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Трчите и свету објавите да устаде 
Господ,који је уништио смрт, јер је Син 
Бога, који спасава род људски  (Ипакој, 
глас 4). Овим речима црквени песник нас 
позива да доживимо овај Празник над 
празницима и ово Славље над слављи-
ма када нам се још једном даје да у себе 
примимо Радост којој нема равне на овој 
земљи, да примимо Светлост која се ни 
са чим не може упоредити: да осетимо, 
да видимо, да познамо оно што, по ре-
чима Апостоловим, око не виде, ухо не чу 
и што не дође у срце човеково, а што је 
Бог припремио за оне који Га љубе (I Кор 
2, 10).

Васкрсли Христос је све ово припремио 
онима који верују да је Он васкрсао и да 
нам је Својим васкрсењем отворио врата 

Раја. Христос је припремио све ово они-
ма који Га љубе, а не онима који Га мрзе, 
који Га се одричу, или хуле на Њега, јер 
Он нити Себе, нити ишта своје не намеће 
онима који Га неће. А чим човек вером 
покаже љубав према Васкрслом Христу, 
онда му Христос открива и дарује оно 
што је Божије.

У времену пре Христа,  око људско  не 
виде ни Бога у телу, ни живот Бога у телу, 
ни дела Бога у телу, не виде ни вечну Бо-
жанску Истину у људском телу, ни вечну 
Божанску Правду, ни вечну Божанску 
љубав, ни остала вечна Божанска савр-
шенства. Не виде сву ту мудрост Божију 
у тајни сакривену. Зато је Божанствени 
Спаситељ говорио својим светим учени-
цима: Благо онима које виде што ви ви-

Ј О В А Н
По милости Божијој православни Епископ шумадијски свештенству, монаштву и 

свом верном народу ове Богом чуване Епархије шумадијске, Благодат вам и мир 
од Бога Оца, Бога Сина и Бога Духа Светога уз сверадосни Васкршњи поздрав:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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дите. Јер вам кажем заиста да су многи 
пророци и праведници желели видети 
што ви видите, и не видеше; и чути што 
ви чујете, и не чуше (Лк 10, 23; Мт 13, 17). 
А да би уверио Своје ученике, а преко њих 
и нас у Своје васкрсење, док су ученици 
размишљали о речима жена Мироносица 
да су виделе Васкрслог Христа и да им се 
Он јавио, сам Христос им се придружује 
и каже: Видите руке моје и ноге моје, да 
сам ја главом; опипајте ме и видите; јер 
дух нема ни тела ни костију као што ви-
дите да ја имам (Лк 24, 39).

Васкрсење Христово нам сведочи о 
огромној снази самога Бога. Веровати 
у Васкрсење значи веровати у Бога. Ако 
Бог постоји, ако је Он створио свет и има 
моћ над њим, Он има моћ и снагу да ва-
скрсне мртве. Ако нема такву снагу, Он 
није Бог достојан наше вере и слављења. 
Само Он који је створио живот може да 
га васкрсне после смрти, само Он може 
да преокрене и уклони жаоку смрти и по-
беду гроба.

Христово васкрсење је највећи догађај 
у историји, јер сведочанство о васкрсењу 
људи јесте главно веровање у хришћан-
ству. Оснивачи свих других религија су 
смртници, док је глава Цркве Васкрс-
ли Христос. Васкрсење Христово је об-

нављање људске природе. Када говоримо 
о Васкрсењу, ми га не одвајамо од Крста, 
будући да су и Крст и Васкрсење два пола 
искуства ослобођења, као што се и моли-
мо у Цркви: Крстом Твојим радост дође 
целом свету, свагда благосиљајући Госпо-
да. Васкрсњу Твоме певамо или пак Крсту 
Твоме клањамо се, Владико, и Васкрсење 
Твоје свето прослављамо. Као хришћани 
имамо утеху у томе што знамо да је Бог 
постао човек, да је умро за наше грехе и 
да је у трећи дан васкрснуо, јер гроб није 
могао да Га задржи.

У Првој посланици Коринћанима Све-
ти апостол Павле детаљно нам објашња-
ва колико је битно Христово васкрсење. 
Будући да неки људи у Коринту нису ве-
ровали у васкрсење мртвих, обраћајући 
се њима, Апостол преко њих свима по-
ручује:  А ако Христос није устао, онда 
је празна проповијед наша, па празна и 
вјера ваша (Прва Коринћанима, 15, 14).

Васкрсењем Својим Господ је из пакла 
извео људски род и увео га у Рај. Господ 
је из смрти подигао род људски и узнео 
га у бесмртност. Господ је из ништавила, 
из небића васкрсао људско биће у Живот 
вечни. Господ је отео човека од ђавола и 
дао га у загрљај Богу. То је Васкрс, каже 
преподобни Јустин Ћелијски.

Васкршња Литургија у Саборном Храму
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Шта нам је дао Господ Христос Својим 
васкрсењем? Дао нам је Живот, Бесмртни 
живот, Вечни живот, коме смрт не може 
да науди. И Господ је свако људско биће 
претворио у бесмртника. Ми хришћани у 
овоме свету живимо као васкрсли мрт-
ваци, опет каже отац Јустин. То најбоље 
видимо кроз Свето крштење којим се об-
лачимо у Христа. А Свето крштење није 
ништа друго него, како нас учи Свето је-
ванђеље, погребење са Господом Христом 
и васкрсење са њим. И ми, кроз крштење 
погребавамо се у Господа Христа, како 
се вели у дивним пемама: Јуче се с тобом 
сахраних, погребох, а данас васкрсавам с 
тобом. Да, васкрсавати са Христом, зна-
чи бити хришћанин.

Без Христовог Васкрсења живот би био 
бесмислен, страдало би се без оправдања, 
патило би се без искупљења. Ако Христос 
не уста – узалуд вера наша, узалуд наука, 
узалуд философија, узалуд страдања, уза-
луд - сав живот. Ко не преживи реалност 
распетог Господа, не може преживети ни 
реалност васкрслог. У васкрсење се улази 
кроз распеће. А без васкрсења нема спа-
сења. Распеће се не може заобићи. Да би 
човек васкрсао васкрсењем Христовим, 
треба најпре да умре смрћу Његовом.

Ми верујемо да ћемо са Христом ва-
скрснути и са Христом ући у Вечни жи-
вот. Није то само вера у бесмртност душе, 
јер су и многи други народи веровали у 
бесмртност душе, него вера у васкрсење 
човека, у бесмртност целог човека, и душе 
и тела. Зато и доживљавамо смрт као тра-
гедију, као несрећу, као тугу, јер она раз-
дваја човека, разбија јединство душе и 
тела. Зато је Христовим васкрсењем по-
беђена смрт, зато је туга претворена у ра-
дост и зато нам је дарован Живот Вечни.

Христос васкрсе, земљу потресе, тугу 
однесе, радост донесе, певао је Свети вла-
дика Николај. Овим речима благовести-
мо најрадоснији дан, дан када се Живот 

објавио свету, дан када је смрт побеђена, 
када су врата адска разорена, дан Васкрс-
ни, дан сверадосни. У светлости Васкрс-
ног дана ми сагледавамо сав свој живот и 
радујемо се животу. Радост коју нам вас-
крсење Христово даје данас, потребно је 
посведочити овоме свету и овом време-
ну, јер ту радост нам нико други, никада и 
нигде не може дати, али ни одузети.

Управо је одсуство радости, или одсу-
ство радости која има смисла, оно што 
мучи савременог човека. Одсуство радо-
сти долази отуда што се смрт не надила-
зи, већ се доживљава као коначни крај. А 
ако је смрт заиста коначни догађај после 
кога нема ничега, или после кога постоји 
можда само неодређени живот бесмртне 
душе, онда је живот човеков велика тра-
гедија, која започиње рођењем, да би сва-
ким даном били само ближи смрти, своме 
коначном крају. Данашњи дан Васкрсења 
Господњег показује нам и сведочи да није 
тако, и зато ми данас, обасјани свтлошћу 
Васкрсења, са апостолом Павлом кличе-
мо: Где ти је смрти жалац? Где ти је, па-
кле, победа? (Прва Коринћанима, 15, 55).

Многе нас кризе, муке, глад, невоље, не-
маштине и беде данас сналазе. Без вере и 
наде у распетог и васкрслог Христа, који је 
рекао да нас неће оставити, нећемо моћи 
да их пребродимо. Нека ми буде дозвоље-
но да се послужим једним примером. Још 
давно, долазио је у манастир Студени-
цу Ђорђе Свиштов, Рус, рођен у Србији 
од Руса емиграната, који је био у војсци 
Краљевине Југославије, кога су Немци 
заробили и одвели у страшни логор Да-
хау, где је доживео многе муке и патње, па 
нам је причао: “Да нисам веровао у Вас-
крсење Христово, не бих могао издржати 
те страхоте Дахауа. Није то само физич-
ка мука, него и безнађе. Још 1945, када 
су нас бомбардовали Немци, а нажалост 
и савезници, и кад смо гинули такорећи 
свакодневно, онда сам видео на лицима 
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људи да ли су имали веру у светлост Ва-
скрсења. Они који нису имали веру, били 
су изгубљени, мрачног лица, избезумље-
ни, јер их је страх од смрти надвладао. 
Само вера и нада Васкрсења даје нам сна-
гу у страдању”, завршава Ђорђе.

