
фебруар 2006. �

Часопис Саборног 
храма у Крагујевцу

 Излази благословом 
Његовог Преосвештенства 

Епископа Шумадијског 
Господина ЈОВАНА

Година II, број 3, фебруар 
2006. године

главни и одговорни уредник 
јереј Срећко Зечевић

заменик главног уредника 
протојереј-ставрофор 

Зарије Божовић

графичко-технички уредник  
Уметничка радионица 

Светог краља Милутина

редакција
протојереј-ставрофор

др Зоран Крстић
јереј Дејан Петровић

Ана Зечевић

издавач
Саборни храм у Крагујевцу
Крагујевачког октобра 67 

34000 Крагујевац
тел.: 034/333-496

e-mail: sabornik@eparhija-
-sumadijska.org.yu

тираж
500

штампа
Графички атеље

СКВЕР

S A D R @ A J

Ro|ewe Gospoda Isusa Hrista...........................................................2
Za{to verujemo u Presvetu Bogorodicu...........................................3
Svetoeavqe..............................................................................................5

Obi~aji
Na{ Bo`i}........................................................................................7

Pravoslavqe i savremeni problemi ~ove~anstva
Evolucija i Biblija...........................................................................8

Moral i savremeno dru{tvo
Sve{teni~ka porodica kao parohija u malom......................................12

Psovka kao problem na{eg dru{tva.................................................18
Re~ o despotu Stefanu Lazarevi}u, - pojam svetosti -...................19

Iz istorije Sabornog hrama
Zadu`bina Sime Radulovi}a.......................................................... 23
Miloje Bajraktarevi}, okru`ni protojejrej kragujeva~ki.... 25

Duhovna lira
Sveti Serafim Sarovski................................................................ 26

Iz pera polaznika veronauke
Moj shvatawe vere............................................................................. 27
Dan kda je zaplakao......................................................................... 28
Svet dana{wice................................................................................29
Bo`i}na  ~estitka............................................................................29
Bo`i}.............................................................................................. 29
O Isusu Hristu..............................................................................30
 Bo`i} u mom domu............................................................................30

Hri{}anski pojmovnik
O drugom dolasku Gospoda Isusa Hrista...................................... 32
Vaskrsewe mrtvih............................................................................ 33
Raj i pakao.......................................................................................33

De~ji kutak
Iz mog dnevnika............................................................................. 34

Aktuelnosti................................................................................... 36



�

ожић је празник вечне радости. Превечни 
Бог дошао је у нашу привременост са радо-

шћу непресушне Љубави, да нас обасја истином 
вечнога живота. Рођење Господа Исуса Христа 
кратко називамо БОЖИЋ и тако уствари потвр-
ђујемо да је Бог дошао да нам донесе живот. Жи-
вотодавац долази да победи смрт, коју је човек 
својим грехом увео у свет. Дошао је Спаситељ 
света и оваплотио се од Духа Светога и Марије 
Дјеве да би показао своје човекољубље и изба-
вио нас од робовања греху, смрти и ђаволу. Бого-
младенац и Богочовек Исус Христос Свемогући 
и бесмртни Бог постао је савршени човек, да би 
обесмртио смртнога човека. Божић је најрадо-
снији празник јер је рођендан Цара Славе и Бога 
Живота. Свако рађање је радост, јер се рађа нови 
живот. Рођење Господа Исуса Христа је највећа 
радост, јер је Бог даривао људима живот вечни. 
Рођење Христово збило се у пећини недалеко од 
градића Витлејема. Ту је, по заповијести ћесаре-
вој о попису становништва, дошла Дјева Мари-
ја са старцем Јосифом, јер су били из племена 
Давидовог. Немајући места у гостионицама и 
коначиштима сместише се у пећину где пастири 
затвараху своја стада. Пошто се испунило време 
Богородица Марија родила је Богомладенца Си-
на првенца. Дете је сама повила у ланене пелене 
и положила у јасле. Небеска светлост обасјала је 
и испунила пећину. Поклонивши се Богодетету 
тек тада је старац Јосиф схватио речи које му је 
саопштио анђео: “Јосифе сине Давидов, не бој се 
узети Марије жене своје, јер оно што се у њој за-
чело од Духа је Светога. Па ће родити сина и на-
дени му име Исус, јер ће он избавити свој народ 
од гријеха њихових”. Несвакидашњу радост, нај-
пре су анђели јавили пастирима који су били уз 
своја стада, речима: “Јављам вам велику радост 
која ће бити свему народу.  Јер вам се данас роди 
спас који је Христос Господ у граду Давидову”. 
Пастири су похитали пећини, а анђели су поја-
ли и хвалили Господа умилном песмом: “Слава 
на висини Богу, а на земљи мир међу људима до-
бра воља”. Када стигоше до пећине, пастири се 
поклонише новорођеном Спаситељу света. По-
што се насладише Божанским призором и уве-
рише у оно што им “каза Господ”, отишавши раз-
гласише ову вест по целом крају. Тада дођоше, 
вођени звездом и мудраци са истока, три цара, 
који се поклонише Цару над царевима и дарива-
ше га златом, тамјаном и смирном. У лику три 

мудраца сви народи поклонише се обећаном и 
дуго очекиваном Месији. Витлејемска пећина 
постала је центар универзума. Центар видљивог 
и невидљивог света. Рођење Господа и Спасите-
ља центар свеукупне историје. Тако је Творац 
и Животодавац и хлеб живота рођен ради нас 
људи и ради нашег спасења у градићу Витлејему 
што значи дом хљеба. Радујмо се и ове године 
2005. празновању од Рођења Спаситеља Господа 
Исуса Христа. Клекнимо на сламу и зарадујмо 
се као деца, да је несместиви Бог рођен у пећини 
и положен на сламу у јасле. Уносећи и налажући 
бадњак на ватру, сетимо се да је Христос дошао 
да угрије срца наша љубављу према Богу и бли-
жњима. Узимајући чесницу погачу, наслађујемо 
се сједињени и причешћени истинитим Хлебом 
живота у светој тајни причешћа. Када нас на Бо-
жићно јутро обрадује полазник својим уласком 
у наше домове, радујмо се са молитвом благодар-
ности што нас је Бог походио својим доласком 
у свет. Радујмо се јер је Бог постао човек и осно-
вао Цркву своју Богочовечанско тело и отворио 
нам врата Царства небеског. Прослављајући 
Бога Свету Тројицу, Оца и Сина и Светога Ду-
ха певајмо и радујмо се духовном радошћу и Бо-
жићним песмама. Поздрављамо се сверадосним 
и анђелским поздравом: 

МИР БОЖЈИ! ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ЗАИСТА СЕ ХРИСТОС РОДИ! 

тропар празника Рођења Господа Исуса Христа

Рођење Твоје Христе Боже наш, засија свету 
као светлост познања. Јер њиме се они који су 
служили звездама научише да се клањају Теби, 
Сунцу правде. И да тебе познају као Исток с ви
сине, Господе слава Теби! 

протојереј Момир Васиљевић 

RO\EWE GOSPODA ISUSA HRISTA
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 Новом завету се о Пресв-
етој Дјеви Марији, мајци 

Исуса Христа, говори релативно 
мало. Од четворице јеванђел-
иста само двојица, Матеј и Лука, 
говоре о рођењу Исуса Христа у 
Витлејему, а то значи – спомињу 
Његову мајку, говорећи о спољ-
ашњим околностима у којима 
се збио тај догађај. Јеванђелист 
марко уопште не говори о Дјеви 
Марији. У јеванђељу по Јовану 
Она се појављује само два пута: 
на самом почетку, у причи о сва-
дби у Кани Галилејској, где се за-
узела код свог Сина да помогне 
домаћинима свадбене трпезе кој-
има је у једном тренутку нестало 
вина. И други пут, на самом кр-
ају када је стајала под Крстом на 
коме је био разапет Њен Син. 

