МАКСИМИЈАН 293-311, а Максимијан
– КОНСТАНЦИЈА ХЛОРА (293-306).
Хлор је управљао Галијом, и Британијом,
а Галерије Балканом. Престоницу је Хлор
имао у Тријеру-Трир.
Да би цезаре обавезали на лојалност
– Галерије се оженио Диклецијановом
ћерком Валеријом, а Констанције Хлор
Максимијановом усвојеницом Теодором,
а пре ње је био ожењен Јеленом, са којом
је имао Константина Великог, и коју је
напустио због Теодоре. Са Теодором је
имао три сина и три ћерке: Далматија, Јулија Констанција и Ханибалијана, и ћерке: Анастасију, Констанцију и Еутропију.
Кад је Хлор постао цезар Максимијанов,
тада је свог сина Константина упутио на
исток, на Диоклецијанов двор, као истакнутог члана царске свите (вероватно због
тога што ниједан од четири тетрарха није
веровао осталима). Константин је пратио
Диоклецијана у војном походу на Египат
295-296. год. Затим је учествовао у походу
на Персијанце.
Године 305. збио се један догађај без
преседана у историји Римског царства, Диоклецијан се добровољно одрекао
власти заједно са Максимијаном. Диоклецијан се повукао у своју палату у Салони, данашњи Сплит. Тада, Галерије и

Једна од најзначајнијих фигура црквене историје и један од покровитеља
Хришћанства био је цар Константин.
Овај велики мецена Православља родио
се вероватно око 274. год. у Медиани,
римски Наисус, данашњи Ниш, у римској
провинцији Дакији, од оца Констанција
Хлора и мајке Јелене. Констанције, кога
су звали Хлор, тј. бледи, био један од најбриљантнијих и најуспешнијих римских
војсковођа.

ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА У
РИМСКОЈ ИМПЕРИЈИ ПРЕ
ДОЛАСКА КОНСТАНТИНА НА
ВЛАСТ
Цар Диоклецијан је на почетку своје
владавине, (284-305) схватио да не може
у истом тренутку да заповеда војском и
на Истоку и на Западу, па је одлучио да
има савладара. Изабрао је свог ратног
друга МАКСИМИЈАНА (285-305), друга
владавина (306-310). На свечаности у Никомидији 286. год. прогласио га је за августа, с том разликом што је за себе узео
титулу старијег августа. Диоклецијан је
добио источни део царства, са престоницом у Никомидији, а Максимијан је
добио западни део царства са престоницом у Медиолануму (Милано). По сведочанству античких извора, Максимијан је
био бруталан, немаран према реду и правилима, мач му је био пречи него знање.
После неколико година сматрајући да
два владара нису довољна, Диоклецијан
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дао Енглеском и Галијом.1
Док је управљао тим областима, Константин је почео
да гради и обнавља зграде.
Саградио је између шест и
дванаест камених путева и
тргова. Промене које је увео
нису се тицале само градитељског већ и војног типа.
Он је као прво, одвојио цивилну од војне власти. То је
било значајно због војних
узурпатора и војних удара
на власт. Затим је створио
чинове у војци – magistri
militum (врховни војни комадант), magister peditum
(заповедник
пешадијом),
и magister equitum (заповедник коњицом), увео је и
најамничке одреде у војсци.2
После смрти Галерија 311.
год. Максимин Даја је владао Малом Азијом и кренуо
је против Ликинија, јер је
сматрао да је овај неправедно проглашен за августа.
Битка се одиграла у Тракији, код Једрена, у којој га
је Ликиније победио 313.
Цар Константин Велики, Бронзана статуа, музеј Капитолини, Рим
год. После пораза Даја је
Констанције Хлор постају августи, а це- умро. Међутим, Максимијан се није дуго
зари су им били: Галеријев - Максимин држао договора. Хтео је да уништи идеју
Даја (305-313), Хлоров - Флавије Север о тетрархији и да поврати титулу авгу(305-307). Касније је Галерије, супротно ста. Већ 306. год. преторијанци и сенат
правилима тетрархије прогласио Лики- у Риму су за августа незаконито прогланија за цезара (307-324). После Хлорове сили Максимијановог сина МАКСЕНсмрти 306. год. у Британији у Еборакуму, ЦИЈА. Максимијан се 307. год. други пут
данашњи Јорк, војници за наследника проглашава за августа. Исте године Гале(за августа) изаберу КОНСТАНТИНА рије покреће војску против Максимијана
(306-337), уместо законитог Севера, не 1 Џон Џулијус Норич, Византија – рани векови, Београд,
чекајући одлуку другог августа. Галерије 2009, 35-40.
2 Радомир Поповић, Горан Јанићијевић, Ивица
није хтео да призна Константина за авгу- Чаировић,
Константин Велики – историја, култура,
ста. Константин је пуних пет година вла- Београд 2010, 30 - 31.
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СУКОБ ЦАРА КОНСТАНТИНА
И МАКСЕНЦИЈА КОД МИЛВИЈСКОГ МОСТА
Пошто се Максенције незаконито
прогласио за августа, он је огрезао у
пороцима сваке врсте и вршио страховита, тиранска недела. Пошто је у
својим злочонима превазишао сваку меру, сенат закуне тајно Константина да ослободи Рим од овог
тиранина. Константин није желео
да дође до сукоба са Максенцијем и
тек када је овај јавно устао против
Константина и оружаном силом му
претио, овај се реши да продре са
војском у срце Италије. Константин
прешавши Алпе преко превоја Монсени, срушио је утврђени град Сусу
и однео победу над Максенцијевим
оклопницима у близини Торина. Затим је освојио Милано. До жешћег
окршаја дошло је код града Вероне,
у којој је Константин победио. Пут
у Рим је био отворен, Максенције
напушта град и полази са војском у
сусрет Константину. Прешавши на
леву страну Тибра, Конастантин и Ликиније нашли су се у великој недоумици.
Тада се десило нешто неочекивано, нешто што је изменило читав ток догађаја и
улило војницима самопоуздање у победу.
Наиме, по сведочењу Јевсевија Кесаријског, Константинов отац Хлор је, посветио Једноме Богу своју децу, жену,
слуге и цео свој дворац, тако да је Константин одрастао у атмосфери те узвишене „небеске“ религије очишћене од
грубог незнабоштва. Кренувши ка Риму,
Константин је решио да позове у помоћ
Бога свог оца и тада је имао визију Крста
испод кога је писало, „овим побеђуј“. Пошто је био у неизвесности шта то значи,
размишљајући о томе, пала је ноћ. У сну
му се јави Христос, са оним истим натпи-

Свети цар Константин и царица Јелена

и стиже до Рима, пошто није успео да га
савлада, јер су војници пришли свом старом комаданту Максимијану, и Галерије
му препушта Италију. Да би ојачао свој
положај, Максимијан удаје ћерку Фаусту за августа Константина Великог. Због
лошег понашања Максимијановог, организован је у Карантуму скуп, где је наводно Диоклецијан убедио Максимијана
да се одрекне царске одоре. Максимијан
није одустајао. На двору у Тријеру 310.
год. трећи пут себе проглашава за августа. Међутим те исте године у Марсељу
је убијен, мада неки историчари претпостављају да је извршио самоубиство. 3
3 Џон Џулијус Норич, Византија – рани векови, Београд,
2009, 35-40.
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Медијана близу Нисуса (Ниша), родног места цара Константина - ископине из IV века

сом и Христос га у сну поучи да направи
онај небески знак и да се њиме послужи
у борби. Ујутро је Константин наредио
да се на његову ратну заставу направи
знак са натписом „овим знаком ћеш победити“. Тај знак је уствари био монограм
састављен од слова Х и Р, прва два слова
из Христовог имена. Кренувши у бој сукобио се са Максенцијем, код Сакса Рубре, „црвених стена“ на Via Flamini, неких
десетак километара североисточно од
Рима, где се мала речица Кремера улива
у Тибар. Константин је потукао војску
Максенцијеву и отерао је према југу, где
Тибар прави оштар завој код старог Милвијског моста4, и ту је потпуно уништио
Максенција.5
Једно од занимљивих питања јесте питање Константиновог односа према
хришћанској вери. За једне, Константин је био индиферентан и подржавао је
хришћанство из политичких разлога, дотле, други верују у његово преобраћање
и управо у њему виде узрок великог
преокрета који је наступио у верској по-

литици Царства. Да ли је после ове визије Константин постао хришћанин?
Крштење је цар Константин примио тек
пред смрт. Шта је он дотад био? Наиме,
сва је ствар у томе што у свести Константиновој, хришћанска вера или тачније
вера у Христа, није му дошла преко Цркве, него му је дарована лично, непосредно и то ради победе над непријатељем,
тј. док је извршавао своју царску службу.
Самим тим је победа, постигнута уз помоћ хришћанског Бога, ставила одсада
Цара и Царство, под заштиту Крста, у
непосредну зависност од Христа. Тако
се објашњава она запањујућа чињеница
да обраћење Константиново није имало
за последицу никакво преиспитивање,
никакво «превредновање» теократске
империјалне самосвести, но је напротив,
саме хришћане, саму Цркву, убедило у
изабраност Императора, нагнало их да у
Империји виде свештено Царство. Први
хришћански цар постао је хришћанин изван Цркве и Црква га је ћутке, али с пуном искреношћу и вером, примила и то
признала. У лику Цара, Царство је постало хришћанско.6
Срећко Зечевић, јереј

4 Милвијски мост (PonteMilvio), је првобитно био саграђен 109. год. пре Христа, мада је безброј пута рушен и изнова грађен – у скорије време од стране папе Пија IX године
1850. пошто га је Гарибалди дигао у ваздух.
5 Џон Џулијус Норич, Византија – рани векови, Београд,
2009, 40-41.