На ту и такву веру и ја данас, као ваш 
Владика, позивам сав благочестиви народ 
Богом спасаване Епархије шумадијске. Та 
вера, понављам, није вера у безнађе, у иш-
чезнуће, у ништавило. То је вера у Живот 
вечни, али у Живот вечни који овде и сада 
започиње. Зато позивам све људе свога 
Владичанства, посебно младе, да у Хри-
сту, у Цркви Христовој која је Богочо-
вечанска заједница, утемеље свој живот. 
Само тако и само ту наћиће мир и радост 
за којима жуде.

Знам да је младост најлепше, али и 
најбурније доба човековог живота и 
управо зато се никада тако снажно као у 
младости не искушава слобода човеко-
ва. Зато позивам све, а посебно младе, да 
своју слободу не жртвују убилачким ауто-
ритетима какви су дрога и алкохол којим 
се угрожава здрава припрема за светињу 
живота и брака. Позивам сав народ слав-
не и дичне Шумадије да се угледају на 
своје претке и да се смире пред светињом 
и озбиљношћу живота, јер живот није 
само забава, односно, живот се не може 
свести само на забаву. Живот је стална 
борба са свим оним што нас од Господа 
одваја. Хришћански живот је борба за 
добро, а против зла и изопачености које 
видимо у себи, другима и заједници којој 
припадамо. Не заборавимо да је зло увек 
кратког века и само наизглед успешно и 
блиставо. Зато на злу, лукавству, прева-
ри, неистини, не треба заснивати ништа, 
поготову не живот. Понављамо, само ако 
се на Васкрслом Господу утемељи живот, 
могуће је наћи мир и радост, за којим сва-
ки човек истински жуди.

Када је апостол Филип рекао свом 

пријатељу Натанаилу да су нашли Ме-
сију, Натанаило је изразио сумњу, али га 
апостол Филип позива и каже:  Дођи и 
види (Јн 1, 45–46). Овај позив и ја, драга 
наша децо духовна Цркве Божије у Шу-
мадији, упућујем вама – дођите и види-
те. Дођите и долазите у наше храмове, на 
свим богослужењима узимајте учешће и 
причешћујте се у Светој Литургији, која 
је жива слика будућег Царства Божијег. 
Учествовати у Светој Литургији значи 
предокушати већ сада и овде плодове Бу-
дућег царства Његовог. Ту најбоље види-
мо да наша хришћанска будућност не за-
виси ни од тешких материјалних прилика 
које су видљиве, нити од моћника овога 
света. И оно што је најважније, ту, у Све-
тој Литургији видимо да наш живот има 
смисла, да наша будућност има смисла 
који се не ограничава само на овај свет и 
век, већ се продужава у вечност.

У име тог смисла и те радости, призи-
вам на све вас, децо наша духовна, све-
радосну светлост и силу Васкрслог Бого-
човека Господа Исуса Христа. Позивам 
вас да се данас, и у све дане свога живота, 
дане осмишљене Васкрслим Господом, 
радујете. И заиста, радујте се, јер је смрт 
васкрсењем Христовим побеђена, јер је 
сваки грех опроштен. Васкрсну радост 
сведочите свима око вас. Радујте се, јер 
је радост Васкрсења нама и дарована, да 
би се од нас излила на свеколику тво-
ревину Божију, на коју данас призивам 
свеосвећујућу силу Васкрсења, радосно 
кличући са целом Васељеном и са свима 
вама:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ 
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Ваш у Васкрслом Господу,Јован,
Епископ шумадијски

Дано у престоном нам граду Крагујевцу 
15/2. априла 2012. године.



Достојанствени старац, 
благог, 
импозантног држања,
с дугом седом брадом,
пружи ми посуду с водом
и благо рече:

„Испиј је,
напуни и... 

затвори.
И, кад се опет 

нађеш међу 
грешнима,утоли им

жеђ и пренеси...

КАП

ЈА САМ КАП!“



7

Народи и културе умиру 
као и појединци, али из њиховог 

пепела цвета нови живот. 
Гете

Сукоб цара Константина и Максенција 
код Милвијског моста

Пошто се Максенције незаконито про-
гласио за августа, он је огрезао у поро-
цима сваке врсте и вршио страховита, 
тиранска недела. Пошто је у својим зло-
чонима превазишао сваку меру, сенат за-
куне 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 Констан-
тина и оружаном силом му претио, овај 
се реши да продре са војском у срце Ита-
лије. Константин прешавши Алпе преко 
превоја Монсени, срушио је утврђени 
град Сусу и однео победу над Максен-
цијевим оклопницима у близини Тори-
на. 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 по-
лази са војском у сусрет Константину. 
Прешавши на леву страну Тибра, Кона-
стантин и Ликиније нашли су се у вели-
кој недоумици. Тада се десило нешто не-
очекивано, нешто што је изменило читав 
ток догађаја и улило војницима самопо-
уздање у победу. 

Наиме, по сведочењу Јевсевија Кеса-
ријског, Константинов отац Хлор је, по-
светио Једноме Богу своју децу, жену, 
слуге и цео свој дворац, тако да је Кон-
стантин одрастао у атмосфери те узви-
шене „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. По-
што је био у неизвесности шта то значи, 
размишљајући о томе, пала је ноћ. У сну 
му се јави Христос, са оним истим натпи-
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 по-
бедити“. Тај знак је уствари био моно-
грам састављен од слова Х и Р, прва два 
слова из Христовог имена. Кренувши у 
бој сукобио се са Максенцијем, код Сак-
са Рубре, „црвених стена“ на Via Flamini, 
неких десетак километара североисточ-
но 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 ста-
рог Милвијског моста1, и ту је потпуно 
уништио Максенција.

Једно од занимљивих питања јесте пи-
тање Константиновог односа према 
хришћанској вери. За једне, Констан-
тин је био индиферентан и подржавао 
је хришћанство из политичких разло-
га, дотле, други верују у његово преоб-
раћање и управо у њему виде узрок вели-
ког преокрета који је наступио у верској 
политици Царства. Да ли је после ове 
визије Константин постао хришћанин? 
Крштење је цар Константин примио тек 
пред смрт. Шта је он дотад био? Наиме, 
1 Милвијски мост (Ponte Milvio), је првобитно био са-
грађен 109. год. пре Христа, мада је више пута рушен и из-
нова грађен – у скорије време од стране папе Пија IX године 
1850. пошто га је Гарибалди дигао у ваздух.

Црквена историја 

ЦАР КОНСТАНТИН И МИЛАНСКИ ЕДИКТ
(други део)
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сва је ствар у томе што у свести Констан-
тиновој, хришћанска вера или тачније 
вера у Христа, није му дошла преко Црк-
ве, него му је дарована лично, непосред-
но и то ради победе над непријатељем, тј. 
док је извршавао своју царску службу. Са-
мим тим је победа, постигнута уз помоћ 
хришћанског Бога, ставила одсада Цара и 
Царство, под заштиту Крста, у непосред-
ну зависност од Христа. Тако се објашња-
ва она запањујућа чињеница да обраћење 
Константиново није имало за последицу 
никакво преиспитивање, никакво „прев-
редновање“ теократске империјалне са-
мосвести, но је напротив, саме хришћане, 
саму Цркву, убедило у изабраност Импе-
ратора, нагнало их да у Империји виде 
свештено Царство. Први хришћански цар 
постао је хришћанин изван Цркве и Црк-
ва га је ћутке, али с пуном искреношћу 
и вером, примила и то признала. У лику 
Цара, Царство је постало хришћанско.

Милански Едикт

После битке са Максенцијем, Кон-
стантин постаје ватрени присталица 
Хришћанске вере. То своје поборништво 
и велике симпатије према православљу 
он запечаћује Миланским едиктом 313. 
год. 

Милански едикт је законски акт издат 
у Медиолануму, данас град Милано, 313. 
године. Закон су издали цареви Констан-
тин и његов савладар и зет Ликиније. 
Оригинални текст овог закона није сачу-
ван. Јевсевије Кесаријски у својој Исто-
рији и Лактанције у својом делу, О смрти 
прогонитеља, доносе текст рескрипта, 
који је обнародован 313.год. у Никоми-
дији, у коме се јасно указује на Милански 
едикт. 

Милански едикт је уствари закон о 
слободи и равноправности хришћанске 
вере у Римском царству. Овим законом 

Хришћанство није постало државна вера, 
нити на било који начин привилегована у 
односу на остале религије. Овим законом 
су хришћани смели слободно, без икакве 
опасности за себе, да јавно буду хришћа-
ни. 

Из самог текста Миланског едикта види 
се да је пре 313. године, било извесних по-
кушаја на државном нивоу да се хришћан-
ство легализује, али су ти покушаји били 
безуспешни, јер су и даље неки између 
хришћана били прогоњени и спречавани 
да исповедају своју веру.  

По едикту, хришћанима морају да се 
врате: 1. Одузета лична имовина, 2. Ме-
ста за вршење богослужења, и 3. Имови-
на која је припадала хришћанским зајед-
ницама – општинама – Цркви. Затим, 
хришћанима треба да се ретроактивно 
сва одузета имовина врати, без икакве 
надокнаде. 

Ево неколико навода из Едикта:.... Сва 
добра морају бити враћена хришћанској 
заједници без икаквог закашњења и у по-
тпуности... 