У књизи Дела апостолских 
помиње се Мајка Божија у догађ-
ају Силаска Светога Духа на ап-
остоле. Усвим осталим књигама 
Новог завета се о Богородици не 
говори. Управо из тих чињеница 
изводе свој први и основни арг-
умент сви они који у томе што 
поштовање Мајке Божије зауз-
има огромно и заиста средишње 
место у животу Цркве виде 
нешто што представља познији 
„нанос“ у Хришћанству, нанос 
стран његовом првобитном духу 
и учењу. То је био аргумент коме 
су у још 16. веку прибегли прот-
естанти сматрајући да поклоњење и поштовање 
које се у Хришћанству указује Мајци Божијој 
нема основа у Светом писму и зато представља 
идолопоклонство. Ето – говоре нам – Црква пр-
азнује празник Рођења Мајке Божије, празник 
Ваведења, Успења. Међутим, ни један од тих 
догађаја није чак ни споменут у Светом писму, у 
Новом завету и стога све то представља људску 
измишљотину која затамњује првобитну чист-
оту и једноставност хришћанског учења. Ево 

одговора на ове аргументе: Овај одговор ћу да 
започнем о приступу религијским феноменима 
уопште. Одувек су постојала и данас постоје два 
приступа тим појавама. Један се може назвати 
спољашњим а други унутрашњим приступом. 
Најпростија дефиниција спољашњег приступа 
јесте оно што га дефинише као приступ који је 
у потпуности заснован на доказима. Докажи да 
Бога има, докажи да је Христос – Бог, докажи 
да се у хришћанској Светој тајни Евхаристије 

ZA[TO VERUJEMO U
PRESVETU BOGORODICU
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„споља“ пребројавамо колико се пута име Мајке 
Божије помиње у овом или оном тексту, питање 
поштовања мајке Божије у хришћанској вери 
треба да поставимо на један сасвим другачији 
начин, у складу са овим унутрашњим методом.

Казаћу овако: када наша вера у Христа не би 
знала о Његовој Мајци ништа друго осим тога 
да је Она постојала и да су је звали Марија, само 
то најједноставније сазнање би било већ сасвим 
довољно да у Њој препознамо, да у Њеном лику 
сагледамо, да у нашој вери и нашем срцу откр-
ијемо све оно што је Црква христова – за прот-
екле две хиљаде година – препознала, открила и 
сагледала у лику Мајке Божије. Говоре нам да у 
Библији ништа није речено ни о рођењу, ни о см-
рти Дјеве Марије. Но, ми знамо да је она постој-
ала и живела, а то значи да је морала да се роди 
и стога и да умре.

Другим речима, свеколико поштовање Мајке 
Божије сва наша љубав према Њој и све наше зн-
ање о Њој произилазе управо из љубави према 
Христу и знања које дарује искључиво та љубав.

И заиста пред нама стоји свагда само једна 
једина могућност, само један једини избор: пр-
иђите, окусите и сами одлучите о чему се ту 
ради – да ли о некаквој митологији и измишљ-
отини или пак о истини, животу и лепоти који 
нам сами себе доказују својом животношћу, дуб-
ином и неупоредивошћу.

Протојереј 
Александар Шмеман,

Тајне празника, 
Цетиње 1996, 154-155.

хлеб претвара у Тело Христово, докажи да пост-
оји други свет... Докажи и ја ћу ти поверовати. 
Али, све док не докажеш – нећу поверовати. Но, 
довољно је удубити се у све те „докажи“ да би 
нам одмах постало јасно да тај и такав приступ 
не може никога да доведе не само до суштине 
живота уопште, са изузетком те релативно уске 
сфере природних наука. Могуће је доказати да 
вода ври на 100 степени целзијуса. Али није мог-
уће доказати да је Пушкин геније. Баш као што 
је немогуће доказати било шта што има везе са 
унутарњим светом и животом човека, са њег-
овом радошћу и тугом, заносом и вером. Обрат-
имо пажњу да Христос никада ништа није док-
азивао, већ је само позивао људе да виде, чују и 
прихвате оно што до тада нису могли да виде, да 
чују и да прихвате и што и дан – данас – великој 
већини – и даље не виде, не чују и не прихватају. 
другим речима што је узвишенија истина, што је 
узвишеније добро, што је узвишенија лепота тим 
су они мање доказиви, тим је на њих мање прим-
ењив приступ који је заснован на доказима.

Ово нас доводи до другог метода, тзв. унутр-
ашњег. Управо се тим методом – најчешће ни 
сами то не знајући – користимо у нашем исти-
нском животу који је далеко од сваке апстрактн-
ости. Ми и живимо тим унутарњим приступом 
свему. Тако на пример, када волимо неког, нама 
се у њему открива то што онај ко не воли ту ос-
обу уопште не може да види. Нама се открива 
унутарња суштина онога кога волимо, суштина 
која је, иначе, недоступна нашем спољашњем 
виду, али која се открива виду наше љубави, бл-
искости и непосредног познања. И уместо да 
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Општи појам о светосављу
Светосавље је јединствени 

sui generis у историји хришћа-
нства, духовни верско-друштв-
ени покрет. Овај последњи је 
створен личношћу, животом и 
радом српског светитеља и пр-
осветитеља Саве Немањића. 
Одатле је и његово име. 

Суштина светосавља
Посматрано у својој би-

тности светосавље је вел-
ичанствена манифестација 
животворног духа и деловања 
православног хришћанства. У 
томе је највећи значај светосавља. 

Корен светосавља
Личност, живот и рад Светог 

Саве па такође и створени од њега 
специфични духовни покрет, који 
траје већ више векова, свој корен 
имају у Христу Спаситељу и у 
Његовом јеванђељу. Свети Сава 
је, како ћемо то ускоро видети, 
у своме животу и раду след-
овао речима св. ап. Павла, који Коринћанима 
препоручује: „Угледајте се на мене, као и ја на 
Христа” (1. Кор. 11, 1.). Хришћанство је генети-
чки везано са Личношћу Христа Спаситеља. 
Без Христа, живог Оваплоћеног Сина Божјег, 
нема правог хришћанства. По речима св. Ап. 
Јована Богослова, „сваки дух, који признаје да је 
Исус Христос у телу дошао, од Бога је, а сваки дух, 
који не признаје, да је Исус Христос у телу дошао, 
није од Бога и овај је антихристов. (1. Јов. 4,2-3). 
Као истинити Богочовек, Исус Христос сасвим  
природно тражи од свих својих следбеника васц-
еле оданости Себи до савршеног самоодрицања 
и самопожртвовања Христу (Мт. 10, 37-39; 19, 29; 
Мрк. 10, 29-30) и на њему заснованог потпуног 
духовног једниства са Христом. Без живог, 
сталног и активног јединства са Христом не 
може хришћанин чинити ништа (Јов. 15, 4-5). 
Нашем огреховљеном разуму јављају се сасвим 
као туђе, страшне и жестоке Христове речи: 
“који чува душу своју, изгубиће је; а који изгуби 
душу своју Мене ради, наћи ће је” (Мт. 10, 39).  
Међутим, то је сасвим природно и оправдано. 

Збиља, ко хоће да сачува једно старо црвљиво 
дрво, изгубиће га. Може се он споља трудити 
колико хоће око дрвета — заливати га, гладити 
га, ограђивати га, чувати га— црви ће разгристи  
дрво изнутра, и дрво ће неминовно иструлети 
и пропасти. А ко посече црвљиво старо дрво, и 
заједно с црвима баци га у огањ, па затим обр-
ати пажњу на младе изданке, те ове сачува од 
црви, тај ће сачувати дрво. Тако исто и ко хоће да 
сачува пошто пото своју стару адамовску душу, 
разгрижену и сатрулелу од греха, изгубиће је, 
јер такву душу Бог неће пустити пред лице св-
оје, а што год не изађе пред лице Божје, биће 
као и да га нема. Ко пак баци своју стару адамо-
вску огреховљену душу у огањ покајања, само-
одрицања и самопожртвовања и тако је изгуби, 
тај ће добити поново рођену од Духа Светог 
(Јов. 3, 6) и с Христом венчану душу.