6 Протојереј Александар Шмеман, Историјски пут
православља, Цетиње 1994, 104,105.
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Хришћанска етика

Архиепископ Натанаил Лвов

ШТА ЈЕ ЗА НАС СРЕЋА?

још већом депресијом него пре.
Интересантно је да се реч
„срећа“, - „тихи“, на древном
грчком, појављује врло ретко
у Светом писму, а ни једном у
Новом завету. Појам је преширок и непрецизан. Сам по
себи нема смисла. Уместо њега,
Свето писмо користи јаснији
и одређенији термин, „радост“
(“хара”, на древном грчком),
која је једна од саставних делова среће.
Христос говори следеће о
срећи: „... да радост Моја остане у вама, и радост ваша се испуни.“ Он такође наговештава
одакле долази ова радост: „Ако
заповести моје одржите остаћете у љубави мојој, као што сам
Ја одржао заповести Оца Свог и
остајем у љубави Његовој.“ (Јован 15:10-11)
Гостољубље Авраамово, манастир Грачаница
Људи једни другима желе срећу у разОвде имамо одговор на вековима станим приликама, за Нову годину на при- ро питање. Права срећа, права радост је
мер, али шта је срећа? Како је неко може љубав Божија, бити са Њим. Ово је у потдефинисати?
пуности потврђено Светим Апостолом
Појам среће савременог човека се није Павлом када говори: „Јер Царство Бомного променио од прастарих времена, жије није јело и пиће, него правда и мир
т.ј. срећа је када ја поседујем више мате- и радост у Духу“ (Рим. 14:17). Јован додаје
ријалних ствари од других, а несрећа је ово: „... и вашу радост нико неће узети од
када ми други одузму имовину.
вас“ (Јован 16:22).
Чак и ако оставимо по страни, моралОво значи нико и ништа – ни патње, ни
ност овог схватања, и даље је недовољан лишавања, ни прогони, чак ни сама смрт.
у својој суштини, јер без обзира колико
Ово је добро схваћено од оних који су
имовине, моћи, јавних признања и задо- за себе решили вековима стар проблем
вољстава нагомиламо, то нам неће доне- људског рода и који су нашли срећу, од
ти срећу. Материјални предмети нам не хришћанских светитеља и оних који су
могу донети истинску срећу, само таеди- угодили Богу, прошлих и садашњих. Ипак
ум витае, након чега је особа савладана њихово понашање је збуњивало друге.
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Древни Римљани нису могли да схвате
зашто су хришћани били толико радосни.
Савремени пагани, од којих већина номинално мисли о себи као хришћанима,
поставља исто питање.
Постоји широко распрострањено, романтично, западноевропско мишљење,
које се често нуди као одговор на ово
питање, а које гласи отприлике овако: то
је зато јер су људи древног света имали
мало разумевања о томе шта се дешава
после смрти, људи су се бојали смрти, а
хришћани су се залагали за умирујућу
идеју да ће људи живети после смрти, да
је Христос спасао све и свима обећао вечни живот и небеско блаженство, и то је
разлог зашто су хришћани толико радосни. Ово мишљење у једном или другом
облику је врло уобичајено, али је потпуно
нетачно.
У ствари, Христос уопште није обећао
небеска блаженства. Често Христос даје
застрашујућа упозорења: „онде ће бити
плач и шкргут зуба.“ (Мт 24:51); „... идите од Мене проклети у огањ вечни приправљен ђаволу и анђелима његовим.“
(Мт 25:41); „и ови ће отићи у муку вечну...“ (Мт 25:46). Даље, Свети Апостол Петар говорећи о ужасној опасности вечних
патњи која виси над нама, подсећа нас,
да се чак и праведни једва спасавају, а да
се неверни и грешни скоро никад (1. Пет.
4:18).
Још једно мишљење рођено у протестантизму, које је поприлично уобичајено
међу слободно настројеним хришћанима, је да је то суморно начело посмртног
живота и тешкоћа спасења производ
каснијих раздобља, „суморних, тужних
подвижника/монаха“; и да је у древном
Хришћанству преовладавало „светло
расположење и схватање да нечије спасење, потиче само од нечије вере у Христа.“ Они који верују у ово, измишљају
сопствену верзију Хришћанства, без ика-

квих основа или потврда у јеванђељима,
посланицама или древној хришћанској
историји.
На пример, читајући Јерму, писца првог
века, видећете како су захтевни били рани
хришћани по питању спасења и како су јасно схватали да и најмањи наговештај неморалности поставља човека у опасност
вечне смрти. Ова књига је писана уз застрашујуће речи црквене песме – „патње
грешних су безграничне.“ Ово је било још
више изражено у питањима чистоте вере
и оданости Цркви.
Према томе, Хришћански поглед може
да изгледа много мање веселији од паганског. Пагани имају посмртни живот
„царства сенки“, нејасно одређен, од кога
неко може развити најразличитије идеје.
На једној граници неко има „Јелисејска
поља“, царство среће, у које је врло лако
ући. На суморном крају спектрума, неко
има појам ништавила, потпуног уништења након смрти. Да наведемо Сократа: „Пошто нисам патио пре појављивања
на овој земљи, следи, да нећу патити када
је напустим.“
Ако упоредите ово, са ужасном сликом вечних патњи и пакла, видећете да
је површни поглед о разлозима радовања
првих хришћана, у суштини погрешан. А
поред свега тога, та хришћанска радост
је постојала и постоји. Јасно сија у сваком реду житија мученика и подвижника и сија и даље у животима монаха и у
хришћанским породицама. У ствари то
само заслужује тај термин. И што је особа више духовна, јаснија је и савршенија
њена радост. Ова радост, овај светли поглед на свет, никада није напуштао ране
хришћане, чак и током патњи и на вратима смрти.
Шта је онда разлог ове радости? Одговор је наравно, вера. Али, не на начин
на који је протестанти схватају. То није
формална, беживотна вера, без икаквог
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да се догоди без воље Божије, а Он ме бесконачно воли. Чак и овде на земљи, Он
ми дозвољава да уђем у Његово Царство,
Његову Свету Цркву. Он ме никада неће
изгнати из Његовог Царства, док год сам
Му веран. Штавише, ако паднем, Он ће ме
подићи чим схватим свој грех и понудим
сузе покајања. Зато ја поверавам своје спасење и спасење не само мојих ближњих,
већ и целог света у Божије руке.
Смрт није застрашујућа, она је побеђена
Христом. Пакао и вечне патње чекају оне,
који се свесно и својом слободном вољом,
окрећу од Бога, који више воле суморност
греха, од светлости Његове љубави.
Радост и вечна блаженства чекају верне.
„Што око не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не дође, оно уготови Бог онима који
Га љубе.“ (1.Кор 2:9)
Нека нам увек милостиви Бог помогне
да задобијемо пуно поверење у Њега.
Господе, спаси нас, који Ти се молимо.

Емануил, детаљ из композиције Богородица Ширшаја,
манастир Грачаница

херојско духовног напора (подвига) – (након свега, чак и „демони верују и дрхте“)
пре је то животворна, активна вера која
живи у чистом срцу и која је загрејана милошћу Божијом, вери која гори љубављу
према Богу и јача наду на Њега. Као што је
један савремени хришћански писац написао врло добро: „Није довољно веровати у
Бога, неко мора такође и да Му верује.“
Молитве са служби: „Сами себе и једни друге и сав живот свој, Христу Богу
предајмо“, на прави начин описују праву
Хришћанску веру. То је пуно поверења,
дечије предавање себе у руке Божије. Ово
је оно, што је као и увек, отварало врата
истинској радости, истинској срећи.
Ако хришћанин верује Богу, онда је он
припремљен да прихвати све од Њега, Рај
или пакао, патњу или блаженство, јер зна
да је Бог бесконачно добар. Када нас Он
кажњава, то је за наше добро. Он нас толико воли, да ће покренути небо и земљу
да нас спаси. Он нас неће издати, чак ни
из најбољих разлога и сигурно ће нас спасити, ако има и најмање шансе. Као што и
Свети Августин каже: „Једини бег од гнева
Божијег, је милост Божија.“
Са овим разумевањем, радост и лакоћа
чврсто се усељавају у срца хришћана и ту
нема места за туробност. Свет, бесконачни свемир, припада мом Богу. Ни један
догађај, од најмањег до највећег, не може