Њихова места на којима су имали оби-
чај да се раније окупљају, или су та места 
купили, нека ова места буду уступљена 
поменутим хришћанима бесплатно и 
без захтевања било какве надокнаде.

Сукоб са Ликинијем
Показало се да и Ликиније има крупне 

планове који су се косили са Константи-
новим и дошло је до сукоба. Након тешке 
битке код Цибале (данашњи Винковци) 8. 
октобра 316. год. Константин је натерао 
Ликинија да му препусти све своје поседе 
осим Тракије. Мир је учвршћен у Сарди-
ци 1. марта 317. године, где је Константин 
прогласио за цезаре своје синове Криспа 
и Константина II и сестрића Ликинија 
Млађег. Привидна слога између два авгу-
ста одржала се до 321. године, када се ца-
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реви нису могли сложити око избора кон-
зула. Константин и Ликиније су се поново 
сукобили 324. год. код Једрена и Хрисопо-
лиса. После победе над Ликинијем, Кон-
стантин је био једини владар у империји. 
Годину дана после победе, цар Констан-
тин је сазвао Први васељенски сабор 325. 
године у Никеји, поводом Аријеве јереси. 
Лично је отворио рад сабора и помогао 
његово одржавање у сваком погледу. 

Нова престоница, Цариград
(Константинопољ, Истанбул)

Рим је и поред тога што је Хришћанска 
вера добила слободу, задржао многобо-
жачку физиономију, зато цар Константин, 
године 324. поставља темељ за нову пре-
стоницу, на месту бившег градића Визан-
тиона на Босфору. Саградио је све оно што 
је било потребно једној престоници: цар-
ску палату, тргове, храмове, купатила, јав-
не зграде. Пренео је стуб из Делфа, који су 
Грци подигли у знак победе над Персијан-
цима код Платеје 479. пре Христа. Стуб је 
касније постао симбол отпора града про-

тив Турака. На великом тргу Филаделфи-
он, стајала је скулптура четири некадашња 
тетрарха, ова скулптура је украдена и пре-
нета у Венецију 1204. године. Сузбијајући и 
гасећи постепено многобоштво Констан-
тин је на све начине штитио хришћане, 
богато даривао њихове општине, подизао 
храмове у Антиохији, Цариграду, Никоми-
дији, Јерусалиму. Над гробом Спаситеље-
вим подигао је велелепни храм. Заједно са 
својом мајком Јеленом је посетио Јеруса-
лим. На Голготи на којој је био храм Вене-
рин који је подигао римски цар Адријан, 
срушен је, и на том месту, Константин је 
заједно са мајком пронашао крст, на коме 
је разапет Господ Исус Христос. У Цари-
граду је саградио цркву Светих Апостола 
и тражио је да се пронађу мошти дванаест 
апостола и да се ту сахране. Године 330. 
извршено је освећење града. 

Као велики политичар Константин није 
примењивао никакве насилне мере против 
многобожаца, јер је многобоштво било још 
увек бројно и било је опасно по државу уз-
немиравати га. Док је као владар желео да 
његови поданици живе у миру и поретку, 
да смена различитих религија, не поткопа 
и подрије државни организам, дотле је као 
убеђени хришћанин оставио да слобода 
религијске свести буде поприште утакми-
це духа, у коме ће Хришћанство однети 
венац крајње победе. У томе се састојала 
генијалност и велика политичка умешност 
императора и човека, Константина, то му 
је донело и светитељски ореол, удостојило 
га славе и изузетног звања међу Божијим 
угодницима. 

Намера Константинова је била да се 
крсти у реци Јордану, али му се та наме-
ра није остварила. Тешко се разбело и на 
самрти је крштен од Епископа никоми-
дијског Јевсевија. Константин је умро је 
у Никомидији 337.године и сахрањен у 
храму Светих Апостола у Цариграду.

Срећко Зечевић, јереј
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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: “Воскресе-
није Твоје Христе Спасе…” и брујање зво-
на Саборног храма, уз упаљене свеће, от-
почело је свечано Васкршње јутрење.

По повратку у храм, настављено је Вас-
кршње јутрење, радосним песмопојем ва-
скршњег канона: “Васкрсења је дан, про-
светимо се људи ...”. По завршеном јутрењу, 
уз речи Васкршњег тропара: “Христос 
Васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи и 
онима који су у гробовима живот дарова”, 
почела је Света Архијерејска Литургија, 

коју је служио Његово Преосвештенство 
Епископ шумадијски Господин Јован уз 
саслужење братства Саборног храма.

Свечаној Васкршњој Литургији присут-
вовао је велики број верника, међу којима 
и градоначелник Верољуб Стевановић. 
Васкршњу посланицу Његове Светости 
Патријарха српског Г. Иринеја, прочитао 
је свештеник Александар Ресимић.

После завршене Литургије у двору Епи-
скопа шумадијског свештенство града 
Крагујевца и гости упутили су честитке 
Епископу Јовану уз радосни васкршњи 
поздрав:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО У САБОРНОМ ХРАМУ

Васкршња Литургија у Саборном Храму
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ЛАЗАРЕВА СУБОТА У САБОРНОМ ХРАМУ
На дан Лазареве Суботе – 

Врбице, више стотина кра-
гујевчана заједно са својом 
децом, окупило се у Сабор-
ном храму у Крагујевцу да 
прослави овај велики праз-
ник, који заједно са Цветима 
чини кратак, радосни предах, 
пре страшних дана Страс-
не Седмице. Након свечаног 
богослужења и освећења 
врбових гранчица, Његово 
Преосвештенство Епископ 
шумадијски Г. Јован, заједно 
са свештенством Саборног 
храма и верним народом, 
извршио је трократни опход 
око храма, појући тропар Ла-
зареве суботе и Цвети.

Лазарева субота
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Понекад човек под утицајем снова запа-
да у велику грешку и у прелест. Демон га 
тако саблазни и убеди га да је пророк. Не 
можемо негирати феномен сновиђења као 
такав. Човекова душа у стању сна је мно-
го осетљивија у односу на импулсе који 
долазе из нематеријалног света. 
Невоља је у томе што смо 
због наше отупеле рели-
гијске интуиције све 
мање и мање способ-
ни да разликујемо 
импулсе по томе из 
које сфере долазе 
и по томе да ли је 
наше сновиђење 
од злих или од до-
брих сила. Да не 
бисмо пали у заблу-
ду најсигурније је 
да уопште не верује-
мо сновима. Можемо 
им веровати само у оним 
случајевима кад нас позивају 
на покајање. 

Сновиђења личе на полице на којима се 
лекови и отрови налазе једни поред дру-
гих, а оно што на њима пише просто не 
можемо прочитати. Зато је много боље да 
не дирамо непознато нам средство, него 
да се преваримо, па да уместо лека узмемо 
отров. 

... Преподобни Јован Лествичник каже: 
„Онај ко сновима верује сличан је човеку 
који јури своју сенку“. Једног подвижника, 
који је дуго живео у пустињи, ђаво ничим 
није могао да победи. На крају је одлучио 
да га превари кроз сновиђење тако што ће 
му показати неке људе који треба да дођу 
код њега. Ти људи су заиста дошли. Ради се 
о томе да је сатана знао да се ти људи спре-

мају да посете пустињака. Након тога, по-
чео је да му у сновиђењима показује разне 
изгубљене или сакривене ствари које су се 
заиста на тим местима и налазиле. Тако су 
се демонска сновиђења потврђивала, па је 

пустиножитељ на крају у потпуности 
поверовао у своју моћ. А онда 

је пали Херувим почео да 
му показује два народа, 

јеврејски и хришћан-
ски, и то Јевреје 

у слави заједно 
са праоцима, а 
хришћане у па-
клу. Сновиђења 
су се и даље на-
стављала, па је 
монах закључио 

да је религија Јев-
реја спасоносна, а 

да је хришћанство 
погубно. Тако обма-

нут напустио је монаш-
ки начин живота, отишао у 

свет, примио јудаизам, оженио 
се и умро од тешке болести а да није успео 
да се покаје. 

Оци Светогорци имају једно правило 
по којем нити одбацују, нити прихватају 
неки сан или виђење, не говоре да ли је 
или не од Бога, нити тврде да је од ђавола, 
већ кажу: „Ја не знам“ и једноставно прођу 
поред човека. У неким случајевима о не-
ком заиста чудном сну можемо испричати 
свом духовном оцу, али само уколико он у 
томе има одређено духовно искуство.  

 Из књиге,
Архимандрита Рафаела Карелина,

Хришћанство и модернизам, 
Манастир Успења Пресвете Богородице

Подмаине, 2011.