Савремени погледи на хришћанство
Сада сви говоре о слабости животворног 

деловања и чак о блиском коначном паду хр-
ишћанства. Једни озбиљно причају о томе, како 

SVETOSAVQE
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СВЕТОСАВСКЕ ТЕЗЕ ТЕОДОРА ТИТОВА

Светосавље као самоодрицање у име Христа;
Светосавље као пут ка хришћанском савршенству;
Светосавље као сјајна манифестација хришћанске љубави;
Светосавље као оличење истинског православног калуђерства;
Светосавље као духовно свесловенство;
Светосавље као свеправославље;
Светосавље као темељ Српске Цркве, државе и културе;
Светосавље као лозинка за уређење савремене уједињене Српске православне 

аутокефалне Цркве.

је хришћанство преживело, чак и сасвим ум-
рло. Услед тога ће ускоро и на њему заснована 
нова људска култура пропасти. Други налазе, 
да је хришћанство сувише дубоко огрезло и 
окаменило се у својим схоластичким догмама, 
створеним некада византијским сувим умом. 
Без озбиљног и битног обновљења оно ће нем-
иновно сасвим умрети. Зато га треба усаврш-
ити, попунити, поправити и обновити помоћу 
еволуције. Трећи још томе додају, да је хришћа-
нство изгубило своју животворну силу услед 
тога, што људи иза канонских мртвих форми и 
правила не виде, не осећају и не знају право 
хришћанство. С тога је неизоставно потребно 
хришћанство ослободити од његових окова, 
разјаснивши га помоћу старе живе црквене трад-
иције, која се сачувала у тзв. аграфима и апокр-
ифима. А још неки маштају особито у наше доба 
о обнови хришћанства помоћу мистичког схват-
ања начелних његових истина. Као што су пре хт-
ели да Христа и хришћанство митологишу, или 
рационалишу, или еволуционишу, тако сада гот-
ово сваки интелектуалац хоће да буде мистик и 
да својим мистичким схватањем религије потп-
уно замени бајаги остарело хришћанство.

Начелна погрешка савремених погледа 
на хиршћанство

За слабо деловање хришћанства на људски 
живот није криво оно, него смо за то ми сами 
одговорни. Садашње хришћанско друштво, 
нарочито тзв. интелигентно, готово сасвим 
не зна и не разуме Христа. Природно је онда, 
да и хришћанство у таквом случају не може да 
има потребан уплив на људски живот, да буде 
спасоносно. Хришћанство сада није делатно 
и животворно због тога, што га ми не знамо. 
Зато је оно и далеко од нас, чак и туђе нама. 
Христову узвишену науку ми наравно не мож-

емо да разумемо и да је савршено упознамо без 
њеног унутрашњег преживљавања. За тај циљ 
није довољно једноставно знање јеванђеља. Тр-
еба живети по јеванђелској науци, испуњавати 
њу. Само онда ми можемо да познамо и да ра-
зумемо како треба Христа и Његову божанску 
науку.

Значај светосавља за познавање истинитог 
хришћанства

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

Професор Теодор Титов
преузето из часописа

„Двери српске“
- Савиндан 2001 г. број 10
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Обичаји

NA[ BO@I]
разници се деле на: Христове, Богородич-
ине и светитељске. Најбољи начин да схв-

атимо смисао једног празника је да чујемо Јева-
нђељско казивање о томе. А кад се роди Исус у 
Витлејему Јудејском за време цара Ирода, а то 
дођоше мудраци са Истока у Јерусалим говор-
ећи: “Где је Цар јудејски што се родио, јер смо 
видели звезду његову на Истоку и дошли смо да 
му се поклонимо” (Матеј 2,1-12).

Исусово рођење у свету и времену јесте на-
јзначајнији догађај у историји рода људског, који 
дели историју на доба пре и после Христа и пре-
дставља центар хришћанске и свеопште људске 
историје. Христово рођење и оваплоћење је осн-
ова за Његово страдање, за васкрсење и за нас.

Дан уочи Божића зове се Бадњи дан, а ноћ 
која следи је Бадње вече, и обично се тада не сп-
ава него се бди у ишчекивању најсвечанијег тр-
енутка у историји рода људског-Христовог рођ-
ења. Отуда и  назив тог дана Бадњи дан од речи 
– бдети, не спавати.

Кад се анђео јавио пастирима и објавио им 
рођење Христово, пастири су чували стражу 
крај свога стада и грејали се ложећи ватру. То је 
и наше ложење Бадњака. Анђеов глас је упутио 
пастире у пећину да траже свога спаситеља, и 
они су насекли гранчица и дрва да понесу и нал-
оже ватру поред Новоронђечета и Његове Ма-
јке, јер је ноћ била врло хладна.

Бадњак се припрема обично тако што дом-
аћин куће, или мушкарац, оде у шуму, нађе пого-
дно дрво храстово или церово, прекрсти се три 
пута и каже: “Помоз Боже и Свети бадњаче”, и 
одсече га са три ударца секире, у име Свете Тр-
ојице. Затим нађе и одломи дренову гранчицу и 
донесе све заједно и прислони пред кућу своју. У 
граду где нема Бадњака набави се овакав бадњак 
на пијаци, или селу, са сламом и дреновом гранч-
ицом и прислони пред врата свога стана. Када 
се бадњак уноси у кућу говори се следеће:

Бадњачар: “Мир Божији - Христос се роди”. 
Домаћица: “Ваистину се роди”. Бадњачар: “Добро 
вече и срећно Вам Бадње вече”. Домаћица: “Бог 
ти среће дао и среће имао”. 

Симболика овог сусрета нам показује како 
новорођени Спаситељ улази у дом у виду Бадњ-
ака и свим члановима домаћинства доноси здр-
авље кроз дренов прутић, изобиље земаљских 
плодова кроз жито и духовну радост кроз мед, 

која је осигурана невином крвљу Христовом у 
виду вина. Господ Исус Христос је лежао у сл-
ами у јаслама када су Мудраци од Истока дошли 
да Му се поклоне и дарују Га златом, смирном 
и тамњаном. Зато Бадњачар посипа сламом све 
просторије у кући или у стану, па убаци и ситан 
метални новац, а са четири ораха три пута погађа 
четири угла у кући. Ораси представљају Свету 
Тројицу која влада васионом од Истока до Зап-
ада и од Севера до Југа. Обичај је да се Бадњак 
стави на ватру да прегори, а у домаћинствима 
која немају ватру бадњачар разгори гранчицу 
бадњака на свећи. Завежљај сламе са дреновим 
прутићем и бадњаком ставља испод стола са ба-
дњачком вечером, а у неким крајевима се слама 
распростире свуда по земљи у кући и онда се 
поставља вечера на сламу, и укућани ту седећи 
вечерају, а негде и спавају на слами. Бадњачка 
вечера је разноврсна, али је увек строго посна, 
и у њој учествују сви чланови породице. Бадња-
чки колач се не сече ножем, него ломи руком. Не 
поједе се све јело нити се попије све пиће, него 
се нешто остави и преко ноћи на столу на коме 
се вечерало, осим бадњачког колача, тј. погаче 
без квасца.