Свети великомученик, манастир Грачаница

10

КАКО СА ДЕЦОМ РАЗГОВАРАТИ О БОГУ

Одговорност за васпитавање деце у вери
у Бога свагда је више лежала на породици
него на школским вероучитељима. Поред
тога, богослужбени језик и црквене проповеди деци су обично неразумљиви. Потребно је да дечји религиозни живот буде
усмераван и да узраста, а родитељи нису
увек припремљени за то.
Сматрам да нам је најпре потребно да
разумемо карактеристично обележје дечјег
размишљања и дечјег духовног живота:
деца се не баве апстрактним мишљењем.
Можда се управо у том реалистичком карактеру њиховог мишљења и садржи једно
од оних својстава детињства, због ког је
Христос рекао да је „таквих Царство небеско“. Деци је веома лако да замисле и да
себи реалистички представе оно о чему ми
говоримо апстрактно - силу добра и силу
зла. Они са изузетном живошћу и пуноћом
примају сва осећања, на пример укус хране,
задовољство услед интензивног кретања,
физичко осећање капљица кише на лицу
или топлог песка под босим ногама... Неки
од утисака из раног детињства памте се
читавог живота, и за децу је реално управо
искуство осећања, а не расуђивања о њему.
За нас, верујуће родитеље, главно је питање како да тим језиком осећања, језиком
конкретности, пренесемо мисли о Богу, о
вери у Њега. Како да деци омогућимо да
на свој, дечји начин осете реалност Бога?
Како да им омогућимо да стекну искуство
осећања Бога у нашим животима? Појам
о Богу често уводимо и уобичајеним, свакодневним изразима: „Слава Богу“, „не дај
Боже“, „нека те Господ сачува“, и сл. Међутим, од великог је значаја начин на који то
изговарамо: да ли тиме изражавамо стварно осећање и да ли уистину преживљавамо значење тих речи? Дете око себе види
иконе и крстове, оно их додирује и целива.
Први и веома једноставан појам о Богу са-

Христос благосиља децу, манастир Грачаница

стоји се у свести да Бог постоји, као што
постоји топлота и хладноћа, осећање глади или ситости. Прва свесна мисао о Богу
долази онда кад је дете способно да схвати
шта значи нешто учинити - склопити, залепити, изградити, поправити, нацртати...
Иза сваког предмета постоји неко ко је тај
предмет начинио, и детету веома рано постаје приступачан појам о Богу као Творцу.
Чини ми се да је управо у то време могуће
водити с дететом прве разговоре о Богу.
Детету би требало скренути пажњу на свет
који га окружује - на инсекте, цвеће, животиње, снежне пахуљице, на малог брата
или сестрицу, и побудити у њему осећање
дивљења према творевинама Божјим.
Следећа тема која је погодна за децу, јесте
разговор о учешћу Бога у нашим животима. Дете од четири или пет година воли да
слуша приче, доступне његовој реалистичкој машти, а постоји много таквих прича у
Светом Писму.

РАДОСНО САОСЕЋАЊЕ
Новозаветне приче о чудима остављају
дубок утисак на децу, али не својим чудесним карактером, него радосним саосећањем: „Ево, овај човек никада ништа и
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никога није видео. Затвори очи и замисли
да ништа, ништа не видиш. Онда је дошао
Исус Христос, додирнуо његове очи и он
је одмах прогледао! Шта ти мислиш, шта
је видео? Како је све то њему изгледало“,
итд.Таквих прича је уистину много. Оне
се могу препричавати у одређено време,
на пример пре спавања, могу се показивати илустрације и сл. Наравно, за све то
је потребно да у породици постоји особа
којој су познате бар најважније новозаветне приче. Било би добро да млади родитељи поново прочитају јеванђеље, тражећи
у њему оне приче које ће деци бити занимљиве. Са осам или девет година, деца
су већ довољно спремна да усвоје неко
једноставно богословље, па га чак и сама
стварају, измишљајући објашњења која ће
њима самима бити убедљива. Деца већ
знају понешто о свету који их окружује и
у њему не виде само оно што је добро и
радосно, него и оно што је лоше и тужно.
Желе да пронађу неку узрочност која ће
за њих бити разумљива, да пронађу неку
праведност, награду за добро и казну за
зло. Код деце се постепено развија способност да схвате символичко значење
приче, као што је прича о блудном сину
или о милосрдном Самарјанину. Њих истина, у врло сведеном облику - почиње
да интересује и питање о пореклу целог
света. Веома је важно да спречимо онај
конфликт који се код деце јавља нешто
касније, а то је конфликт између „науке
и религије“, у дечјем схватању тих речи.
Веома је важно да у том периоду схвате
разлику између објашњења о томе како
се одиграо неки догађај и самог смисла
тог догађаја. У том узрасту децу почињу
да интересују и таква питања као што је
учење о Пресветој Тројици, о животу после смрти или о томе зашто је Христос морао тако страшно да пострада. Док покушавамо да одговоримо на таква питања,
веома је важно да имамо на уму да деца на

свој начин „схватају“ смисао илустрација,
примера или приче, а не наша објашњења
која подразумевају апстрактан ток мисли. У време кад почињу да сазревају, тј.
кад напуне једанаест-дванаест година,
готово сва деца доживе тешкоће приликом преласка од детињасте вере у Бога
ка зрелијем, продуховљенијем мишљењу.
Једноставне и занимљиве приче из Светог писма више нису довољне. Од родитеља и чланова најуже породице захтева
се способност да саслушају оно питање,
ону мисао, ону сумњу која се родила у глави дечака или девојчице. Међутим, у том
периоду им не би требало наметати питања или објашњења која им још нису потребна и којима још нису дорасли. Свако
дете, сваки дечак или девојчица, развија
се својим темпом и на свој начин. Чини
ми се да „богословска свест“ детета од десет-једанаест година већ треба да усвоји
појам о видљивом и невидљивом свету, о
Богу као о Творцу света и живота, о томе
да постоји добро и зло, да нас Бог воли
и да жели да будемо добри, те да, у случају да смо учинили нешто лоше, можемо
да зажалимо због тога, да се покајемо, да
затражимо опроштај и да поправимо оно
што је лоше. Од великог је значаја да деца
упознају личност Господа Исуса Христа и
да Га заволе.

ЛЕКЦИЈА
За сва времена запамтила сам једну
лекцију коју сам добила од верујуће деце.
Било их је присутно троје: једно је имало осам, друго десет, а треће дванаест година. Требало је да им објасним молитву Господњу, „Оче наш„. Говорили смо о
значењу речи: „Који си на небесима“. Јесу
ли то она небеса где лете космонаути?
Да ли они виде Бога? Шта је то духовни
свет - небеса? Разговарали смо о свему
томе, просудили, и ја сам предложила
да свако од њих напише једну реченицу
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у којој ће објаснити шта су небеса. Дечак чија је бака недавно умрла, написао
је следеће: „Небеса су место где одлазимо када умремо“. Девојчица је написала:
„Небеса су онај свет који ми не можемо
нити да додирнемо, нити да видимо, али
који је веома стваран“. Међутим, најмлађи међу њима написао је незграпним
словима: „Небеса - то је доброта...“. Од
велике је важности да схватимо, осетимо
и проникнемо у унутрашњи свет дечака
или девојчице, у његова интересовања, у
његов поглед на свет. Тек кад успоставимо такво, саосећајно разумевање (а могли
бисмо да кажемо чак и уважавање) према
њиховом мишљењу, можемо се потрудити да им покажемо да хришћанско поимање живота даје нову димензију односу
према људима, љубави или стваралаштву.
За децу која су у периоду сазревања постоји велика опасност од појаве осећања
да су духовни живот, душевна вера у Бога,
црква и религија уопште нешто што нема
везе са „стварним животом“. Најбоље што
можемо да учинимо овим младим људима јесте да им помогнемо да се замисле,
да их подстакнемо да траже смисао и узрок свега што им се у животу догађа. Чак
и они најбољи и најкориснији разговори
о Богу и о смислу живота, које водимо са
нашом децом, не појављују се према неком
плану или услед осећања дужности, него
сасвим случајно и неочекивано. Ми, родитељи, дужни смо да будемо спремни за
то. О развијању моралне свести код деце
упоредо с појмовима и размишљањима о
Богу и о вери, код деце се развија и њихова морална свест. Многа осећања која се
јављају код деце, чак и ако не представљају
моралне доживљаје у дословном смислу
те речи, служе као својеврсне „цигле“ од
којих се касније гради морални живот.
Дете осећа похвале и радост родитеља
када покуша да начини први корак, када
изговори нешто што личи на прву реч,

када само држи кашику... Одобравање
одраслих постаје важан елемент његовог
живота. За развој моралне свести детета суштински значај има и осећање да о
њему брину. У родитељској бризи за њега
дете доживљава задовољство и осећање
сигурности: осећање хладноће замењује
топлота, глад бива утољена, бол се умирује - и све је то повезано са њему добро
познатим, одраслим лицем које га воли.
Дечје „откривање“ света који га окружује
такође игра велику улогу у моралном развоју: све се мора додирнути, све се мора
испробати... Дете тада почиње да искуствено бива свесно да је његова воља ограничена и да не може до свега да досегне.