Практична веронаука 

МОЖЕ ЛИ СЕ ВЕРОВАТИ СНОВИМА?
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реја спасоносна, а 

да је хришћанство 
погубно. Тако обма

нут напустио је монаш
ки начин живота, отишао у 
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Ти, Непресушна, Свемоћи 
О, речи, речи ... речи 
које из себе изливамо, 
зар нису то речи 
којима Те, Господе, 
мислима дозивамо? 
Зар све речи нису речи 
којима, поносни, 
стања блаженства осећамо? 
Мисли нам се, у 
низ безграничне хвале роје, 
Господе, 
и за дело Твоје 
и за љубав која за Тебе, 
само за Тебе, живи. 
Поступци наши и хтења наша 
део су скромних жеља: 
спремни за путеве 
и трагове неких нових времена 
у којима живот пролазности 
постаје Живот живота, за који 
само реч Твоја, 
Господе, 
благослов даје. 
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Има једна пословица убаштињена у ко-
лективном памћењу српског национа, која 
на прилику гласи: „Ко ветар сеје, жање 
олују“. И нигде ваљда ова мудролија на-
родна не пасује и никоме не пристоји тако 
као Цркви римској, као Светопетровском 
апостолском трону. Као онај блудни син 
из јеванђеља који напуста дом оца свога 
и одлази у непознато, неблагодарно, не-
благословено, да тамо пабирчи залогаје на 
„њивама глади“; тако ће и наследник апо-
столског трона из вечнога града, подлећи 
чарима и обећањима „кнеза овог света“, 
како онима понуђеним прецима нашим у 
Едему, тако и Христу Сину Бога живога у 
једној од пустиња Земље Обећане. Мамац 
сатански, мамац властољубља, частољубља 
и себељубља биће узроком да се тамо у го-
дини 1054. на прагу другог миленијума, 
Христов хитон расцепи на двоје. Као оно 
Христос, који у храму Јерусалимском по-
нукан љубављу за чистоту и светост дома 
Оца свога претура столове мењача и трго-
ваца, тако и Епископ рима руши и претура 
столове и одваљује камене темељце једне, 
свете, саборне и апостолске Цркве, али не 
да би се сачувала светост и чистота њена, 
већ да у њу унесе вечни немир. Блудни 
син бежи из дома оца свог, а римски пр-
војерарх баца камен на мајку своју Цркву 
васељенску, не желећи да са њом пије на-
питак спасоносни из чаше Евхаристијске. 

 Уљуљкани у лагодностима и сласти-
ма овог света, од сваке сорте, и верујући 
да са Ватиканског брежуљка опасаног зи-
динама и кулама већ господаре градом 
и светом, Римски првојерарх и прелати 
Римске цркве ни слутили нису шта им се 
то, тамо горе, на северу хришћанске евро-
пе припрема, која то и каква воћка тамо 
зри, чије ће горке плодове морати окусити 

и тим плодовима се загрцнути. Предвође-
ни револуционарима духа, који ће око себе 
окупити скоро половину пастве и духовне 
деце намесника Христовог на земљи, и ту 
исту паству задојиће невиђеном мржњом, 
која ће бити уперена ка ватиканским ста-
ништима и житељима њеним. Устајући 
тако против похлепе и разврата, против 
борџијанског и мамонског духа намесника 
Христових и прелата римских. Збиће се то 
у освит 16. столећа ере Христове. Тада ће 
се Христов хитон, који је у години Великог 
раскола расцепљен на двоје, у дроњке пре-
творити. 

Узроци Реформације и стање католичке 
цркве пред Реформацију

Оно што карактерише 16. век у Запад-
ној Европи, јесте појава реформације или 
протестантизма унутар римокатоличке 
цркве. Циљ реформације је био повра-
так у хришћанство апостолског периода, 
а то се постиже мислили су реформатори 
„чишћењем вере од људских измишљоти-
на, као и ослобођењем духа од мртвог сло-
ва предања“. Реформацијом је разбијено 
јединство Западне цркве. 

 Реформација није дошла одједном. 
Наиме, Велики раскол или шизма у једа-
наестом веку, као тешка рана на Телу Хри-
стовом условила је бројне промене како на 
пољу културе, уметности, политике, тако 
и на пољу духовности. Док су на Истоку 
ствари остале мање-више непромењене, 
на Западу долази до великих промена. 
Док на Истоку цар одлучује о државним 
питањима, а патријарх о црквеним, на За-
паду о свему одлучује римски првојерарх. 
Он је себе прогласио директним наслед-
ником апостола Петра и главом цркве на 
земљи, односно замеником Христовим. 

ИСТОРИЈА ПРОТЕСТАНТИЗМА 
(први део)
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Ако је папа заменик Христов, онда нужно 
долазимо до закључка да је он и непогре-
шив. Све је ово проузроковало разна нова 
учења на Западу. У време инвазије варвар-
ских племена на западни део царства, папе 
су настојале да те владаре потчине под 
своју власт, а с друге стране ти владари су 
хтели да придобију папе за своје циљеве. 
Ниједан спор међу државама није могао да 
прође без папе. Ово мешање папа у чисто 
политичке ствари ће скупо коштати рим-
ску столицу. Сукоб са владарима довешће 
до Авињонског ропства папа. Од времена 
првог крсташког рата почињу се појављи-
вати индулугенције. Појава индулугенција 
и папско Авињонско ропство ће и довести 
до реформације. На реформацију утичу и 
хуманисти, нарочито Еразмо Ротердам-
ски. Наиме, четрнаести, петнаести век су 
били време рађања великог културног, 
философског покрета званог хуманизам 
(ренесанс) (од 13. до 16. века). Овај покрет 
хуманизма није рођен у оквиру Цркве, и 
није вођен Црквом, и на много начина био 
је реакција против Цркве. Покрет хума-
низма је глорификовао човеков таленат 
и људске напоре. Хуманизам се јавља као 
реакција на средњевековни начин живота 
и мишљења. Наиме, после укидања Плато-
нове академије, 529. а нарочито после пада 
Цариграда 1453. многи образовани Грци 
су избегли на Запад поневши са собом ру-
кописе старих грчких философа, нарочи-
то је било интересовање за Аристотела и 
Платона. У самосталној држави Фиренци, 
Козма Медичи је примио под своје ста-
рање учене византијске избеглице, и под 
њиховим утицајем основана је Платоно-
ва академија у Фиренци. У овом периоду 
хуманизма се настоји да се философија и 
наука одвоје од теологије. По хуманизму 
главно му је човек, homo, њега не интере-
сује небески рај, него овоземаљски живот. 
Човек је постао μετρον τον πανδον, мера 
свих ствари. Разлика између хуманизма 

и хришћанства је у томе што хуманизам 
поставља човека, а не Бога у центар. Човек 
је центар свега и мерило, а не Бог. Хумани-
зам хоће да постигне срећу човекову, не у 
складу са Богом, него, мимо Бога, без Бога. 
Као нужну, пропратну последицу хума-
низма видимо обнову (ренесанс), античке 
философије, науке, уметности. Античка 
философија не зна за неко натприродно 
биће које би било извор морала, с тога је и 
дошло до пада морала и вере. Вера је за ху-
манисте била само машта, сан, предмет за 
сентименталне жене и калуђере, како нас 
обавештава Савонарола. Тај ренесансни 
хуманизам је означен индивидуализмом. 
Ми нисмо само људи него и јединствене 
јединке. Као плод оваквог индивидуали-
стичког погледа на човека, дошло је до 
промене односа према Богу, наиме, лични 
однос према Богу постао је важнији од од-
носа према Цркви као заједници, и то ће 
касније довести до реформације. 

Продаја поменутих индулугенција до-
вешће до огромног богаћења папа и оних 
који су били у његовој близини. Од тог 
новца је саграђена базилика Светог Петра 
у Риму. Тај новац је често употребљаван и 
за покретање ратова. У то време је владала 
у Римској цркви симонија и ништа лакше 
није било добити неки црквени чин, само 
је требало дати одређену суму новца. Због 
великог новца и богаћења долази до пада 
морала, борба против вештица, све је то 
одавало мучну слику и загађену атмосфе-
ру. Само је било питање времена када ће 
доћи до „револуције“. 

Папа Каликст III (1455-1458), који је 
дошао на папски трон после Николе V, 
(1447-1455) истицао се безобзирним не-
потизмом. Двојицу својих нећака је поста-
вио за кардинале. Један од њих је Родери-
го Борџија, потоњи папа Александар VI. 
Папа Сикст IV (1471-1484), за време ње-
говог понтификата владали су непотизам, 
корупција и симонија. Пет његових нећака 
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је поставио за кардинале, а осталу родби-
ну је збрињавао на разне начине. Његовим 
је одобрењем краљевски пар Фердина-
над Арагонски (1479-1516) и Изабела Ка-
стиљска (1474-1504) организовао најгроз-
нију инквизицију, шпанску инквизицију, 
на чијем челу је био доминиканац Томас 
де Торквемада. Подигао чувену Сикстин-
ску капелу у Ватикану. Године 1476. увео 
је празновање Богородичиног безгреш-
ног зачећа, који се светкује 10. децембра, а 
папа Климент XI увео га за целу Римокато-
личку цркву као обавезан празник. Папа 
Инокентије VIII (1484-1492), је имао не-
колико природне деце. Од султана Баја-
зита је примао годишње 40.000. дуката да 
само до смрти држи у затвору брата султа-
нова, који је био опасан за власт султанову, 
и који је допао у ропство папи. Овај папа 
је повео истрагу против вештица, увео је 
суђење вештицама 1484. г. Увео је казнену 
књигу за кажњавање вештица, тзв. „Чекић 
за вештице“. Његов наследник је био папа 
Александар VI (1492-1503), из породице 
Борџија. Александар је био велики тале-
нат, али је зато био најнеморалнији папа. 
Своју природну децу је хтео да постави 
на владарске престоле и у том циљу није 
штедео никаква средства да то постигне. 
У време његово, велики проповедник ре-
форме цркве и велики аскета Јероним Са-
вонарола је 1498. спаљен на ломачи, јер је 
између осталог критиковао у својим про-
поведима недоличан живот папин. Ћерку 
Александрову Лукрецију Борџију су опту-
живали за инцест и са братом и са оцем. 
Син Александров Цезар Борџија, он је био 
још гори, и он се држао девизе Aut Caesar, 
aut nihil, или Цезар или ништа. Александар 
VI умире 1503. као што се наводи од отро-
ва, који је у кући његова сина био намењен 
неком богатом кардиналу, а додељен њему. 
После Александра за папу долази Јулије II 
( 1503-1513), велики ратник и државник, 
али никакав свештеник. Он је водио рат 