Домаћица је спремила и хлеб и со и мед, 
вино и пасуљ пребранац. У ситу у којем је домаћ-
ица сачекала Бадњачара и Бадњак, поред жита 
је спремљено и сваковрсно суво воће, ораси, 
јабуке, крушке или свеже воће, шљиве, урме, бан-
ане, поморанџе, бадем, лешници и бонбоне. Здр-
авица се обично дижe овако:
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“Помози Боже и у добри час.....”,
“У славу закона Божијега и у бољи час...”,
“За Свету Тројицу и у славу Божију.....”,
“За четири ступа јеванђелиста...”,
“За Пресвету Богородицу...”, и тако редом.
Свећа која се пали на Бадње вече и на Божић 

својом светлошћу представља Божанство које је 
без почетка и краја. Две свеће значе божанску 
и човечанску природу несливено сједињене у 
Личности новорођеног Богочовека Христа, док 
три свеће символишу Свету Тројицу. На Бадње 
вече, на први и други дан Божића трпеза остаје 
постављена, слама се не уклања и кућа се три 
дана не чисти. На сам Божић ујутро домаћин и 
још неко из куће иду у цркву, девојка водоноша 
иде на извор по воду, друга девојка или снаха 
спрема чесницу, трећи иду у стају да посете ст-

оку, а мајка се спрема да дочека најмилијег госта 
Положајника.

Положајник: “Христос се роди и Срећан вам 
Божић”

Домаћица: „Ваистину се роди и теби срећу 
Бог да да”

Положајник се на Божић прима као сам 
Господ који улази у све домове људске и доноси 
мир и добру вољу сходно Христовим речима: 
“Ко прима дете у име моје, Мене прима”. Чесн-
ица је колач умешен на Божић рано ујутро са 
свежом чистом водом коју је донела водоноша. 
Златни или сребрни новчић утиснут је у средину 
теста; па кад тесто мало нарасте, у средину се 
утисне печат, слово. Чесница се ломи и једе за 
време божићног ручка.

Ана Зечевић

Православље и савремени проблеми човечанства

EVOLUCIJA I BIBLIJA

 прошлом броју часописа „Саборник“ говор-
или смо о погрешном еволуционистичком 

концепту старости Земље и Васионе. Сада ћемо 
се осврнути на еволуционистичко схватање пор-
екла живих бића. 

Данас у свету постоји неколико стотина хиљ-
ада биљних и животињских врста (нпр. постоји 
око 3000. врсте лептира). Поставља се питање 
откуд толики број врста? Да ли их је Творац ств-
орио у почетку или су настале током времена. 
Научници су на ово питање дали различите одг-
оворе: Тако су познате три теорије: 

Креационизам – од латинске речи kreatio 
која значи: стварање. Ова теорија у биологији 
подразумевала фиксизам – који долази од лати-
нске речи fiksus и значи сталан, непроменљив, 
утврђен. По њиховом схватању у свету постоји 
онолико биљних и животињских врста колико је 
их је Творац у почетку створио. Да би то поткр-
епили они су говорили да се данас човек рађа од 
човека, животиња од животиње исто као и раније. 
Природа је шта више пружила такве примере који 
су сведочили против могућности прелаза једне 
врсте у другу. Јер не само да такав прелаз никад 
нигде није био опажен, него не постоји чак ни 
могућност међусобног полног оплођавања разних 
биљних и животињских врста и још нешто више; 

кад се две врло блиске животињске врсте полно 
укрсте њихови мелези су бесплодни. Они дају и 
пример, да се укрштањем коња и магарице добија 
мазга а укрштањем магарца и кобиле – мула. Обе 
животиње су бесплодне, што доказује непроменљ-
ивост врста. Ову теорију су заступали: Жорж Кив-
ије (отац упоредне анатомије и палеонтологије), 
Луј Агасиц, Карл Лине, Алсид Орбињи и други. 
Данашњи креационисти кажу да је Бог све врсте 
створио али да су се прилагодиле спољашњој ср-
едини где живе, али то не значи да су створене 
нове врсте, како је нпр. тврдио Ламарк. Колико 
је фиксизам био јак, то потврђује и податак да је 
у Паризу 1830. год. на Париској академији наука 
и уметности, вођена расправа између Жоржа Кив-
ија и присталице еволуције Сент Илера. Полем-
ика је имала више дебата, али на једној је Кивије  
однео победу. 

Наиме, шта се догодило? Основна дилема је 
била око тога да ли су врсте променљиве или не. 
Кивије је тврдио да не постоји променљивост, 
него да постоји фиксираност у живом свету. Сент 
Илер је заступао друго мишљење. И Кивије у току 
дебате набави костуре мачке, ибиса и крокодила. 
Набавио их је из египатских пирамида зато што 
су сматране светим животињама и сахрањивали 
су их заједно са фараонима. И Кивије на једној 
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дебати показује те фосиле и пита Сент Илера 
види ли он неке разлике између костура које је он 
понудио? Илер није био анатом али је познавао 
анатомију животиња и он одговара да не види 
разлику. Илер није знао одакле су костури. Кив-
ије му каже: овај костур је стар 3000. година. То 
је мачка из египатске пирамиде, а овај костур је 
стар три дана. Ухватио сам мачку препарирао и 
донео њен костур. Сам Сент – Илер је признао да 
нема никаквих разлика у току развоја једне врсте 
у току 3000. година. А 3000. година је у то време 
било енормно дуго време, тако да Жорж Кивије 
побеђује у тој дебати.

Теорија катаклизме – катастрофе – Паду 
теорије фиксизма нехотице је допринео развој арх-
еологије и палеонтологије. Приликом ископавања 
у утроби земље проналажени су фосили разних 
животиња и биљака. Наиме у појединим сегме-
нтима Земљине коре, у седиментним стенама, 
имате предоминантне фосиле. Имате разне фос-
иле, али неки доминирају. У једном слоју су дом-
ина-нтни једни у другом други и сад је проблем 
како то објаснити. И Жорж Кивије то објашњава, 
тако да је Бог једном у историји стварао, и онда 
је била нека катастрофа која је уништила постој-
ећи живи свет. А онда је Бог „de novo“ стварао, 
па је нека друга катастрофа уништила тадашњи 
нови свет и тако редом је било више катастрофа 
у Земљиној кори.

Данашњи креационисти заступају мишљење 
да је постојала једна све-општа, универзална кат-
астрофа, која је створила те фосиле. А данашњи 
еволу-ционисти заступају мишљење Кивија да 
је било више катастрофа, а не једна свеопшта. 
Дарвин у свом делу каже: “Чим видимо фосиле, 
морамо да претпоставимо неку општу катастр-
офу“, али му никако у главу није улазио библијски 
Потоп. 

Теорија еволуције
По овој теорији све биљне и животињске врсте 

су настале само из једне или из неколико простих 
првобитних или основних животињских врста, 
које су се у току времена постепено мењале и 
развијале у све сложеније и сложеније животи-
њске врсте. 

Сада ћемо се критички осврнути на факторе 
еволуције које је усвојио Чарлс Дарвин. По њему, 
чиниоци или фактори који су довели до еволуц-
ије су:

1. Природно одабирање
2. Борба за опстанак
3. Преношење стечених особина путем насл-

еђа.

1. Природно одабирање
На идеју о природном одабирању или приро-

дној селекцији дошао је на основу познате чињен-
ице да код домаћих животиња и питомих биљака 
одгајивачи су успели да укрштањем вешто изабр-
аних примерака и биљака добију многобројне 
њихове варијетете или подврсте. На тај начин они 
су добили многобројне врсте варијетете коња, 
паса, голубова, цвећа итд. Овакав начин добијања 
разних органских варијетета зове се вештачка селе-
кција или вештачко одабирање. Из констатације 
да постоји вештачка селекција, Дарвин је закљ-
учио да постоји и природна селекција. Али док 
се вештачка селекција врши  свесно и по једном 
утврђеном плану, дотле се природна селекција 
врши бесвесно, она није дело једног разумног и 
свесног узрока, већ случајни  и бесциљни резултат 
дејства слепих механичких природних сила.