ИСТИНСКИ МОРАЛНИ ЖИВОТ
О почетку истинског моралног живота
можемо да говоримо онда кад се код детета
пробуди свест о самоме себи, свест да сам
„ово ја“, а да „ово нисам ја“, да „ја хоћу, радим, могу или осећам ово или оно у односу
на оно што нисам ја“. Док не напуне четири године, деца су веома егоцентрична и
веома снажно доживљавају само сопствена осећања, своје жеље или свој гнев. Оно
што осећају други њима је незанимљиво и
неразумљиво. Склона су да осећају како су
она узрок свега што се догађа око њих, да
су виновници сваке невоље, и одрасли би
требало да заштите децу од таквих траума.
Сматрам да се морално васпитање деце
у раном детињству састоји у развијању и
подстицању њихове способности да саосећају, способности да замисле шта и како
осећају други, односно, „не-ја“. У том циљу
могу да користе многе бајке које изазивају
саосећајност. Исто тако, за децу може да
буде важна и брига о кућним љубимцима,
припрема поклона за остале чланове породице, брига о болеснику и сл. Појмове о
добру и злу у децу полажемо врло рано, и
зато морамо бити опрезни када им говоримо „ти си зао“ или „ти си добар“. Сасвим
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мала деца нису у стању да логички расуђују
и лако се могу „заразити“ појмом „ја сам
лош“, а то је веома далеко од хришћанског
морала. У том раном узрасту, деца добро
и зло обично изједначују с материјалном
штетом: поломити велику ствар много је
горе него поломити неку мању. Међутим,
морално васпитање се садржи управо у
томе да деци омогућимо да осете значај
побуде. Ако се нешто поломи зато што си
се трудио да помогнеш, онда то није зло,
али ако си поломио зато што си хтео да
уништиш или да некога наљутиш, онда је
то зло, то је рђаво.
Својим односом према дечјим поступ-

Светотајинско богословље

цима, родитељи постепено васпостављају
у деци појам добра и зла и уче их праведности. Следећу етапу у моралном развоју
деце представља њихова способност за
дружење, за личне односе са другом децом. Способност детета да разуме шта
осећа његов друг, да саосећа са њим, да му
опрости његову кривицу, да му у нечему да
предност, да се радује његовом радошћу,
да зна да се помири после свађе - све је то
повезано са самом суштином моралног
развоја. Родитељи се морају побринути да
деца имају пријатеље, другове, да изграђују
пријатељске односе са другом децом.
Превод са руског Антонина Пантелић

Јован Мајендорф

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ

Савремени чин обручења

вону, где је следило венчање. Иначе, што је
и карактеристично, Црква је сачувала две
службе, у начелу, одвојене; и оне могу бити
служене посебно. Служба обручења је нова
форма брачног уговора, младожења и млада се једно другом обећавају на међусобну
верност. Првобитно, то је била грађанска
церемонија. Прихватањем одговорности за
ово, Црква није потискивала законске и моралне дужности одређене Старим заветом,
римским правом - још увек присутним у
нашем савременом друштву, већ их је употпуњавала са новим библијским и духовним
значењем.
После почетне велике литије, која укључује нарочиту молитву за младенце, служба
је састављена од две кратке молитве, заменом прстења и од дуже завршне молитве.
За човека и жену данашњице, није увек
лако схватити право значење и значај бибилијских догађаја о којима се говори у тексту
молитава. Иначе, чак и површно познавање

Нова одговорност дата Цркви законима
царева Лава VI и Алексеја I - што подразумева давање званичне законитости свим
браковима – захтевала је усвајање нових
богослужбених форми. Ове нове форме, с
једне стране, биле су одвојене од Евхаристије, а с друге стране, морале су да одражавају вечно и непроменљиво учење Цркве
о значењу брака. Православна Византија, са
њеном изванредном могућношћу да интерпретира Писмо, да га доведе у везу са највећом Тајном - Христом, да употреби знаке
и символе у изражавању значења хришћанске вере, у десетом и једанестом веку, уводи
у ред црквених чинова, две, и данас присутне службе – обручење [заручење, веридба] и
венчање [крунисање].
Данас, служба обручења, генерално, служи се буквално пре венчања. Раније је служена у позадини цркве (технички речено, у
припрати или трему) и била је пропраћена
свечаном литијом зарученог пара према ам-
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Библије, представљено у светлости Христа,
води директно до очигледно јасног сазнања.
Видели смо у трећем поглављу, да представе које су коришћене у Новом завету, да
би описале Царство Божје, виде Христа као
младожењу спашеног људског рода и Његов долазак као свадбену гозбу. Ослобођено
од духовне јаловости и уједињено са Христом, човечанство задобија обилност Духа.
Постаје Црква Божја, чија деца нису рођена на смрт, већ за живот вечни. Тајна брака потврђује исто животодавно јединство,
на људском нивоу, у љубави између човека
и жене. Две кратке молитве у служби заручења - вероватно најдревније - повезују
брак са спасоносним делом Христа, који
васпоставља јединство између Бога и палог
човека, венчавајући људску природу. Текст
користи старозаветни пример брака између
Исаака, наследника Авраамовог, и Ревеке,
невесте из удаљене Месопотамије:
Боже вечни, ти си растављене довео до јединства и установио њихову међусобну нераскидиву везу, Исаака и Ревеку благословио
и истакао их као наследнике свога обећања;
ти благослови и ове своје служитеље (имена женика и невесте) и упути их на свако
добро дело.
Господе, Боже наш, ти си Цркву као чисту Дјеву унапред из многобоштва испоросио; благослови ово обручење, сједини и
сачувај ове служитеље своје у миру и слози.
Објашњење обручења Исаака и Ревеке
(Пост 24) - једне од најлепших прича у књизи Постања – видимо на почетку последње
и најдуже молитве која се чита при размени
прстења:
Господе, Боже наш, ти си био сапутник
слузи патријарха Авраама у Месопотамији, када је био послан да нађе невесту
своме господару Исааку; открио си му да
приликом захватања воде заручи Ревеку.
Ти благослови обурчење раба својих...
Иако је Ревека, ћерка Авраамовог брата
Нахора (Пост 22, 23), била блиска рођака

Патријарх Јаков, манастир Грачаница

Исааку, и мисија слуге Елеазара да је доведе као младу била је мотивисана Авраамовом жељом да Исаак не види проналажење
паганске, хананејске жене (Пост 24, 3), њен
долазак захтевао је мисију у далекој земљи,
где је Авраам живео као номад међу Араменима.1
Ово је разлог зашто су Оци Цркве видели
Исааково и Ревекино обручење као „узор“
призива незнабожаца Христу. Оци су такође видели икону Крштења у тренутку
када је Ревека била уочена од стране Елеазара, док је захватала воду са извора (Пост
24, 16), а Крштење кроз воду измирује човека са Богом. Свака хришћанска душа је обручена Христу устајући из крштењске воде.
Интерпретација ове приче је усвојена
као молитва обручења, која такође значи
уједињење раздвојених делова творевине,
призив Цркве из незнабоштва и призивање
Ревеке која је позвана да постане Исаакова
млада када је захватала воду са извора. Овај
1 [Мисли се на Харан (Северна Месопотамија), место где
се преселио Авраамов брат, Нахор. Опширније види, Књига
Постања, превод Епископ Атанасије Јевтић, стр. 53-55, Београд 2004.]
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дом Црвеног Мора (Изл 15, 26) и која је,
у ствари, ништа друго, до сила Божја која
утемељује земљу.
Да ли је, онда, веридба само правни договор између две стране? Да ли неко од њих
може да га раскине кад хоће? Не, ако је Црква Божја позвана да буде сведок уговора.
У овом случају, сам Бог заветује Свој благослов и подршку, и неверство једно другом, за хришћане значи, издаја Бога и одбацивање Његовог обећања да им дарује нов,
целовит и здрав живот.
Дакле, служба обручења је, по схватању
Цркве, брачни уговор. Не тиче се само венчаног пара, већ и самог Бога. Ово је разлог
зашто 98. канон Петошестог Сабора условљава:
Ко ради брачне заједнице узме женску
заручену другоме још док је заручник жив,
нека подлегне осуди за прељубу.
Византијски каноничар који је написао
интерпретацију овог канона, наглашава
да су веридба и брак законски идентични.
Један од њих, Теодор Балсамон [Theodore
Balsamon], чак упућује и на пример Светог
Јосифа и Дјеве Марије, који су били само
заручени једно другом: све док анђео није
назвао Марију женом Јосифовом. (Мт 1,
20). Ово објашњава зашто, када је Црква
постала задужена за поступак развода, он
је укључивао и пар који још није венчан, тј.
који је само обручен. Повеља цара Алексеја
I Комнена (1081-1118), која је, као што смо
већ видели, уопштила Црквену надлежност
о брачним питањима, установила је да обручење може бити прекинуто једино кроз
формални развод.
Према томе, обручење, свечано служено у Цркви, више је него обична веридба.
Оно представља стварну везу брака, којој
недостаје једино коначно светотајинско
испуњење. Сигурно се због овога најчешће
служи пред саму службу венчања.
Приредио и са енглеског превео
Владимир Благојевић