и са Немачком, Француском и Италијом. 
Он је 1506.г. положио камен темељац за 
величанствени Петров храм у Риму. Фран-
цуски краљ Луј XII и немачки Максими-
лијан, да би се одбранили од папе сазову 
реформни сабор 1511. у Пизи, али папа је 
растерао тај сабор и сазвао сам, свеопшти 
реформни сабор у Риму, тзв. Пети лате-
рански сабор од 1512-1517. Годину дана 
после отварања сабора папа је умро. Он је 
био велики мецена уметницима као што 
су: Браманте, Микеланђело, Рафаел. По-
сле Јулија изабран је папа из породице Ме-
дичи Лав X (1513-1521). Он је био велики 
мецена уметности и веома образован чо-
век, али није био црквен човек. Не може 
се проверити, али се претпоставља да је он 
рекао да је прича о Исусу Назарећанину 
донела много користи римској столици, и 
да је приликом благослова, који је народ 
очекивао, рекао: „Свет хоће да га варају, 
дакле, варајмо га.“ Он је желео да заврши 
цркву Светог Петра, биле су му потребне 
паре. И онда су римокатолици измислили 
учење о индулугенцијама. Ко купи индулу-
генцију добије опрост грехова прошлих, 
садашњих и будућих. Да су индулугенције 
нешто нормално код римокатолика и по 
њиховом веровању нешто сасвим логично 
то се доказује овако: постоје еванђелске 
заповести и савети. Хришћани су обавез-
ни да испуњавају заповести. Савети нису 
обавезни, него ко хоће да их прихвати и 
живи по њима тај чини добро. Ко изврши 
заповести тај ће се спасити, ако испуни и 
савете тај је учинио добрих дела више него 
што му је потребно за спасење. Тај зајед-
нички вишак добрих дела сачињава једну 
духовну ризницу с којом располаже папа. 
Из те ризинице по својој архипастирској 
власти он може поделити опрост од гре-
ха онима који посте, кају или учине добро 
дело неким новчаним прилогом. То са-
купљање индулугенција је изазвало Мар-
тина Лутера да крене у реформу Цркве.“

  Јереј Срећко Зечевић
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Предање или Свето Писмо?

Протестант:
Православна Црква следи многа пре-

дања која се не налазе у Светом писму.
Православац:
Међу предањима која Православна 

Црква чува, нека од њих заиста су мање 
наглашена или нису експлицитно из-
ражена у Светом писму. Свети апостол 
Павле пише: “Држите предања који-
ма сте научени од нас, било речју било 
писмом (II Сол 2,15)”. Православна Црк-
ва држи целокупно апостолско учење, 
како оно које је садржано у Светом 
писму, тако и оно које је до нас дошло ус-
меним предањем и животним искуством 
Цркве. Зато треба запазити да апостол 
Павле није казао: Немојте држати никак-
ва предања ако се она не налазе у Светом 
Писму.

Људска предања или Реч Божја?
Протестант:
Христос је осудио фарисеје зато што су 

следили људска предања уместо речи Бо-
жије (Мк 7,13). Не чини ли и Православ-
на Црква то што су чинили фарисеји?

Православац:
Христос није осудио фарисеје само 

зато што су они држали предања; Он је 
одбацио погрешна предања по којима су 
се фарисеји управљали (ср. Мк 7,9,13) и 
осудио их је што су сматрали да је важ-
није упражњавати извесна, дозвољена 
предања, неголи живети по речи Божијој 
(ср. Мт 23,23). Фарисеји су били опсед-
нути испуњавањем видљивих и површ-
них обичаја до најмањих детаља, а у исто 
време су запостављали Божије запове-
сти. Христос је учио своје ученике да 

држе предања која су оправдана, али да 
не буду лицемери као фарисеји (ср. Мт 
23,1-3). Управо такав и јесте став Право-
славне Цркве.

 Молитвено обраћање Богородици и 
другим светитељима

Протестант:
Православни се моле Дјеви Марији и 

другим светитељима. Не значи ли то да 
их на тај начин обоготворавају?

Православац:
Православни хришћани у својој мо-

литви траже од Дјеве Марије и других 
светитеља да се заузму за њих пред Бо-
гом. Они верују да Црква собом обухва-
та њене живе чланове као и оне који су се 
упокојили и сада се налазе “са Христом” 
(Фил. 1,23). Упокојени у Христу не по-
казују сада мање своје пажње према нама 
живима, него, што су то чинили онда 
када су били са нама, нити су због тога 
што су прешли у вечни живот престали 
да се моле за нас. Када тражимо молитве 
светитеља, ми им прилазимо са пошто-
вањем. То ни на који начин не може да се 
пореди са служењем, које приличи само 
Тријичном Богу.

Могу ли светитељи да чују наше 
молитве?

Протестант:
Како ви православни знате да вас све-

титељи уопште чују?
Православац:
Искуство Цркве потврђује да нас чују. 

Бог је благоизволео да нам подари ве-
лики број чудеса и благослова на заузи-
мање светитеља. Молитве праведника 
делотворне су после његове смрти исто 

ОДГОВОР ПРОТЕСТАНТИМА И СЕКТАШИМА
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као и пре ње, ако не 
чак и више. Бог про-
славља своје свете 
Духом Светим (ср. 
Јн 17,22). То је свети 
руски монах Силуан 
овако објаснио: “Јед-
но време ја нисам 
схватао како свети 
житељи неба могу 
да виде наше живо-
те, али касније ми је 
постало јасно да нас 
они виде кроз Духа 
Светога и помоћу 
Њега познају цео 
наш живот... У Цар-
ству Небеском све-
титељи гледају славу 
Господа нашега Ису-
са Христа; али кроз 
Духа Светога они 
такође виде људска 
страдања на земљи”. 
Због блиске заједни-
це и општења са Бо-
гом светитељи нас 
заиста виде, чују и 
познају нас. Христос 
је показао да упо-
којени могу да буду 
свесни онога што се 
догађа на земљи када 
је казао: “Аврам, отац ваш, био је рад да 
види дан Мој; и видје га, и обрадова се” 
(Јн 8,56).

  Исус Христос - једини посредник
Протестант:
Ако смо спасени Христовом крвљу, за-

што онда треба још да се молимо свети-
тељима? Исус Христос је једини посред-
ник између Бога и човека.

славља своје свете 
Духом Светим (ср. 

житељи неба могу 

Светога и помоћу 

титељи гледају славу 

познају нас. Христос 

којени могу да буду 

Православац:
Исус Христос јесте једини Спаситељ 

рода људскога и посредник између Бога 
и човека па ипак, може ли се рећи да због 
тога што нас је Христос спасао не тре-
ба више да се молимо један за другога? 
Свето писмо и Предање Цркве сведоче 
о неопходности наше молитве (ср. II Кор 
1,11). Упокојени светитељи су наши за-
ступници пред Богом, а не посредници. 
Њихове молитве имају највећу моћ пред 
престолом Божијим.

Протојереј Павле Окалахан
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Црквена уметност

У Цркви постоје многи видови сведо-
чења истине Божије. Један од њих је и 
уметност. Најдубље истине о Богу, чо-
веку и свету, доживљене кроз евхари-
стијско и подвижничко искуство, Црква 
исказује и кроз своје духовно најосетљи-
вије ствараоце, богонадахнуте уметнике. 
Они су искуство живота у вери преточи-
ли у живу реч, па су настале химне и бо-
гослужбене песме, или у ноте, па су на-
стале мелодије, или у боје, па су настале 
фреске и иконе, или, пак, грађевине, па 
су настали велелепни црквени храмови. 

 Црквена архитектура
У Цркви се користе различита сред-

ства да би се изразила вера у неизреци-
ву тајну Божијег присуства у овом свету 
и у Будућем Царству. У архитектури се 
то постиже употребом простора и свет-
лости. Црква и као грађевина објављује 
тајну и символику Божијег доласка. Та 
символика се уочава и у њеном положају. 
Православна црква је увек окренута ка 
Истоку, а то значи ка Другом Доласку 
Христовом, јер ће Господ Христос доћи 
са Истока. Исти смисао има и органи-
зација простора у унутрашњости цркве. 
Олтар представља Небо, односно Цар-
ство Божије, средишњи део представља 
земљу, а црква у целини јесте Небо на 
земљи. И као што Христос седи у Цар-
ству Божијем на престолу окружен Апо-
столима који седе на сапрестолима, тако 
и у цркви постоји трон на коме седи епи-
скоп окружен свештеницима, изобра-
жавајући и на тај начин Други Долазак 
Господњи.