2. Борба за опстанак
По Дарвину улогу коју разумни и свесни  одг-

ајивач има у вештачкој селекцији, у природној 
селекцији ту улогу има борба коју органска бића 
воде међу собом ради обезбеђења средстава потре-
бних за одржавање њихових живота. Наиме, по 
Дарвину органска бића се множе тако брзо да 
земља није у стању да свима њима пружи довољна 
средства  за њихово одржавање у животу. Отуда, 
да би обезбедила потребна средства за живот, сва 
органска бића су силом прилика приморана да 
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се међусобно боре и уништавају. У овој њиховој 
међусобној борби за живот побеђују она бића  
која су за успешно вођење ове борбе најбоље 
оспособљена. Она бића која су слабија бивају у 
тој борби побеђена и уништена. Ову борбу дакле 
надживљавају само најспособнија органска бића. 
Под способношћу једног органског бића да усп-
ешно води борбу за свој живот или опстанак и 
да је надживи, не треба разумети само његову 
физичку снагу, ту много помажу: окретност, лука-
вство, боја итд. 

Овај део Дарвиновог учења није оргиналан, 
он је на  идеју о борби за опстанак дошао читај-
ући дело Томаса Малтуса енглеског економисте 
(1766-1834)  “Есеј о становништву” у коме је Томас 
Малтус изложио своје схватање о неминовности 
борбе међу људима, пошто се њихов број на земљи 
увећава у геометријској (2,4,8,16,32...), а средства 
за одржавање живота у аритметичкој прогресији 
(2,4,6,8,10...) због тога постоји борба за храну, за 
живот.

3. Наслеђе стечених особина
Најспособнија органска бића која су у борби 

са другим органским бићима стекла извесне сп-
особности и ову борбу надживела, те стечене 
способности преносе на своје потомке путем 
наслеђа. 

КРИТИКА

1. Природно одабирање 
Између природне селекције која је један сл-

учајан механичко-бесвесни процес збивања, и 
вештачке селекције која се одвија под руково-
дством свесног и разумног одгајивача нема ник-
акве сличности. Да би помоћу укрштања нарочито 
изабраних примерака разних органских врста изв-
ршио  вештачку селекцију, одгајивач је покаткад 
приморан да те примерке доведе из најразличит-
ијих - и најудаљенијих крајева земље. Сем тога он 
мора да уложи један дуг и систематски напор да 
би његов подухват успео. Да ли је природа, која 
је по мишљењу Дарвина и његових следбеника сл-
епа и неразумна, у стању да ради стварања нових 
животињских врста, увек на време и како ваља, 
обавља сложен и смишљен посао једног разумног 
и свесног одгајивача?

Затим, укрштањем разних примерака једне 
врсте органских бића не добијају се никакве нове 
врсте тих бића, већ само њихови варијетети у гра-
ницама исте врсте. Тако нпр. укрштањем разних 
примерака паса, коња, голубова, не добијају се се 
нове врсте већ само њихови варијетети у грани-

цама њихових одговарајућих врста. Поновљени 
покушаји да се вештачким укршта-укрштањем 
органских бића двеју суседних врста добијају 
органска бића једне нове врсте, завршавали су 
се добијањем мелеза или бастарда који су после 
неколико генерација остајали бесплодни или да 
су се враћали својим првобитним врстама. Ово 
све значи да су врсте у својим битним особинама 
константне или постојане, а у свим споредним 
особинама варијабилне или променљиве. Јер нико 
никада није констатовао или доказао прелазак јед-
не врсте у другу нити рађање једне врсте из друге. 
Говорећи о овоме Ив Делаж професор анатомије 
на Сорбони поред осталог каже и ово: 

“Радо признајем, да нико никада није видео 
да једна врста рађа другу врсту као и то да не 
постоји никаква апсолутна јасна опаска која би 
доказивала да се ма када тако што десило ... ја 
сам апсолутно убеђен да је човек трансформист 
или нетрансформист не из разлога које је извукао 
из природне историје, него због својих философ-
ских мишљења. Када би ради објашњења порекла 
врста, сем десцедентне теорије постојала каква 
друга научна хипотеза, многи би трансформисти 
напустили  њихово садашње мишљење као недо-
вољно доказано.“ 

2. Борба за опстанак
Улога „борбе за опстанак” као фактора еволуц-

ије није онако позитиван како је то Дарвин погр-
ешно учио него је јако негативан. У овом погледу 
борба за опстанак више разара него што ствара. 
Јер у тој борби често пута побеђују и њу надживљ-
ују не најјаче и најспособнија већ најслабија бића. 
Тако нпр. док су мамути, бизони и друге огромне 
животиње одавно изумрле, дотле глисте, стенице, 
ваши и многи други организми и дан - данас живе 
и нагло се множе, а који од ових органских бића 
представљају већи прогрес на путу еволуције 
органског света није тешко погодити. 

Поред борбе за опстанак у биљном и животи-
њском свету постоји и такозвана симбиоза (син = 
са, заједно; биос = живот) или заједнички живот 
заснован на узајамној помоћи разних органских 
бића.

1. Познато је да многа органска бића живе у 
већим или мањим заједницама, од којих су најч-
увеније мрава и пчела, да и не помињемо људске 
заједнице. Да ли би те заједнице могле да постоје 
без узајамне сарадње и помоћи њихових чланова? 
По мишљењу Алфреда Еспинаса француског соци-
олога све те заједнице или друштва живе по мора-
лним законима. По побудама из којих се води,  
борба за опстанак није онако уско себична како 
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је то Дарвин погрешно мислио, јер циљ те борбе 
није одржање појединих индивидуа већ одржање 
њихових врста. у тој борби се једна индивидуа 
не руководи искључиво личним интересима, већ 
интересима своје заједнице.

2. Кенет Вокер енглески хирург и писац, на 
путу по Африци запазио је коегзистенцију жир-
афа и слонова. Слонови имају добар слух али слаб 
вид, а жирафе добар вид јер су као стражари на 
осматрачници, када се удруже скоро им је немог-
уће прићи.

3. Затим тело лишаја граде: алге (зелене лопт-
ице) и гљиве (безбојни конци). Ко их је натерао 
да се удруже? Наиме, алге имају зелену боју, пом-
оћу зелене боје а посредством сунца оне стварају 
органску храну. Гљиве немају зелену боју те нису 
у стању да припремају себи храну зато се гљива 
удружила са алгом и од ње узима органску храну. 
Али у накнаду за то гљива црпи воду из спољашње 
средине и ту воду доставља алги. Овде видимо 
како су се алге и гљиве удружили и узајамно се 
потпомажу.  

3. Наслеђе стечених особина
Многи биолози споре тачност Ламарковог и 

Дарвиновог учења о наслеђивању - стечених ос-
обина. Еволуција каже: Најспособнија органска 
бића која су у борби за опстанак са другим бићима 
стекла извесне способности и ову борбу наджив-
ела, те стечене особине у току живота се преносе 
путем наслеђивања на потомство.

Познато је да је Огист Вајсман (1834-1914) 
Немачки биолог у својој чувеној књизи: ”Теор-
ија континуитета оплодне плазме” тврдио да се 
особине једног органског бића, стечене за време 
његовог живота, не преносе на његово потомство 
наслеђем. Још је тврдио да су полне ћелије – јајна 
ћелија и сперматозоид  независне од соматских 
ћелија које чине остатак тела. Ако је то тачно, то 

значи да је преношење стечених особина фикција. 
Вајсман је мишевима у 15. и 16. генерација секао 
репове и ниједан миш се није родио са недоста-
тком репа. (Наиме, увећање мишића руку код 
ковача, због сталне употребе приликом ударања 
чекићем, према Ламарку деца ковача би требала 
да имају веће и мишићавије руке од остале деце 
– али за ово нема доказа. 