позив Ревеке је био само почетак њеног живота са Исааком, исто као што је и Крштење
почетак хришћанског живота. Тако, молитва обручења свечано отвара заједнички
живот који тек предстоји, исто као што и
апостолски позив незнабошцима започиње
дугу историју хришћанске Цркве. Али главни циљ је увек исти: васпостављање изгубљеног заједништва са Богом, сабирање
људског живота у аутентичну целину. Ово
је такође и значење хришћанског обручења.
Иначе, сабирање човека кроз љубав не
може одолети моћи раздора и греха без Божје верности својим обећањима. Тема верности је на тај начин главна у служби обручења и изражена је у символизму прстења.
Генерално, ми смо навикли да говоримо о
замени прстења, једноставно, као о завету
на међусобну верност. Световно друштво
је, само по себи, нашироко прихватило овај
обичај. Иначе, треба приметити, да ниједан
од четири библијска дела текста коришћених за молитву размене прстења не представља обичај у свом ограниченом и просто
људском смислу. У свим текстовима, прстен је знак Божјег завета човеку (не неопходном у вези са браком): Јосиф прима прстен од фараона Египта као знак своје нове
власти (Пост 41, 42); краљ Вавилона, са
својим прстеном затвара лавове тамо где је
Данило био бачен, као завет своје верности
страдајућем пророку, верности коју је Бог
јамчио спасавајући Данила од лавова (Дан
6, 17). Тамара, пре него што се предаје Јуди,
моли га за прстен у знак завета сигурности
- да ће је, на дан када ће бити доведена суду,
пред истим Јудом - прстен сачувати од казне за блудњичење (Пост 38, 18); и коначно, у
поређењу са блудним сином, прстен је знак
задобијене очеве благонаклоности за изгубљеним сином (Лк 15, 22).
На ова четири примера који се тичу прстења, молитва додаје символизам десне
руке: Мојсијева десна рука је, у ствари, била
Божја рука, која је потопила Египћане во16
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СВЕТИТЕЉСКИ ЕПИТЕТИ
(трећи део)

У прошлом броју
часописа, говорили
смо о Светим оцима,
светитељима,
мученицима, а сада
ћемо говорити о
лику Светих исповедника, Преподобних отаца.
ИСПОВЕДНИЦИ
су света лица Православне цркве која
Свети исповедник Платон
манастир Грачаница
су у време гоњења
јавно исповедили, тј. признали своју веру
у Христа и због тога претрпели мучеништво, али у мучењу нису живот изгубили, него су мучења преживели. За време
мучења држали су се храбро, неустрашиво
и нису се одрекли Христа и његовог учења.
СВЕШТЕНОИСПОВЕДНИЦИ су исповедници вере у свештеном чину, дакле, чланови јерархије који су претрпели
гоњења и мучења за Христа, задобили
ране, али су мучења преживели.
ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦИ су
исповедници вере из редова монаштва,
дакле, само они који нису били у свештеном чину.
НАЧЕРТАНИ (начертан – онај који има
белег, знамење), епитет прослављених
особа којима су за време мучења усијаним
гвожђем стављали жиг на челу или исписивали погрдне речи на челу и образима.
Циљ жигосања је да се изложе подсмеху
околине.
Група начертаних прибраја се лику исповедника јер су преживели мучења, али
су неки од њих, у поновљеним или продуженим мучењима подлегли мукама, па се
могу прибројати и лику светих мученика.

Најпознатији из лика исповедника су Теофан и Теодор који су мучени у време иконоборства.
ПРЕПОДОБНИ јe епитет који се даје
угодницима Божијим оба рода (мушког и
женског) који су били у монашком чину
и као монаси се подвизавали и просијали
својим побожним и подвижничким животом. Место њиховог подвига је био манастир, пустиња, пећина, и друге локације. У
званичној црквеној титулатури, монаси се
ословљавају са „преподобни оче“. У корену
овог термина лежи реч подобан, тј. сличан,
онај који тежи да буде сличан неком, који
подражава и угледа се на неког. Подобност
је стање савршенства на које је човек позван кроз начин на који га је Бог створио и
на које га је Христос позвао. Апостол Павле позива хришћане: „Угледајте се на мене,
као ја на Христа“(1Кор 4,16).
Лик преподобних је веома разгранат и
сада ћемо поменути неке од ликова преподобних.
АСКЕТА је подижник најстрожијег живота, човек који се у свакодневном животу
добровољно уздржава, с циљем да постигне хришћанско савршенство. Сама реч аскета је грчког порекла и значи, вежбање,
подвизавање.
БЕЗМОЛВНИК, ИСИХАСТ, МОЛЧАЛНИК (онај који ћути) усамљени подвижник, пустињак, дакле, онај који се удаљио
од света да би се у тишини и ћутању предао монашком подвигу. Безмолвници су
вршили своју молитву само умно, духовно.
ЗАТВОРНИК, монах који се добровољно повукао у самоћу, издвојивши се у посебној келији у делу манастирског комплекса или у некој пећини адаптираној у
скроман стан.
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НЕУСИПАЈЕМИ ИЛИ АКИМИТА (онај
који никада не спава), монах који не иде на
починак или га своди на најмању могућу
меру, остало време проводи у раду и молитви. Овај епитет су добили монаси у манастриу Неспавача. Манастир је основан у
четвртом веку у Цариграду. Богослужења
у том манастиру трају 24 часа дневно, па је
у ту сврху братство подељено на 24 чреде
према броју часова дана и ноћи, по којима
су се смењивали у цркви на богослужењу.
ОТШЕЛНИК, ЕРЕМИТА, АНАХОРЕТА, то су они који су отишли од света,
наиме, то су монаси који не живе у манастиру, него живе одвојено као солисти,
усамљенички. Ово је један од синонима за
пустињака.
ПОДВИЖНИК је општи назив за монахе.
ПОСТНИК је монах који је познат по
свом строгом посту.
ПУСТИЊАК ИЛИ ЕРЕМИТА, монах
који је напустио манастир и повукао се у
пустињу.
СТОЛПНИК ИЛИ СТИЛИТ (СТОЛП
– СТУБ) је подвижник чије је место подвизавања под отвореним небом, на неком
стубу, најчешће на некој од кула замка
или на некој кули у одбрамбеном систему око манастира, али и на посебној кули
или платформи високог стуба изграђених
усред шуме или пустиње.

чењем других, дакле за лекара. У Житију
светих, и у календару, тим термином је означена група Божијих угодника који су од
Бога добили дар излечења болести људи и
стоке. Већина од њих је прво изучила тадашње медицинске науке и лечила људе
медикаментима, а прихвативши хришћанство лечили су људе на чудесан начин,
именом Христовим, а не лековима.
БЕСРЕБРЕНИЦИ или безмездници (без
плате, без награде), су атрибути светих
исцелитеља који казују да су излечења вршили без плате, без награде. Исто значење
има и атрибут „безмитник“ (непоткупљив,
неподмитљив).

ОСТАЛИ ЕПИТЕТИ И АТРИБУТИ
СВЕТИХ
АГИЈАНАНИТ, атрибут Светог Козме
(3. децембар) и значи освештани, освећени.
АГИОРИТ, монах Свете Горе, Светогорац. Најпознатији је Никодим Агиорит,
који се слави 14. јула. Он је писац дела, Невидиљва борба.
АРГИР, значи сребрни, атрибут светог
Филипа Тракијског (12. мај). Постоји и
као лично име појединих светаца (11. мај),
слично нашим именима Сребренко, Сребра, Сребрна.
АРЕОПАГИТ, атрибут Светог Дионисија (3. октобар), јер је био члан Ареопага, највишег државног тела Савета и
Суда античке Атине, названог по брежуљку Ареопаг (Аресов брег) северозападно од Акропоља у Атини. У њему је
апостол Павле одржао говор у коме је
истакао надмоћ хришћанске вере, над
античком мудрошћу којом су се Јелини
поносили.

ЛИК СВЕТИХ ИСЦЕЛИТЕЉА
ИСЦЕЛИТЕЉ је прослављена особа
којој је Бог даровао моћ чудотворства, које
се огледало најчешће у дару исцелитељства, тј. у могућности да лечи разне болести.
Исцелитељство се није односило само на
излечење тела, него и душе. Неки су исцелитељи користили и медикаменте, али је
основно било, чврста вера у Христову исцелитељску силу и моћ Његовог имена.
ВРАЧИ/ЛЕКАРИ је стара српска и опште словенска реч за оне који се баве ле-

Преузето из књиге
Православна агиологија,
протојереј др Радомир Милошевић,
Смедерево 2004.
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Смисао и значење славског жита и колача,
кољива (панаије), свеће

преузети из богослужења Православне
цркве. Данашњи славски колач са својих
пет печата на горњој кори, на којима су
иницијали грчких речи: Исус Христос
побеђује, ИС ХС НИ КА (НИ – КА # никао – победити) у ствари је само већа
Литургијска просфора. Наиме, у првом
делу Литургије из просфоре се изрезује
поменути печат са иницијалима ИС ХС
НИ КА и тај се печат зове Агнец (јагње
Божије) и са доње стране се реже крстообразно, и на Литургији се молитвом епископа, свештеника и народа претвара у
Тело и Крв Христову. По узору на ове литургијске радње врши се резање славског
колача. И на славском колачу је тај печат
са иницијалима ИС ХС НИ КА, и славски
колач се реже крстообразно и прелива се
вином.
Славско жито се спрема у славу Божију,
у славу светитеља који се прославља и за
оне наше претке који су умрли у благочестивој вери и који су пре нас Крсну славу
славили. Треба нарочито нагласити, да
се жито за славу не спрема за покој душе
светитељу који се слави, као што неки
погрешно мисле! Сви су светитељи Богу
живи и налазе се пред Господом као наши
заступници и молитвеници. Зато се славско жито спрема за СВЕ славске дане, па
и за Светог Архангела Михаила, Светог
пророка Илију итд.
Славски колач представља самог Господа Исуса Христа. Јер је Христос рекао:
„Ја сам хлеб живи који сиђе с неба; ако ко
једе од овога хлеба живеће вавек; и хлеб
који ћу ја дати тело је моје, које ћу ја дати
за живот света“ (Јн 6, 51).