 Иконографија

 Унутрашњост цркве је испуњена фре-
скама и иконама које имају намену да 
приближе догађаје из живота Христовог 
и Његових Светих и истину о будућем 
Царству Божијем. Кључне представе у 
цркви су Васкрсење Христово и При-
чешће Апостола, које се сликају у Ол-
тару, с намером да укажу на крајњи циљ 
Христовог Оваплоћења. На фрескама 
и иконама нису приказани произвољ-
ни ликови из маште, нити су они реал-
но пресликани из свакодневног живота, 
него су то преображени ликови на којима 
се види да су већ прослављени од Бога. 
Руковођени Божијом благодаћу иконо-
писци сликају Светитеље и догађаје из 
живота Цркве верно Предању.

Икона има једноставност јеванђел-
ског језика којим су описани догађаји у 
Светом Писму. Да би један сликар мо-
гао да побуди осећања поштовања и 
смерности код поклоника према свети-
тељским ликовима није довољан само 
његов уметнички таленат. Неопходно је 
да и он сам буде прожет благодаћу и нај-
дубљим осећањима побожности која му 
омогућавају да ликове Светих види пре-
ображене, онакве какви јесу и какви ће 
бити у Царству Божијем.

Црквено појање
Не само у архитектури, сликарству, у 

фрескама, мозаицима и иконама, него 
се и у хвалоспевима, музичким и другим 
уметничким делима исказује једна и је-
динствена истина Божија. Прослављање 
Бога песмом и хвалом је посведочено у 
Јеванђељу. Јеванђелисти Матеј и Марко 
пишу да су после Тајне Вечере Христос 

Хришћански појмовник
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и Његови ученици отпјевали пјесму и 
изашли на Маслинску Гору (Мт. 26, 30; 
Мк. 14, 26). Апостол Павле даје савет 
хришћанима у Ефесу: Пјевајте и појте 
Господу у срцу свом; захваљујући свагда 
за све Богу и Оцу у име Господа нашега 
Исуса Христа (Еф. 5, 19-20). У Новом За-
вету појање је средство за напредовање 
у духовном животу, у Христу – Божијој 
Премудрости. Стога исти Апостол го-
вори Колошанима: Ријеч Христова нека 
обитава у вама богато, у свакој мудрости 
учите и уразумљујте себе: псалмима, сла-
вопојима и пјесмама духовним, у благо-
дати пјевајући Господу у срцима својим 
(Кол 3, 16). 

О користи употребе 
псалама и славопоја Богу 
говори и Свети Василије 
Велики: „Има ли шта 
благословеније него хи-
тати на молитву у освит 
зоре и приносити Твор-
цу славословља и пес-
ме?“ Св. Јован Дамаскин, 
у петој песми Васкрсног 
канона каже: „Устанимо 
рано у зору и уместо ми-
омириса, песму прине-
симо Владици“. Св. Ата-
насије Велики говори да 
„појањем нестаје немир у 
души и грубост и разго-
ни се туга. Појањем Богу 
не треба да буде само 
устима, него и умом да 
би користи имали не 
само они који певају него 
и они који слушају“. 

Свети Јован Златоуст 
истиче да појање треба 
да буде једногласно „као 
да сви гласови долазе из 
једних уста“. А на другом 
месту исти Светитељ 

каже: „Ништа не уздиже душу толико 
и не даје јој крила, ослобађајући је од 
земље и од привезаности телу, ништа то-
лико не покреће душу ка премудрости и 
ка презирању свих брига овога света, као 
једногласна мелодија и ритмичке свете 
песме“.

Оци Цркве су, у складу са примером 
појања Господа Христа и Апостола од-
редили да у црквама буде само вокална 
музика. Тумачећи 150. псалам, св. Јован 
Златоуст вели: „Бог је у оно време до-
зволио (Јеврејима) да се служе музичким 
инструментима због њихове слабости... 
Јер је у својој премудрости смислио да 
их на тај начин продрма из њиховог гру-
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бог, тромог стања клонулости“. За стих 
из 143. псалма: Боже пјесму нову пје-
ваћу Ти, псалтиром од десет жица уда-
раћу Теби, исти Светитељ додаје: „Тада 
(у Старом Завету) они су изводили своје 
песме на музичким ин-
струментима, а сада 
уместо инструмената ми 
употребљавамо људско 
тело“.

Црквена музика је, пре 
свега, израз православне 
духовности и она, као и 
сви остали видови цркве-
не уметности, подлеже, 
установљеним црквеним 
правилима и канонима 
уметничког стварања. 
Основно појачко прави-
ло је да певани текстови 
морају бити слушаоцима 
разумљиви. Стога пра-
ви појци и композито-
ри певају или стварају 
мелодије, не са циљем 
истицања својих способ-
ности, већ у улози прено-
силаца најдубљег смис-
ла богослубених речи. 
Они су саслужитељи и 
својеврсни преносиоци 
божанских дарова садр-
жаних у речима молита-
ва.

 Химнографија
Појање је незамисливо без црквеног 

песништва. Другим речима, химногра-
фија и појање су у нераскидивој вези. 
Химнографи су најчешће били и писци 
богослужбених песама и творци мело-
дија. Најпознатији су Свети Роман Ме-
лод, Свети Јован Дамаскин и Свети Јо-
сиф Химнограф. Често су као предложак 
за црквене химне преузимани делови из 

беседа великих Отаца Цркве, попут св. 
Григорија Богослова (Христос раждајет-
сја, славите...).

Сва богослужбена химнографија је са-
брана у следеће богослужбене зборнике: 

Октоих (Осмогласник), 
Триод, Пентикостар, Ми-
неј, Часослов и Велики 
Требник. Октоих садржи 
на прво месту песме по-
свећене Васкрсењу Хри-
стовом и каноне у славу 
Свете Тројице и Пресвете 
Богородице, као и друге 
каноне. Све песме су по-
дељене у осам гласова и 
сваке седмице нови глас 
постаје владајући. У Три-
оду се налазе песме за 
Велики пост и за четири 
седмице пре његовог по-
четка. Химне у овој књи-
зи описују разне догађаје 
Старог и Новог завета, а 
нарочито страдања Исуса 
Христа. Пентикостар са-
држи службу на празник 
Васкрсења и све службе 
до недеље свих Светих. У 
дванаест томова Минеја, 
за сваки месец по један, 
су песме посвећене не-
покретним празницима 

Господњим, Богородичиним и Светих. 
У Часослову се налазе непромењена мо-
литвословља за сваки дан која су распо-
ређена према редоследу дневног циклуса 
богослужења: полуноћница, јутрење, ча-
сови, вечерње, повечерје. Велики Треб-
ник садржи свештенодејства, песме и ка-
ноне за вршење чинова Светих Тајни и за 
друге потребе. 

Из књиге: 
Здравко М. Пено, Катихизис,

Манастир Острог, 2005.
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Замисли ларву, црва, лептира... 
Осећаш ли како већ упијаш 
чари срца природе?! 
Запажаш ли разиграност латице, цвета, 
дрвета – 
удахнућеш дамаре пупољка живота: 
имаћеш плод! 
Нектар, божански. 

Ако си у стању да схватиш 
улоге ватре и воде 
и Воље над вољама, 
и свега, свог, земаљског... 
пролазног, 
а не заборавиш недокучиве обале васионе 
суочићеш се 
са доказима величанственог 
Закона Постања! 
Иако си, можда, тако, само тек наслутио 

да си, због љубави коју,
рођењем, носиш, одабран ...

знаћеш да је и то, дар 
Светости Његове, 

а да ти се духовна смирења 
шире 

у оази небеских откровења. 

Господе, Оче, мој, благослови 
и Живот који си ми осветлио, 

и Веру коју си ми усадио, 
благослови и намере и дела моја, 

и мисли моје, и срце моје 
и обогати племенитошћу 

све под додиром 
очију Твојих, свевидећих!
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Данас у Србији има солидан број 
српских породица који славе Светог Сте-
фана Дечанског као своју крсну славу. 
Међутим, велики број њих, на питање: 
„Која им је крсна слава?“, одговарају да 
је то Свети Мрата, не знајући да је то у 
ствари српски краљ Стефан Милутин, из 
лозе Немањића. Свети Стефан Дечански 
и Свети Мрата су два различита свеца, 
која су из незнања поистовећења. По-
ставља се питање:„Ко је био Свети Мра-
та и како је он поистовећен са Стефаном 
Дечанским?“

Свети Мрата је у био у ствари све-
ти Мартин, епископ Турски. Мартинов 
живот је описао његов ученик Сулпи-
ције Север, док је његове подвиге напи-
сао Павлов, епископ нолански. Поред 
њих двојице, о њему су писали Георгије 
Турски, Созомен и Никифор. Међутим, 
Мартиново житије је најбоље описао, 
које је и веродостојно, његов ученик 
Сулпиције Север.

По Сулпицију, Свети Мартин је рођен 
316. године у Сабарији. Као млад постао 
је катихета. Међутим, како му је отац 
био војни трибун, морао је у својој 16. 
години ступити у војну службу. Касније 
је отпутовао у Галију (Француска), где је 
примио хришћанство и живео подвиж-
ничким животом, који је служио свима 
за пример.

По предању, једном је Мартин, видев-
ши при изласку из града Амиенса сиро-
маха, раздерао своју хаљину на два дела, 
где је један део дао просјаку, а други себи 
сачувао. Следеће ноћи му се јавио Хри-
стос, обучен у ону половину хаљине коју 
је он дао сиромаху.