Нетачност Ламарковог и Дарвиновог учења 
доказао је и Грегор Мендел 1822-1884. Наиме 
он је укрстио бели и црвени ноћурак и тиме је 
добио нову родитељску генерацију коју ћемо озн-
ачити са П . Оплођењем црвених и белих цветова 
постаје бастард (бастард је мелез који настаје од 
укрштања двеју биљних и животињских врста). 
Ову прву генерацију  назваћемо: Прва генерација 
-ција бастарда и означити је са Ф1 . Бастард прве 
генерације је ружичасте боје, значи разликује се 
од родитеља. Оплодња генерације Ф1 добијамо 
генерацију Ф2 ту смо добили јединке са чисто 
белим цветовима 25% други црвеним 25% трећи 
розе 50%. Ову појаву је посматрао Мендел и зато 
се каже да се Бастард цепа или Менделује. Кад се 
изврши оплодња генерације Ф2 добија се генерац-
ија Ф3. Цепање бастарда друге генерације је ишло 
овако: Од јединки са белим цветовима-вима доб-
ија се јединка са белим, од црвених – црвени, ови 
се цветови не цепају али цветови розе се цепају 
и од њих добићемо беле 25%, црвене 25% и розе 
цветове 50%.

Следећа замерка овом фактору еволуције је 
да је оно што се дешава нама у току живота да се 
не бележи у наслеђе. Из генетике знамо да се пр-
еношење генетичке информације врши са ДНК 
на РНК (које има три врсте: информациона -она 
РНК, транспортна и рибозомна). А са информац-
ионе РНК на протеине. Значи то је ток генетичке 
информације: ДНК – РНК - информациона РНК 
– ПРОТЕИН. Једини изузетак је РНК вируси код 
којих се информација преписује са РНК у виду 
ДНК и то са једним посебним ензимом. Никад 
се информација не преноси са протеина на нукл-
еинске процесе.

Дарвин је погрешно сматрао да се кад на ћел-
ије у ткивима (соматске ћелије) утиче средина, 
формирају наследне јединице (гемуле). Ове гемуле  
веровало се биле су ношене у полне клице а потом 
преношене на потомство. Карактеристику коју је 
стекао родитељ тако је наводно наслеђивао његов 
потомак. Данас ми знамо да наслеђе контролишу 
гени који се налазе само у полним ћелијама (јајне 
ћелије и сперматозоиди). 

Срећко Зечевић, јереј
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Морал и савремено друштво

SVE[TENI^KA PORODICA
KAO PAROHIJA U MALOM

 оворећи  о овој и оваквој теми, која подразум-
ева озбиљнији  и  темељнији  осврт, морамо 

најпре приступити историјском аспекту брака и 
породице.

Откада се човек појавио на овој историјској 
позорници, њега човека кроз цео историјски ход 
прати оно што називамо брак и породица. Вер-
оватно се кроз десетохиљадугодишњу познату 
историју света мењао облик и садржај брака и 
породице. Мада је хришћанство дефинитивно 
учврстило брак и породицу као божанску и св-
етовну установу. (Што је Бог сјединио, човек да 
не раставља). Православни теолог Велимир Хаџи 
Арсић с правом пише: “Да је историја брака и 
породице стара као и човек, траје не столећима 
него миленијумима и далеко  је од тога да увек и 
свуда буде јасна и логички схватљива и објашњ-
ива.”1

Оно што је сасвим јасно јесте да је породица 
основна ћелија људског друштва, основна људска 
заједница којом почиње цивилизација. Кроз ист-
орију је било различитих схватања и тумачења 
како су брак и породица  настали. Једно од распр-
острањенијих мишљења је да су: “Брак и пород-
ица настали из стања промискуитета праистори-
јског друштва или из стања хетеризма ( а хетер-
изам је претпостављена установа заједничког бр-
ака у племену, конкубинат), познати савремени 
антрополог Бронислав Малиновски упоран је у 
тврђењу да су људска култура, макар она била и 
најпримитивнија и промискуитет - две непоми-
рљиве супротности. Оно што са сигурношћу мож-
емо рећи јесте да је религија била везана за пор-
одицу, вероватно је и првобитна религија била 
породична, а свака породица је имала свог бога 
кога је обожавала.”2

У том историјском ходу што се више приближ-
авамо појави хришћанства, односно рођењу Госп-
ода Исуса Христа, запазићемо са чуђењем опис 
пропадања породице у римско доба, непосре-
дно пре пропасти Римског царства. У свом делу 
“Увод у социологију породице”, професор Марко 
Младеновић описује морално стање римског др-
уштва речима: “Битно обележје овог периода је 
велика нестабилност брака, слабљење породичне 
чврстине, велико ублажавање строгости морала, 
нагомилавање великих богатстава и велики број 

робиња, довели су до потпуног слома породице 
пред крај републике... Нови обичаји који су врем-
еном заменили старе строге обичаје, све више су 
водили у разврат, неморал и проституцију. Људи 
се нису женили, брак је стварао обавезе, децу и 
бриге, нашта људи нису били спремни. За пото-
мство се нису бринули: све више је растао брак 
без деце и број неожењених људи... Поред расула 
до кога је дошло у брачним односима, дошло је 
до неморала и изопачености у полним односима 
уопште. Слабљење брака и породице није могло 
да остане без последица. Становништво Римске 
империје постепено се смањује.”3

Слабљењем квалитета религије наступила 
је морална криза, јер су религија и морал међ-
усобно повезани, а морална криза је довела до 
распада породице. Не можемо се сложити ни са 
тврдњом професора Петра Првуловића писца 
уџбеника Социологије за матуранте гимназије, 
који између осталог каже: “Брак и  породица 
јесу ћелија, али не и праћелија људског друштва. 
Људско друштво је као што је познато, настало 
од заједнице човеколиких мајмуна и то не одје-
дном, већ поступно. Та поступност је трајала око 
милион година. На нижем ступњу дивљаштва у 
хордовској заједници брака и породице није ни 
било јер су владали  тзв. промискуитетни одн-
оси, тј. потпуно неуређени односи.”4

Његова теза да је људско друштво настало 
путем еволуције од човеколиких мајмуна је у дан-
ашњем научном свету превазиђена и одбачена 
као неоснована од многих научника као што су: 
др Аријел Рот, Дјуен Гиш, Вилдер Смит и многи 
други, који не прихватају теорију еволуције. О 
промискуитетним односима у првобитном љу-
дском друштву већ смо чули мишљење Бронисл-
ава Малиновског.

Иза агоније и пропадања античког паганског 
света и тих катастрофичних праскозорја помањ-
ала се и једна нова свеспасавајућа светлост звана 
хришћанство. Та животна светлост осветлиће 
новим енергијама све сегменте људског живљења 
и живота, брак и породица од свих тих сегмената 
попримиће понајвише тих осунчања  и исијања.

Говорећи о хришћанском схватању брака, 
морамо се најпре осврнути на  на један детаљ 
из Светог писма Новог завета. Наиме, Господ 
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Исус Христос на почетку свог спаситељског и  
искупитељског дела долази у једно мало место у 
Галилеји и улази у сиромашни дом двоје младих 
који желе да свију своје  породично гнездо и пр-
исуствује на њиховој свадби. Својим присуством 
у том најсрећнијем тренутку у њиховом животу 
Христос је желео да покаже да је породица нешто 
чему би требало указати и посветити велику 
пажњу и на шта би се приликом ширења јеванђе-
лске благе вести у првом реду требало ослонити. 
И заиста су ти домови у које су улазили Спаситељ 
и апостоли, постали прави расадник из којих се 
јеванђелски дух постепено ширио по свету. Ап-
остол Павле, када се у својим  посланицама обр-
аћао својим ученицима, обраћао им се речима: 
“Благодат и мир теби и твојој домаћој цркви.”