Слава је молитвено прослављање једног светитеља као заштитника једне породице и њеног молитвеног заступника
пред Богом. Суштина славе је изражена
у самом имену: то је слављење Бога и
прослављање светих угодника Божијих у
чијим ликовима се открива и права „слава“ сваког људског бића, односно његова
непролазна лепота и његово боголико
достојанство. Главна садржина славе је
благодарење и молитва Господу. Као некада, тако и данас, породица која слави
славу представља цркву у малом, јер као
што су сви богослужбени чинови огранци
Евхаристије – тако је и слава у породичном животу Срба продужена грана Евхаристијске тајне. Сви славски предмети су
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ну особу. Свеће за упокојене могу се прислужити било који дан, било које време.
У нашем народу је погрешно веровање
да нпр. за Божић не ваља прислуживати
свеће за покојне. Треба знати, да нема
дана ни празника на који се не могу прислуживати свеће за упокојене.
Када прислужујемо свећу за здравље,
прекрстимо се, пољубимо свећу и кажемо:
Сети се Господе слугу (слушкиња) твојих
(рећи имена), и опрости нам грехове
наше, подари нам здравље и спасење и
напредак у свему добром.

ЗАШТО ПРИСЛУЖУЈЕМО СВЕЋЕ?
Свећа треба да је од чистог пчелињег
воска. Као што пчела скупља мирисни сок
и полен са разних чистих и мирисавих
цветова, тако и молитва оног који прислужује свећу треба да потиче из његовог
чистог срца и неукаљане мирисне душе.
Светлост свеће представља символ божанства, јер Бог живи у неприступачној светлости, Господ Христос је назван, „Сунце правде“, „Тиха светлост“,
„Незалазна светлост“. Према томе,
светлост свеће је символ божанства.
Светлост свеће означава светлост Христовог, јеванђелског учења, које нам
осветљава животне путеве.
Светлост свеће даје и топлоту, те тиме
означава топлину наше молитве и
наше љубави за оног коме палимо
свећу. Све су ово разлози због којих
треба да прислужујемо свеће, за Крсну
славу у дому и у било којој другој прилици.

ШТА СИМВОЛИШЕ ЖИТО (КОЉИВО) ЗА ПАРАСТОСЕ?
„Каквог је порекла појам кољиво? Појам кољиво је грчког порекла.
Првобитно је именица „ο κολλιβος“(о
коливос), означавала тежину злата
колико зрно пшенично; касније ова
реч означава сваки ситан новац мале
вредности. Од овог основног значења
настаје реч „τοκολλιβον“ и „τα κολλιβα“
(та колива) означавајући сваку врсту
колача од пшенице или кувану пшеницу
која се приносила за спомен светих и
упокојених.“ 1
Кољиво (жито) нас подсећа на васкрсење
умрлог, јер као што земљорадник оде на
њиву и посеје пшеницу, то пшенично
зрно иструне у земљи, али касније из тог
зрна које је сатрулило изникне нови плод
(клас) пшенице. Тако исто се и тела наших
покојника предају земљи, где тело труне, да
би приликом Другог доласка Христовог,
то тело нашег покојника поново васкрсло,
устало у живот. Ово сведоче и речи
Господње: „Ако зрно пшенично павши
у земљу не умре, остаје само; а ако умре
много рода роди“ (Јн 12,24).
Срећко Зечевић, јереј

КАКО ПРИСЛУЖИТИ СВЕЋУ И БРОЈ
УПАЉЕНИХ СВЕЋА?
Када прислужујемо свеће за упокојене,
она тада символизује да је душа умрлог
прешла из земаљског живота у вечни живот светлости и истине, где сија светлост
лица Божијег. Прво што треба да учинимо је да се прекрстимо, пољубимо свећу
и кажемо: Сети се Господе уснулог слуге
твог (име покојника) који је преминуо
у Православној вери и подари му вечно блаженство. Ко жели да прислужи
свећу за покој душа својих сродника, не
треба да се оптерећује бројем прислужених свећа. Број није битан. Колико смо у
могућности, толико и свећа прислужујемо. Можемо купити једну свећу и наменити је за више особа. А можемо купити
и више свећа и сваку наменити за поједи-

1 Патријарх Павле, Да нам буду јаснија нека питања
наше вере, Београд 1998, 57.
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Из историје Саборног храма – уређује Јевђа А. Јевђевић

Живота Остојић

Кад је храм Успења Пресвете Богородице у Крагујевцу пропевао, тј. кад је по
освећењу 30. септембра 1884. године направљена прва подела града на парохије,
три су припале овом харму, а две храму
Свете Тројице, тј. Старој цркви.
Ове три парохије у оно време припадале су следећим свештеницима:
I
парохија
протојереју
Животи
Остојићу,
II парохија свештенику Милоју Барјактаревићу,
III капеланија протска Јовану Милосављевићу.
Први од њих, Живота Остојић рођен
је 18261. године, у селу Заклопачи, срез
врачарски у Београдском округу2. Завршио је Богословију у Београду и најпре
је радио као учитељ у Топчидеру и службовао као ђакон у Топчидерској цркви.
С обзиром на то што је ова црква била
придворна црква, уз двор кнеза Милоша, у Топчидеру, вероватно се радило
о савесном и озбиљном младом човеку.
По жељи кнеза Милоша прота Живота је
дошао за пароха у Крагујевац 16. марта
1860. године. После седамнаест година
службе у нашем граду, постао је 1877. године, протојереј округа крагујевачког3.
У служби је био веома тачан, ревностан
и исправан. Због ових врлина био је веома цењен и поштован од свих, а нарочито од грађана града Крагујевца.
У летопису Саборне крагујевачке цркве писаном 1925. год. дакле двадесетдве године по његовом упокојењу, може се
видети да је успомена на овог свештеника била и даље јака, тако да је сачувано у
1
2
3

сећању нешто података, иако су свештеничке кондут листе уништене за време окупације 1915. године. Летописац,
прота Димитрије Стевановић каже, да се
често може од народа чути похвала о његовој ревности, као и жаљење што нема
службовања проте Животе, који је како

кажу они, био „прави свештеник“. Он наводи једну епизоду из протиног живота
која га приказује као заштитника угледа, како свога, тако и својих свештеника
којима је био претпостављени. Наиме,
кад је једном дошао у Крагујевац на неку
сахрану, тадашњи Митропилит Михаило, и као најстарији почео је свештеницима одређивати шта ће ко да пева. Онда
му је прота Живота одговорио на опелу у
Цркви: Господине, са својим требником
не идите у туђу парохију. Митрополит
га је разумео и њега овластио да издаје

Податак са споменика на варошком гробљу у Крагујевцу.
Летопис Саборног храма крагујевачког, стр. 25.
Исто.
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даља наређења. Кад га је после опела
упитао зашто је оно рекао, прота Живота је одговорио: Ако би у присуству Вашем вршили опело друкчије, но што смо
ми то сами вршили, народ би стекао
уверење да га нисмо савесно служили, а
то би било од велике штете по све нас.
Митрополит је климнуо главом и прихватио одговор.4
У администрацији је био врло тачан,
савестан и прецизан. Његова архива
била је најбољи сведок његове марљивости и тачности.
Од црквених власти био је одликован
највећим одликовањем, напрсним крстом, али прота Живота имао је нарочито мишљење о свим одликовањима
и зато их није никад носио, ни крст, ни
протску камилавку. Писац летописа верује да је разлог томе скромност протина, јер и све друго у његовом животу говори да је био скроман човек. У кафане
никада није одлазио.
У браку са супругом Живаном
(рођ.1832 + 18945) имао је четири ћерке и
једног сина, који је умро млад, као питомац Војне академије (Михаило рођ. 1850
+ 18666). Та га је жалост јако потресла, па
је увек, а нарочито уочи недеље и празника излазио на гроб свога сина и тамо
вршио помен. До тада, породице покојника иако су излазиле на гробове својих
покојника, нису позивале свештеника
да им гроб прекади и прелије. Неколико година касније, мало по мало, народ
је прихватао ово као образац понашања
и почео да позива свештенике у суботње
дане.7
По доласку у Крагујевац био је изабран
за председатеља Крагујевачке читаонице
1860. године.8 Касније, био је члан Управ-

ног одбора читаонице.
Био је члан Изборног сабора, који је по
смрти Митрополита Михаила изабрао
новог Митрополита српског Инокентија
1898. године.9
Краљ Александар I Обреновић одликовао га је на Цвети 1899. орденом Милоша Великог IV реда.10
Умро је 6. јануара 1903. године, у својој
седамдесетосмој години живота.
Прота Димитрије Стевановић каже, да
за такве људе стоји написано у јеванђељу:
У малом си ми био веран добри и верни
слуго мој, над многима ћу те поставити, уђи у радост Господа твога.11

Фотографије које следе су из породичног албума породице Радисављевић, и из збирке фотографија Епископа
Саве (Вуковића) и Јевђе Јевђевића: горе - председник општине, Симовић, дочекује Патријарха (иза са полуцилиндром); доле десно - Митрополит Јосиф, ђакон Милоје Радисављевић; остало - Литија; на унутрашности последње
корице - Литија.