Желећи да живи испосничким живо-
том, Свети Мартин напушта војну служ-

бу. Касније се враћа у свој родни град, где 
своју мајку преобраћа у хришћанство. 
Како су тада завладали аријанци, Мар-
тин се због гоњења од стране јеретика 
вратио у Галију. Настанио се на острву 
Галинарију у лугурском мору, код Поатје, 
где је око себе скупио мноштво испосни-
ка. Против његове воље, бива изабран за 
Турског епископа 375. године. Међутим, 
желевши да живи испосничким живо-
том, Свети Мартин напушта дијецезу и 
повлачи се на једну стрму стену. Касније 
се око њега скупило око 80 калуђера, који 
су себи саградили ћелије око светитеље-
ве и тако основали манастир Мармутије. 
Светитељ је у манастиру умро око 400. 
године. По предању, његово тело су до 
гроба испратили око 2000 калуђера.

Римокатоличка црква слави Светог 
Мартина 24. новембра (11. по старом ка-
лендару) и он је код њих веома пошто-
ван. Такође га и Српска православна 
Црква убраја међу светитеље и празнује 
га 25. октобра по новом календару (12. 
по старом).

Свети Мартин је, као светитељ, јако 
поштован у Хрватској, а нарочито у Дал-
мацији. Многе хрватске породице својој 
мушкој деци дају то име при крштењу. 
Срби који су живели у Хрватској су та-
кође желели да имају таквог светитеља, 
као и остале празнике које католици 
празнују. С тога су они створили Све-
тог Мрату који је, у ствари, био Свети 
Мартин и празновали га када и римока-
толици, 24. новембра када Православна 
црква светкује Светог Стеафана Дечан-
ског. С тиме су они светитеља поистове-
тили са српским краљем. Наравно, они 
нису знали да Светог Мартина слави и 
Српска Православна Црква, као и Руси, 

Ко је Свети Мрата?
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Румуни и Грци.
Срби су данас заборавили на великог 

српског краља Стефана Дечаснког, сина 
краља Милутина. Многи га славе, али 
као Светог Мрату. Велики српски бого-
слов Димитрије Руварац је покушао да 
исправи ову грешку, али безуспешно. У 
једном свом чланку је написао: ‘’...то је у 
првом реду позвано наше свештенство, 
да растумачи народу, ко је био св. Сте-
фан (Дечански), краљ српски, а ко је био 

св. Мартин епископ Турски, од ког је по-
стао Мрата, те да се престане говорити: 
ја сам свечар на св. Мрату.’’

Прошло је већ доста времена како 
се ова забуна примењује, тако да је она 
прерасла у једну навику која ће се тешко 
искоренити код Срба, као и то да слава 
буде посна, уколико падне на посни дан.

ђакон Борис Фајфрић,
преузето са 

http://www.pravoslavniistocnik.net
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Његово Преосвештенство Епископ шу-
мадисјки Господин Јован, на дан Светог 
Саве српског, служио је Свету Архијереј-
ску Литургију у Саборном храму у Кра-
гујевцу, у којој је принео молитве Богу и 
Светом Сави за спас српског рода. Радост 
литургијског сабрања заједно са Влади-
ком и свештенством, поделило је доста 
верника и деце.

На Литургији је светосавску послани-
цу Његовог Преосвештенства Епископа 
шумадијског Господина Јована, прочитао 
јереј Душан Мучибабић. 

После заамвоне молитве Епископ Јован 
је извршио обред резања славског колача 
и освећења славског жита. Домаћин сла-
ве Светог Саве је господин Раде Антић, 
са својом супругом Вером и породицом. 
По завршеној Литургији чланови Дечјег 
хора Саборне цркве отпојали су неколи-
ко пригодних песама, потом је изведен 
је краћи рецитал посвећен Светом Сави 
након чега су најмлађима подељени при-
годни дарови. 

Домаћин славе Раде Антић је за Пре-
освећеног Владику Јована и госте упри-
личио славску трпезу. Поздрављајући 
Преосвећеног Владику и госте, јереј 
Срећко Зечевић је рекао: 

Са једне трпезе љубави, оне Евхари-
стијске, Светотајинске, приређене испод 
куполе Светоуспењског Саборног храма, 
обретосмо се овде за још једном трпезом 
љубави, још једном агапом, како би то на-
словили древни хришћани апостолских 
времена. Тамо на литургијској агапи, 
евхаристијској трпези љубави, нахранили 
смо дух наш и душе наше боголике. Овде 
смо се окупили да тела наша окрепимо 
плодовима и даровима трудољубивих и 

човекољубивих домаћина наших. 
На оној трпези љубави, литургијској, 

храмовној, нашу духовну вертикалу от-
елотворисмо на најузвишенији начин, 
кроз још непресахле оставе вере, наде, и 
љубави наше, и посведочисмо наше Бо-
гољубље и Христољубље. 

А овде за овом трпезом љубави, наша 
духовна хоризонтала чија смисленост 
почива у заповести Божијој: ЉУБИ 
БЛИЖЊЕГА СВОГА КАО САМОГА 
СЕБЕ, посведочена је добротољубљем и 
човекољубљем. 

А све ово у славу и спомен најдивнијег 
чеда одњиханог на крилу једне мајке од 
рода рашанског, рода српског. 

И сво наше постојање, сва наша исхо-
дишта и уходишта, сва чворишта наша 
духовна и свеукупно наше постојање, 
судбински је везано за две дечије колев-
ке, које су одњихале два чудесна детета, 
на размеђу два хиљадугодишта. Најпре, 
она витлејемска, која је примила Богом-
ладенца Христа. Примиће га крило мајке 
Марије, најчудесније родитељке у свим 
световима, а стасаваће уз скут старца Јо-
сифа, дрводеље из Назарета. Њиме ће се 
наше племе обожити чудесним подвигом 
и делом Свете браће Ћирила и Методија 
са јужних страна. 

А када се испунило цело једно хиљаду-
годиште од како Бог походи земљу, овде 
на брдовитом Балкану у маленом граду 
Расу, мајка, Ана, подружје великог жу-
пана Стефана, примиће на крило своје, 
младенца Растка. Предодређен вољом и 
планом родитеља својих за скиптар вла-
дарски и круну, млади Растко, будући 
монах Сава, постаће наполичар на њиви 
Божијој и воденичар на воденици Хри-

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
НАЈЛЕПШЕГ ЧЕДА СРСПКОГ



Литургијско прослављање Светог Саве у Саборном храму
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стовој. Обожиће и охристовити себе, мо-
литвом и подвигом по пештерама свето-
горским и молчалници Карејској, а потом 
и овде у домаји својој, у својству игумана 
Лавре Студеничке у пештери Радочел-
ској. А када буде стасао, у меру раста 
пуноће Христове, приступиће светом и 
узвишеном делу охристовљења народа 
свога. Разгранато стабло вере Христове, 
засађено рукама Свете Браће Ћирила и 
Методија, млади Растко, окопаће и опле-
вити, коров уклонити, а потом га залити 
новим росама и тако претворити то ста-
бло у мирисну воћку укусних плодова, а 
целу своју дедовину у раскошни Христов 
рукосад. 

Ваше Преосвештенство, чудесни игу-
ман Стефан, онај из Горског вијенца, на 
једном месту каже: 

Славио сам Божић у Витлејем, 
славио га у Атонску Гору, 
славио га у Свето Кијево;
ал, је ова слава одвојила, 
са простотом и са веселошћу. 
Увек сам се свих ових пар година пи-

тао у себи. Зашто су ове наше светкови-
не Светосавске овде у седишту Богом 
чуване Епархије шумадијске и свечаније 
и торжественије и имају у себи нешто 
од оне освештане патине староставне. 
Мислим да сам коначно решио ту заго-
нетку. Тајна Преосвећени Владико лежи 
у Вашој појавности у нашој близини. Из 
свете обитељи Студеничке у којој сте се 
обрели тек што сте се од мајчиних ску-
та одвојили и у којој је по једном Вашем 
исказу и део душе Ваше остао, са трона 
игуманског, Светосавског на који сте 
узведени вољом и љубављу братства лав-
ре Светогоспојинске; Свештени Сабор 
Српске Православне цркве, узвео Вас је 
у епископско достојанство и упутио Вас 
овде у државотворно средиште национа, 
овог распетог, да са трона Епископа шу-
мадијских, сведочите распетог и васкрс-

лог Сина Божијег, да благовестите Слово 
Божије, да приносите молитве и мољења, 
О ВСЈЕХ И ЗА ВСЈА. 

Из Светосимеоновске и Светосавске 
Лавре студеничке као попутнину понели 
сте са собом мирисе и свежину висова 
Чемерна и Радочела и тишине њихове и 
ону свету простоту из непомућених кла-
денаца духовних. Зато нам ова ововре-
мена и овдашња наша светковања одишу 
и простотом, а и веселошћу. Хвала Вам 
Преосвећени Владико и за данашње бла-
годатне призиве и за сва Ваша свакоднев-
на литургијска мољења и бдења. 