“И стварно, хришћански домови првих век-
ова били су као неке мале Божије цркве у којима 
и из којих је вејао дух  молитве, дух верности, 

честитости и љубави. 
Познати писац  Хе-
нрик  Сјенкјевич је 
у својој књизи QVO 
VADIS дао слику 
Рима из тога доба и 
слику једног хришћа-
нског  дома у њему. 
Наиме, када је римски 
племић Петроније 
први пут ушао у кућу  
хришћанина Аула Пл-
ауција, прво што му је 
пало у очи био је  тај 
мир на лицу Аулову, 
на лицу његове жене, 
њиховог малог сина 
и њихове усвојенице 
девојке Лигије, био 
је неки сјај, нека бл-
агост и нека ведрина. 
. . која је потицала упр-
аво од живота  којим 
је та породица жив-
ела. Кад је то Петр-
оније видео   отеле 
су му се речи: Како 
је различан ваш свет 
од света којим влада 
наш цар Нерон. И за-
иста, први хришћани 
су се разликовали од 
осталог света честит-
ошћу, чистотом и леп-
отом свог домаћег 

живота, и њихове  породице су  биле  расадници 
хришћанског духа.”5

По хришћанском поимању  брак  је света та-
јна љубави и заједница мужа и жене у времену и 
вечности, тј. брак је заједница живота мужа  и 
жене у љубави. Своје учење о браку Црква базира 
на истини да је Бог створио мушкарца и жену 
што нам потврђује прва глава, прве књиге Мојс-
ијеве: “Потом рече Бог, хајде да начиним  човека 
по обличју своме, по обличју Божијем створи га: 
мушко и женско створи их, и благослови их: Рађа-
јте се и множите се и владајте земљом.”(  Мој. 1, 
26-28 ) . 

Овај први опис нам указује на достојанство 
човеково у односу на осталу творевину, истичући 
га као јединог господара од Бога постављеног над 
целом творевином. У другој глави књиге Пост-
ања се даје опис стварања Адама па тек онда Еве. 
Тако дакле, прво је створен Адам од праха зема-
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љског - што нам указује на чињеницу да  је човек 
једним делом створен, сачињен од већ створене 
природе тј. земље и као такав није био стран, туђ 
творевини јер је једним делом и од ње. Али поред 
телесне природе Бог у њега удахњује Дух живо-
тни. Затим Бог приводи Адаму све створено да га 
Адам именује (именовати нешто за старе народе 
значило је одредити му сврху тј. именовати сушт-
ину његовог постојања). У сваком случају именов-
ање представља Адамово упознавање са творев-
ином. Али шта се догодило? И поред тога што је 
Адам познао све створено, ипак је остао тужан 
јер није нашао друга према себи, тј. осим њега 
у рају није било никог другог њему сличног са 
киме би он могао да подели од Бога му даровану 
радост постојања. Али је слободно зажелео др-
уга према себи, односно Адам пројављује љубав 
према другом за кога жели да постоји заједно са 
њим у тој рајској заједници. Тек као последица 
тако изражене Адамове жеље за другом према 
себи Бог пушта  на Адама сан и од његовог  ребра 
ствара жену (у јеврејском оригиналу та реч не 
значи само ребро него и бок, страна). “ Уствари 
Библија не говори о стварању жене него о њеном 
рађању од Адама. За постанак жене Библија не 
користи јев. реч Бара што значи стварање него 
реч Бана што значи - саздао али и родио. Рођење 
је врста стварања и једина је разлика та што се 
у рођењу нови организам ствара из сличног орг-
анизма а не ни из чега. Бог није створио неко 
друго биће него је узео од већ постојећег један 
део и из њега саздао цело биће. - Св. Јован Злат-
оусти.”6 Жена се приводи Адаму и Адам познаје 
жену своју и говори: “Ево кост од мојих кости и 
тело од мога тела”(1.Мој.1,23). Познао је да су он 
и жена исте природе, створене од Бога. Бог од 
Aдама ствара жену да би тиме показао нераск
идиву заједницу мушкарца и жене у богу, а та 
повезаност није полног карактера иако у себи 
садржи полност. То нам открива и име којим 
Адам именује жену, а оно гласи: помоћница, а 
не родилица или нешто друго. Полност игра др-
угоразредну улогу. Заједница између мушкарца 
и жене победиће и везаност човека за родитеље 
своје, тако да ће мушкарац и жена постати једно 
тело: “Оставиће човек оца и матер своју и прил-
епиће се жени својој и биће двоје једно тело.” ( 
Пост.2,24 )

“Темељи на коме почива хришћански брак су: 
1) брак са породицом божанска је установа, а не 
пролазна веза супротних полова. 2) брак има да 
важи читав живот. 3) развод брака је грех, вер-
оломство исто тако. Било је одмах на почетку 
хришћанства јасно да је овако постављен идеал 

брака и породице могуће остварити само уз Бож-
ију благодат која је једина била и остала до данас 
у стању да нагонску природу палог човека, очеви-
дно више склоног полигамном него моногамном 
брачном животу, укроти и да тако сексуални 
нагон и нагон за размножавањем ублажи и опл-
емени и другим циљевима: Душевно - духовном 
љубављу према брачном другу, хришћанским 
одгојем деце и унапређивањем морала и културе 
брака.”7 Свети апостол Павле  та многогласна и 
милогласна труба цркве Христове, својом  богон-
адахнутом речју  посветиће браку много прост-
ора у  својим посланицама. Као што ће љубави, 
као таквој, подсетимо се: “Ако  језике анђеоске 
говорим а љубави немам ништа сам” (1 Кор.13,1), 
спевати најлепшу оду, тако ће, на пример у посл-
аници Ефесцима спевати оду браку и брачном  
животу. Речи опомене и љубави ап. Павла које се 
до тада нису чуле ни у једној религији света, ост-
аће да светле за сва времена свим људима враћај-
ући неке са кривих и беспутних стаза у браку и 
породици на  пут Христовог царства љубави још 
овде на земљи. Само онај који је целом својом 
личношћу, свим својим назорима и убеђењима 
сведочио Христа могао је попут проповедника 
из Тарса да богонадахнуто слови и славослови: 
“Захваљујте Богу и Оцу свагда за све у име Госп-
ода нашега Исуса Христа, слушајте се међу собом 
у страху Христовом. Жене слушајте своје мужеве 
као Господа јер је муж глава жени као што је Хр-
истос глава Цркви, он као спаситељ овога свога 
тела. Но, као што Црква слуша Христа, тако да  
и жене слушају своје мужеве у свему. Мужеви 
љубите своје жене, као што је и Христос љубио 
Цркву и себе предао за њу.” (Еф.5,20-25). Тако 
успостављен брак као божанска творевина сав 
саткан од склада, симфоније и хармоније могао 
је да одоли свим искушењима и свим бурама и 
ударцима времена и  историје.