4
5
6
7
8

9 Весник српске цркве, лист свештеничког удружења, година IX, свеска II, фебруар 1898, стр. 139.
10 Весник српске цркве, април 1899, стр. 444.
11 Летопис Саборног храма крагујевачког, стр. 27.
12 Летопис Саборне цркве у Крагујевцу, стр. 11.

ПОСЕТА ПАТРИЈАРХА ГАВРИЛА
КРАГУЈЕВЦУ 1939. ГОДИНЕ
О Духовима 16/29. маја 1939. године,
Његова Светост патријарх Господин др
Гаврило учинио је прву канонску посету
Крагујевцу. Поводом ове посете било је
велике, па и недостојне борбе. Писане
су пашквиле и претило се Патријарху.
Он је дошао и величанствено дочекан са
четири Архијереја: Митрополит скопски
Јосиф, Епископи: Сава Трлајић, Владимир Рајић и Дионисије. Сви су другог
дана носили кроз варош литију. Досада
незапамћено и незаписано у историји
Крагујевца, велики број верног народа
учествовао је у Литији.. Посета је била
како доликује поглавару цркве и славом
традиционалне Шумадије. Патријарх је
приложио за сиротињу и ратну сирочад
30.000 динара.12

Летопис Саборног храма крагујевачког, стр. 26.
Податак са споменика на варошком гробљу у Крагујевцу
Исто.
Летопис Саборног храма крагујевачког, стр. 26, 27.
Крагујевачко читалиште, Крагујевац 1978. стр. 80.
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Светачник

У СУСРЕТ РОЂЕЊУ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА

Божић се празнује као дан рођења
Господа Исуса Христа, Сина Божијег,
Спаситеља света. Та чињеница, да је то
празник рађања новог живота, празник
деце и детињства, празник родитељства,
очинства и материнства, украсио је код
Срба овај празник најлепшим верским
обичајима и обредима. Сви ти обичаји и
обреди имају један основни смисао и своде се на један циљ: умолити Бога да сачува и увећа породицу и имање домаћина.
Све је то изражено у краткој народној
здравици и молитви о Божићу: Дај, Боже,
здравља и весеља у овом дому, нека нам
се рађају здрава дечица, нека нам рађа
жито и лозица, нека нам се увећава имовина у пољу, тору и обору!

Материце

У другу недељу пред Божић слави
се празник Материце. Ово је највећи
хришћански празник мајки и жена. Тога
дана деца поране и унапред припремљеним канапом, концем, шалом, марамом
или каишем завежу своју мајку, за ноге,
на исти начин, као што су њих мајке везивале на Детинце. Мајка се прави да не зна
зашто је везана. Деца јој честитају празник, а мајка онда дели деци поклоне, и на
тај начин се «дреши».

Оци или Очеви
Овај празник се празнује последње недеље пред Божић. Тога дана, исто као на
Материце, деца везују своје очеве, а ови
им се «дреше» поклонима, исто као и
мајке.
Оци, Материце и Детинци су чисто породични празници и за тај дан домаћице припремају свечани ручак на коме се
окупи цела породица. Ови празници, и
обичаји везани за њих, доприносе јачању
породице, слози у њој, разумевању, поштовању између деце и родитеља, старијих и млађих, што све заједно чини
породицу јаком и здравом. А зна се, да је
породица темељ једнога друштва, државе
и Цркве.

Детинци
У трећу недељу пред Божић слави се
овај празник. Тога дана ујутру рано, или
по доласку из храма са богослужења,
одрасли вежу своју или туђу децу. За везивање се обично користи: каиш, гајтан
или обичан канап, или обичан дебљи конац. Обично се завежу ноге или руке, па
се једним делом канап завеже за сто или
столицу. Везивање на Детинце, Материце
и Оце, има вишеструку символику. Прво,
символизује чврсте породичне везе, слогу, мир, поштовање и међусобно помагање у свим приликама. Друго, упућује
укућане на штедљивост и истрајност у
врлинама, јер онај ко поседује поштено
зарађену имовину и добра дела, лако ће
себе откупити у свим споровима пред
земаљским судовима, а посебно на последњем Праведном суду, где ће се само
вредновати оно шта је човек добро у свом
животу учинио.

Туциндан
На два дана пред Божић, 5. јануара, је
Туциндан. Тога дана се коље и реди печеница за Божић. Некада се печеница
«тукла», убијала, крупицом соли, касније
ушицама од секире, па се онда, убијено
или ошамућено прасе или јагње клало и
редило. Зато је овај дан назван Туциндан.
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Бадњидан
Дан уочи Божића, 6. јануара,
зове се Бадњидан. Назив потиче од речи БДЕТИ, не спавати, јер се тог дана и те вечери
бденише, не спава, него се са
нестрпљењем очекује најсвечанији моменат у историји
рода људског, рођење Богодетета Христа. На овај дан се у
наше домове уноси дрво које
се зове бадњак. Са овим даном
већ почиње Божићно славље.
Ујутро рано, домаћин куће или
неко од мушке чељади одлази у шуму са секиром у руци
за бадњак. Кад се нађе церић
или храст погодан за бадњак,
бадњачар се прекрсти и говори: Помози Боже и бадњаче
свети. Затим секиром у име
Свете Тројице сече дрво тако
да падне на источну страну.
Бадњак односи кући и до ноћи
бадњак стоји пред кућом, у
дворишту, а у граду, у зградама
стоји у предсобљу стана.

Шта је бадњак?
Бадњак је обично младо, храстово или церово дрво, које се
на Бадњидан ујутро рано сече
и доноси пред кућу. Увече,
уочи Божића, бадњак се пресеца и заједно са сламом и печеницом уноси у кућу. Наиме, бадњачар узима Бадњак
и дренову гранчицу и уноси их у кућу и
говори: Добро вече и срећно Вам бадње
вече. Домаћица и укућани одговарају:
Бог ти добро дао и среће имао, и из сита
посипа Бадњак житом (у ситу су још суве
шљиве, ораси, суво грожђе, јабуке, крушке), затим премазује Бадњак медом и прелива вином. Затим се укућани прекрсте

и целивају бадњак тамо где је премазан
медом и поздрављају се речима: Мир
Божији – Христос се роди – Ваистину (Заиста) Христос се роди. Бадњак
се ставља на запаљену ватру. Символика
је јасна: Христос у виду Бадњака улази у
наш дом и свим члановима домаћинства
доноси здравље (дренов прут), изобиље
земаљских плодова (жито), духовну радост (мед), вино, јер је Христос ради нас
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пролио крв своју. После Бадњака уноси
се слама. Бадњак се пали на ватри да би
грејући се око њега, укућани се загревали љубављу, слогом и искреношћу и да
би светлошћу његовом одгонили мрак
незнања, празноверства, а озаривали се
радошћу, здрављем и обиљем.

ручак. Домаћин се прекрсти, прислужи
свећу, окади трпезу, отпева се тропар
празника или се изговори молитва Оче
наш... укућани тада узму чесницу, три
пута је окрену као славски колач, преломе и свим укућанима се да по једно парче.
Онај ко нађе новчић у чесници сматра се
срећним, и наставља се даље са ручком.
Чесница је колач умешен за Божић, у
њу се ставља новчић. По средини колача
утисне се слово са иницијалима ИС ХС
НИ КА (Исус Христос побеђује). Чесница је добила име по томе што се прави у
част (чест), славу Господа Исуса Христа и
што се ломи на делове (чести – чест значи
део) колико укућана има.

Шта символише бадњак?
Бадњак символички представља оно
дрво, које су пастири донели и које је праведни Јосиф заложио у хладној пећини,
када се Христос родио. Бадњак наговештава и дрво Крста Христовог.

Слама
После бадњака у кућу се уноси слама.
Слама се посипа по целој кући. Домаћица у сламу под столом, где се вечера,
ставља разне слаткише, ситне поклоне и
играчкице, које деца траже и пијучу као
пилићи. Слама символизује ону сламу у
пећини, која је била прва постеља Сина
Божијег.