Поштовани и уважени скупе. Свето-
савље, кажу није религија, није нека нова 
вера. Није ни идеологија, како са злурадо-
шћу рекоше неки који покушаше да оспо-
ре дело Светог Саве. Светосавље, како на 
једном месту рече једна умна глава, јесте 
начин живљења, стил, и философија жи-
вота. А када би тој философији живота 
морали да дамо дефиницију, она би на 
прилику изгледала овако: Најпре узмемо 
Десет заповести Бога живог и томе при-
додамо родољубље и патриотизам Светог 
Саве. Онда неким чудесним миксером 
помешамо све те супстанце. А амалгам 
који би из тог миксања, из тог споја про-
изишао, могао би се назвати Светосавље. 
А мало упрошћеније, Светосавље је спој 
рада и вере. Или мало поетскије, спој 
мотике и молитве, плуга и Бога, како то 
на једном месту рече Свети владика Ни-
колај. Уистину нема већег работника на 
делу Божијем и делу народном, у роду 
нашем од Светог Саве. Све сегменте жи-
вота Свети Сава је осунчао зракама Бо-
жанским и оросио благодатним и бла-
готворним росама Христа сладчајшег. И 
све то са вером у Бога Тројичног, вером 
чистом и чвршћом од станца камена. 

Рад и вера.  Раде и Вера. И ево, дођосмо 
и до наших врлих домаћина. Изгледа да је 
код нас све у знаку симболаи и сигнала. 
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Моји таковци би сада рекли. Нема те све-
чаности без буклије и здравице. Буклије 
нема, а чега нема без тога се може. За 
здравицу сам се својски потрудио. Вама 
драги домаћини наши, Теби Раде и теби 
Вера и вашој деци Стефану, Луки, Алекси, 
за ваше човекољубље, за вашу широку и 
пространу душу словенску, душу српску 
и светосавску, желимо мир и љубав, све 
радости живота, личну срећу и: 

Дабогда ваздан плевили часе
од туробних и неважних,
зашивали аре на хектаре,

деца ваша школом негована,
стоструко класје садили,  
Дабогда вам деца одрасла
у богатству сваколиком, 

Здрава била памећу дарована.
Ходила по свету,

враћала се кућама, 

Калемила воћке да сазру сочне, 
лековите, руком бране 

да задовоље сваког,
па и размажене. 
Дабогда, живели 
с миром свој век

отварали врата цркве
с поштовањем, 

вратили храму његово,
себе уздигли 

до скромности,
како би залогај био слађи. 

Нека благослов Божији буде на 
свима нама у све дане до свршетка 

века.

Нека је срећно и 
Богом благословено! Живели на 

многаја љета!
Срећко Зечевић, јереј

Литургијско прослављање Светог Саве у Саборном храму
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44. писмо
Мисионару Петру С. који пита:
Шта је то хула на Духа Светога?

Прочитао си у Јеванђељу ове речи Хри-
стове: сваки гријех и хула опростиће се 
људима, али хула на Духа Светога неће 
се опростити људима: ни на овоме свету, 
ни на ономе. Па питаш: шта је то хула на 
Духа Светога?

То је хула на истину и на живот што је 
од Бога Духа Светога. Безверник, који 
мрзи и гони истину Божију, хули на Духа. 
Самоубица, који мрзи и убија живот у 
себи, хули на Духа. Јер је Дух Свети на-
зват Духом истине и Податељем жизни. 
У Јовановом Јеванђељу пише, да је Господ 
Христос три пута назвао Духа Светога 
- Духом Истине (Јн 14, 26; 15, 26; 16, 13). 
Ко, дакле, одриче и исмева истину, тај 
одриче и исмева Духа Светога, одриче и 
исмева Бога, који је дух и истина. Зашто 
се тај грех не може опростити, питаш, кад 
се сваки други грех може опростити? Гле, 
Закхеју је опроштено среброљубље, жени 
грешници телесни греси, разбојнику на 
крсту разбојништва, и многим другим, 
разни греси. Зашто се онда не би опро-
стило и одрицање истине, безверство, 
исмевање Бога Духа? Зато што тамо има 
стида и кајања, а овде нема. Тамо човек 
иако греши, ипак, стидом и страхом везује 
се за Бога. Овде пак, све су везе са Богом 
прекинуте, и човек безверник се бескрај-
но и потпуно удаљио од Бога. Тамо је сла-
бост, овде упорност. Тамо душа путује по 
мраку, али бар жели светлост. Овде душа 
путује по мраку и назива мрак светлошћу. 
Кад човек нема нимало воље да се спасе, 
Бог не жели силом да га спасава.

Као друга хула на Духа Светога јесте 
омраза живота и одузимање себи живота. 
Дух Свети се назива податељ жизни, да-
родавац живота. Кад човек прими живот 
од Духа живота, па по незнању, одакле му 
је дошао тај дар, не благодари Богу, може 
му се опростити. Чак и кад неко прими 
живот од Духа живота, и зна од кога је 
примио ту драгоценост, па ипак не бла-
годари, може му бити опроштено. Али 
кад неко прими живот од Духа живота 
па га с презрењем одбаци - томе се неће 
опростити ни у овоме свету, ни у ономе. 
Да би ово разумели, морамо најпре раз-
умети, шта значи опростити. Опростити 
грешнику значи повратити му пун живот, 
даровати му поново живот. Али кад неко 
не жели живот, уз то још и мрзи га и пре-
зире, Бог нема шта друго да му да. Зато га 
брише из Књиге живих.

Моли се Богу, да сачува тебе и твоје од 
ових неопростивих грехова, који означа-
вају безумну буну створења против Ство-
ритеља.

Од Бога ти здравље и милост.

49. писмо
Новинару И. Т. који пита:

О спаљивању мртваца

Питате ме, зашто хришћанска црква не-
годује на спаљивање мртваца? Прво због 
тога што она то сматра насиљем. Срби се 
и дан данас грозе над неделом Синан-па-
ше, који је спалио мртво тело Светог Саве 
на Врачару. Спаљују ли људи мртве коње 
и псе и мачке и мајмуне? Ја нисам чуо. Чуо 
сам и видео сам, да их закопавају. Зашто 
би се онда чинило насиље над мртвим те-
лима људи, господара свих животиња на 
земљи? Не би ли једно спалиште за цр-
кнуте животиње, нарочито по великим 

Свети Николај Жички 

МИСИОНАРСКА ПИСМА
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градовима, било куд и 
камо оправданије од 
спалишта за људе?

Даље, и због тога 
што је тај пагански 
и варварски обичај 
потиснут из Европе 
хришћанском култу-
ром пре близу две 
хиљаде година. Ко 
жели да га обнови, не 
жели ништа ни култу-
рно, ни модерно, ни 
ново, него једну давно 
преживљену старуди-
ју. У Енглеској, која 
се тешко може на-
звати некултурном, врло је непопуларна 
ова врста неопаганизма. Да Вам испри-
чам један случај. У време рата поремети 
памећу један познати Југословен. Питан 
пред смрт он изјави, да му је једина жеља, 
да се мртав спали. У означени дан на-
шла се наша мала југословенска колонија 
окупљена код спалишта на Голдерс Грину. 
Кад је мртво тело гурнуто у зажарену пећ, 
ми смо се стресли од језе. Потом су нас 
позвали на супротну страну пећи, да са-
чекамо „четврт часа“ и да видимо свога 
земљака у виду пепела. Чекали смо више 
од сата. Чудили смо се што се огањ тако 
дуго мучи око нашег покојника. И поч-
немо питати ложача. Он се извињаваше 
тиме, што је пећ била сасвим охлађена. 
„То се, вели, не загрева сваки дан, јер се 
ретко ко даје драговољно сажећи“. Чувши 
ово ми се разиђемо не могући сачекати 
крај крају нашег земљака. А треба да зна-
те, да у Лондону умире дневно више од 
хиљаду људских бића. - У Америци ја сам 
видео гробове великих председника Вил-
сона, Рузвелта, Линколна и многих дру-
гим знаменитих личности. Нико од њих 
није сажежен. Утолико више чудило би 
ме, шта ће међу потомцима Светог Саве 

једномишљеници Си-
нан-паше!

Причао нам један 
ирански (персијски) 
адвокат, како је њихов 
поступак са мртва-
цима „најразумнији у 
свету“. Наиме, они, 
персијски огњепокло-
ници, мада се клањају 
огњу као божанству, не 
спаљују своје умрле, 
него их полажу на зе-
мљу као на трпезу пти-
цама. Гробље њихово 
ограђено је високим 
зидовима, на којима 

куњајући чекају јата орлушина. Гробари 
уносе мртваца у гробље нага, покривена са-
мо крпом платна, спуштају га на земљу, и 
брзо се удаљују. Тада орлушине жустро 
крећу на свој посао. И за неколико часова 
од мртвог тела људског преостају само го-
ле кости, које нити ко дира нити сахрањује. 
Персијска је, вели, логика ово: „ми смо се 
живи хранили животињама, право је да 
мртви нахранимо животиње“. - Чудили смо 
се томе, но нисмо могли наћи да је та логи-
ка слабија од логике оних који хоће да 
огњем уништавају људска тела.

Али нашто од решених питања правити 
поново питање? Ако будемо хтели себи 
задавати непотребне бриге, можемо се 
једног дана почети мучити и питањем: 
да ли да убијамо престареле људе и жене 
као што чине нека примитивна племена? 
И да стварамо друштва и да пропагирамо 
ту „идеју“!

И, најзад, с каквим разумом војевати 
против гробаља нарочито у овој земљи, 
где гробља служе као понос народни, као 
извор надахнућа, и, ако хоћете, као тапије 
државе?

Мир Вам и здравље од Бога.



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

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

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

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

Бранка Радичевића 3, 34000 Крагујевац,
тел: 034/335663; факс: 034/335-282,

e-mail: kragujevac@dunav.com
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