Положајник
На Божић, рано пре подне, у кућу долази специјални гост, који се обично договори са домаћином, а може бити и неки
случајни намерник, и он се посебно дочекује у кући, и зове се положајник. Пошто тај гост полази у наш дом, зато се и
зове положајник. Положајник поздрави
дом, Божићним поздравом, љуби се са
укућанима и одлази код шпорета. Отвара врата на шпорету или пећи, раније на
огњишту, џара ватру и говори здравицу:
Колико варница, толико срећица, колико
варница толико парица, (новца) колико
варница толико у тору оваца, колико
варница толико прасади и јагањаца, колико варница, толико гусака и пилади, а
највише здравља и весеља, Амин, Боже
дај. Положајник символички представља
оне Мудраце који су пратили звезду са
Истока и дошли новорођеном Христу на
поклоњење. Домаћица после тога послужи положајника, и дарује га неким прикладним поклоном. Он је човек, који на
Божић, и за целу наредну годину доноси
срећу у кућу.
Срећко Зечевић, јереј
www.spcportal.org

Божић
Најрадоснији празник међу свим
празницима је Божић. Празнује се три
дана. Први дан Божића је увек 7/25. јануара. На Божић ујутро, пре свитања,
звоне сва звона на православним храмовима, пуца се из пушака и прангија и
објављује се долазак Божића и Божићног
славља. Домаћин и сви укућани облаче
најсвечаније одело, и одлазе у храм на
јутрење и Божићну Литургију. Људи се
поздрављају речима: «Христос се роди!»
и отпоздрављају: «Ваистину се роди!»
Ваља напоменути да се овако поздравља
и говори све од Божића до Богојављења.
Када домаћин дође кући из цркве, поздрави све укућане са овим радосним божићним поздравом, и они му отпоздраве
љубећи се међусобно и честитајући једни
другима празник и спрема се Божићни
26

Свети Николај Жички
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свет духовни, Царство небеско, и којим
треба да обилује душа хришћанина, затворена у тело, као што је сав онај сјај затворен унутра у камене зидове храма.
Но, ово је само општа напомена. Међутим, сваки предмет посебно, и облик, и
боја, и шара, има у православном храму
особени духовни значај. Укупно и посебно, дакле, све то символично изражава
поуку, пут ка спасењу, спасоносну драму
живота Христова, обећања Христова,
или неку тајну Царства Небескога.
Ви мислите, да би се све то могло претворити у хлеб и појести! Па кад се поједе,
шта онда? Ако тело поједе храну душевну,
чиме ће се душа хранити? Зар нисте чули
оно што је цео свет чуо, како су безбожници московски све то претворили у хлеб
и појели, па ипак сад гладују - и то тако

175. Писмо
Господину штедиши: О црквеном сјају
Вама је неразумљиво, зашто Црква православна дозвољава толики унутрашњи
сјај: у драгоценим иконама, у сребрним
кандилима, златним путирима, брокатним одеждама, и другим скупим предметима?
Зато што хоће, да свим тим злехудим
сјајем подсети људе на вечни сјај небеса;
да их отргне ма и за час, од њихове беде
земаљске и опомене на онај други свет,
на небеску домовину њихову, на царство
вечне среће и вечне радости; да им представи - колико је то земљи могуће - начином материјалним и символичним, ону
раскош и оно богатство, којим обилује
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ну. Соломон сав дом (храм) обложи златом; тако и сав олтар пред Светињом
над светињама обложи златом ... И обложи херувиме златом... И под дому обложи златом изнутра и споља (1 Цар. 6,
22. 28. 30). У тај храм улазио је Христос
много пута, но никад није изразио Вашу
мисао, да би све то требало претворити
у хлеб и појести. Он је предсказао пропаст томе храму, и храм је пропао, али
не због злата у храму, него због блата у
душама људским. Мене радује што се Ви
показујете милостиви према сиротињи,
али још више би ме радовало када би се
показали милостиви са својим имањем, а
не са туђим. Никако, пак, не бих волео да
Вас видим на истој страни са Јудом. Знате
ли причу, како се Јуда једном хтео показати милостивијим од Христа? Читајте
12. главу Јованова Јеванђеља. Нека жена
узе стакло скупоценог нардовог мира и
изли на ноге Исусове. А Јуда, који после
издаде свог учитеља за паре, наљути се и
узвикну: зашто се ово миро не прода за
триста гроша и не даде сиромасима? На
то ће му одговорити благи Господ, који је
био на путу да и живот Свој положи за сиромахе: сиромахе свагда имате са собом,
а мене немате. Чујте, дакле, шта ћу Вам
рећи: кад би ми сви свагда имали Христа
са собом, не би било сиромаха међу нама.
Они који имају Христа са собом - они су
и приложили Цркви све оно што Ви називате «сјајем». Они исти највише и дају
сиромасима. Љубав према живоме Христу гони их на обе жртве - на жртву Цркви својој и на жртву сиромашној браћи
својој. А они који немају Христа са собом,
немају ни сиротињу са собом. Они би хтели да узму од Цркве и дају сиромасима
само зато, да не би своје давали и да им
сиромаси не би досађивали. То је права
побуда, која ево шета тако дрско и међу
нама под маском доброчинства.
Мир Вам и благослов!

Свети Николај Жички, црква Свете Анастасије
Српске, Копљари, иконопис В. Благојевић

гладују како се у Русији није гладовало од
времена Асколда и Дира? Не живи човјек
једино од хлеба телеснога, но и од духовнога. А све ствари и предмети у светоме
храму, својим значењем храна су духовна
за душе људске.
Уђите дубље у науку хришћанску, која је
за нас путнике земаљске важнија од свих
других наука, па ћете разумети и разумевши одбацити садашње своје мисли и
заменити их мислима правилним.
176. Писмо

Опет господину штедиши: О
црквеном сјају
На моје прошло писмо Ви одговарате
опет питањем: “Зар би Христос трпео толики сјај у Цркви?” Свакако. Трпео га је
онда, трпео би га и сада. Онда је у Јерусалиму постојао храм Соломонов, једно
од ретких чуда грађевинарства и раскоши у свету. Тај храм је имао унутра, више
злата и драгог камења, него што данас
имају сви хришћански храмови на Балка28

Песма за Србију

На овој планети Србија је мала
Ој, Србијо нисам те се нагледала
У лепоти твојој још бих уживала
И слободно друмовима путовала.
У пољима твојим певајући шетала,
Плавој зори још бих се смејала
Златном Сунцу јутром радовала.
Поветарац са планине миловала,
Са ливада јутарњом се росом умивала.
Мирис босиока радо удисала
Рузмарином своје груди окитила
Са тамјаном сву Србију опојила.
Под сјајем месеца снове плела
И звезданом небу слободу желела.
Драгом Богу увек се молила
Ој, Србијо, срећна и слободна била.
Буди храбра наша земљо света
На грудима твојим све мора да цвета,
Твоја правда подићиће своја крила

Јужна врата Светоуспењске цркве, манастир Студеница

Па ћеш бити лепша него што си била.
Звона звоне светог храма Лазарице
Са Косова вековима наше
древне Грачанице,
Глас разума поручује света Студеница
И светиња стара српска Раваница.
У славу Бога моле се високи Дечани
Неправедна сило не убијај, стани.
Молитва се чује са свих
српских светиња
За мир моле Жича, Ђунис, Љубостиња.
Сви храмови на овим просторима
Моле Бога за спас својим верницима
Прогнаним и невиним људима
Заустави Боже крваву
игру бездушнима.
Слава милостивом Богу на висини
Мир у нашој драгој и
вољеној отаџбини.
Радмила Рада Ђусић
21. 04.1999. год.

Дечији кутак

Мој кум

За кума се каже: „отац по Богу“ у ствари, онај који води рачуна о духовном животу
нашем. Мој кум Горан је баш такав, баш радује душу моју. Не дође често, али када
дође, донесе увек нешто: сликовницу, иконицу и прегршт прича о чудима. Нису то
бајке, то није кобајаги, већ стварно, истински. Он је често на Хиландару, где је Богородица Тројеручица игуманија. Прича, како су највеће светиње баш тамо, у нашем
српском манастиру. Прича о старцу Стефану са Каруље, чија је келија високо на стенама изнад мора, а стоји на танким дрвеним ногама, па кад га питају: Чудо се не сруши? а он каже, држе да ангели Божији, да не падне. А и за њега кажу да је као анђео.
Мој кум много лепо прича, тако лепо и смирено да могу да га слушам цео дан и ноћ.
Он се бави фотографијом. Кућа му је пуна икона, тамјана и књига. Као да уђем у неки
други тајанствен свет, пун чуда. Код њега је све мило. Баш је добар мој кум Горан.
Поносна сам што га имам. 
Христина Наранџић,
III разред, ОШ „Мома Станојловић“

Вељко Плашић, II/1, ОШ „Мома Станојловић“
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Моника Вуловић, II/1, ОШ „Мома Станојловић“

31

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

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

Бранка Радичевића 3, 34000 Крагујевац,
тел: 034/335663; факс: 034/335-282,
e-mail: kragujevac@dunav.com

Предузеће за професионално одржавање објеката

Profi delfin d. o. o.

Чишћење и одржавање стамбених објеката и
пословних простора
Дурмиторска 18, 34000 Крагујевац,
тел/факс: 034/320-137

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Захваљујемо се на уступљеним текстовима и фотографијама: јереју Горану Мићићу, уреднику Информативне
службе Епархије шумадијске.

Информације за претплату,
финансијску подршку и оглашавање: 061/6493477
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рад Нине Стојковић, II/1, ОШ „Мома Станојловић“

Из историје Саборног храма - посета Патријарха Гаврила,
о Духовима 16/29. маја 1939. године