Читавих деветнаест векова хришћански брак 
та чудесна божанска творевина трајаће и претр-
ајаће мање више без неких већих рана и ожиљ-
ака. Тек са веком просвећености, осамнаести па 
и деветнаести кад се услед развоја производних 
снага социолошким и социјалним раслојавањима 
створило класно друштво, брак и породица ће у 
покрету за еманципацију жене у свету насловљ-
еном под једном одредницом, феминизам, доб-
ити свој први  болни ударац. Док ће овај покрет 
на истоку предвођен Кларом Цеткин настојати 
да мушкарац и жена постану потпуно равнопра-
вни партнери у свим видовима друштвеног жив-
ота дотле ће  западни феминизам предвођен 
енглескињом Мери Волстонкрафт ићи до екстр-



фебруар 2006. ��

ема и тоталног потирања разлика у половима 
стварајући тако одиозност која се граничила са 
мржњом и презиром. Тако ће сада већ напукла 
фасада хришћанског брака претрајати читав 
један век све до половине 20. века. шездесетих 
година 20. века на светској позорници појавиће 
се једна нова  паганска, паганска у оном најогавн-
ијем скоро анималном облику, нова осећајност  
и  нова рекло би се животна философија којој 
је мало упрошћено  и цинично дато име сексуа
лна револуција. Тој пошасти  претходила је нова 
појавност на музичкој сцени која је брзином ураг-
ана протутњала нашом планетом окуживши све 
њене и најзабитије просторе и кутке. Била је то 
поп и рок  музика. Тај дречећи и фрустрирајући 
тон као да је из до јуче присебних и стамених љу-
дских бића измамио из ко зна којих архетипских 
дубина оно најгоре, најанималније и најсатанск-
ије у човеку. Под девизом: “све је дозвољено, све 
можемо  и  све хоћемо” а под паролом  “сласти 
све више сласти и не живи се хиљаду година“ мил-
иони младих и оних који то више нису, похрлило 
је у тај мрачни амбис сладострашћа. А све се то 
дешавало у хришћанским културним простор-
има. Тако ће се већ напукла фасада хришћанског 
брака полако урушавати да би је већ данас, сл-
ободно можемо рећи, гледали у рушевинама. Да 
напоменемо, те окужености и заразности не би 
било у оном обиму да није моћних медија попут 
телевизије, радија, штампе, филма. Погледајмо 
које је све последице ова појавност оставила, 
као трајни белег. Малобројност деце у породиц-
ама биће она најтрулија и најрушевнија основа 
за касније неуспешне бракове. Доносећи на свет 
једно или двоје деце што је општи тренд и појава, 
у родитељима се, од самог почетка родитељства, 
почиње полако али неминовно увлачити страх 
и неизвесност како спасити и сачувати то крхко  
породично гнездо. У том страху се пород, тј. дете 
претвара у нешто свето и неприкосновено. Дете 
се проглашава за светињу коме родитељ током 
целог детињства а и касније у адолесценцији пр-
иноси све могуће жртве, чини сваковрсне усту-
пке, жртвујући у много случајева и своје људско 
достојанство. Да би се некако умирила савест 
због те сумануте животне философије у којој се 
огледа сва немоћ, ментално и духовно посрнуће, 
све ће то бити оправдано оном квази патетичном 
реченицом: ”Нећу да се моје дете мучи ако сам се 
ја мучио и хоћу да ја приуштим детету свега оног 
што ја нисам имао у животу.” Однеговано у таквој 
средини у таквом ментално - психолошком амб-
ијенту дете узраста у монструма које умишља и 
уображава да је центар васељене да је цео свет 

створен и постављен ту због њега очекујући да 
му се сви диве и да га сви тетошу. Тако осакаћена  
мушка и женска популација улази у живот већ 
прокужен општом материјализацијом и атеизац-
ијом потпуно неспремна за брачну заједницу чија 
успешност и трајност зависи од зрелости особа 
спремних за премнога одрицања и жртвовања.

У свему овоме напред наведеном и досад изр-
еченом морамо сагледати и свештенички брак и 
породицу и зато говорити на ову и овакву задату 
тему,  само је на први поглед лагодно и лепршаво. 
Тако рећи у временском пак интервалу који броји 
пет десетлећа иза нас, говорење на овакву тему 
било би уистину бајковито јер смо у свим тим 
временима имали неокрњене и целосне све ел-
ементе неопходне за васпостављање једне такве 
институције као што је породица  -  мала црква. 
Данас су се пак многи од тих елемената негде у 
вихоровима живота загубили а уместо њих у св-
оје животе уселили смо много тога и много чега 
са чим можемо створити много што шта само 
породицу  - малу цркву - не.  Ово “не” не мора да 
значи и немогуће.

Осврнимо се за тренутак и на једну ретку пој-
аву међу људима, појаву свештеника  оца Јована 
Кронштатског, духовног горостаса, сасуда пуног 
изобилне  благодати Божије која се преко њега 
изливала на све људе, да би имали пред собом  пр-
ототип или како би то  било социо - философски  
насловљено: парадигмом свештеничке породице.  
Пођимо овим редом:

МОЛИТВЕНОСТ је била осиона срчика 
живота светог Јована Кронштатског и  дома њег-
овог. Њему је молитва била насушна потреба. “Ја 
се гасим, умирем духовно, кад   не служим некол-
ико дана у храму “ - говорио је овај свети човек. 
(цит. архимандрит  Јустин Поповић, Житије Св-
етих за децембар, Бгд . 1977, 593 ). Како је служио 
у храму  о свјех и за  всја, тако је и у свом дому 
упражњавао породичну, кућну молитву. Тако је 
дом светог Јована био осунчан  благодатним  дар-
овима Духа Светога. “Када се молиш, настој на 
сваки начин  да осетиш истину или силу речи мол-
итве, храни се њима као са нетрулежном храном, 
напајај њима срце своје, као росом, и загревај се 
огњем благодатним.”8

Друга црта  његовог породичног живота је:
УМЕРЕНОСТ, УЗДРЖАВАЊЕ, АСКЕ

ТИЗАМ. Умереност у којој човек постаје гос-
подар својих чула. Та умереност се огледа најпре 
у посту као философији живота;  умереност у 
 јелу и пићу, богатству, и свим сегментима пород-
ичног  живота.
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“Свако лишавање, уздржавање и свака жртва 
уопште, представљају једно мучење за човека, 
 често пута несносно и неподношљиво, али без 
 тога нема и не може бити успеха. Свети апостол 
 Павле захтева да то уздржавање и тај наш подвиг 
 буду спонтани, од наше слободне воље, а не  под 
принудом, притиском и морањем. На сведочење 
Христа и у породици и у парохији треба да нас 
 покреће свети огањ, који  прожима  цело наше 
 биће, да све што чинимо, радосно чинимо као 
слуге Речи, а не као најамници; са љубављу и оду-
шевљењем, а не зато што смо, можда одређени, 
 задужени или чак плаћени  да то чинимо. Он  
 каже за себе: Само ако проповедам Еванђеље 
од своје воље, имам плату.(1Кор.9,17 ).”9 “Немој 
имати страсну привезаност не само за храну и 
 пиће, одело, пространи и добро украшени стан и 
за богати прибор домаћи. Страсна привезаност 
за привремени живот води ка  многим удаљава-
њима од заповести Божијих, ка попуштању телу, 
 нарушавању постова, удаљавању од доброг и са-
весног вршења обавеза  службе, ка мрзовољи, не-
трпељивости и раздражљивости.“10

Трећа карактерна црта породичног живота 
је  ЖРТВОВАЊЕ. Зачудо на тему жртвовања и 
 саможртвовања у браку и породици говори нам 
на један најлепши могући начин и Ерих Фром, 
 писац који припада, нажалост, материјалист-
ичким и иним  духовним просторима; погледајмо 

 како нам Фром на ту тему слови: “На најопштији 
 начин карактер љубави може се изразити тв-
рдњом да је љубав понајпре давање, “напуштање“ 
 нечега, лишавање. У подручју материјалног, да-
вати, значи бити богат. Није  богат онај ко има 
много, већ онај ко даје много. Али, најважније 
подручје давања није подручје материјалних до-
бара, већ је оно у специфично људској домени. 
Шта једна особа даје другој? Она даје себе, од 
најскупоценијег што има, она даје од свога жи-
вота. Она јој даје своје радости, свој интерес, свој 
 хумор, жалости - све изразе и манифестације 
онога што у њој живи. Таквим давањем од свога 
 живота она обогаћује другу особу, она поспешује 
 животност другог, поспешујући и своју”11. Свеш-
теник као муж, ће постати ауторитет својој жени 
 тако што ће он водити жену кроз живот, јер је 
Бог створио жену из унутрашњости човекове, из 
 ребра човековог. И мушкарац је дужан да жену 
 води кроз живот и то је буквално распеће, жрт-
вовање. Из тога извире његов ауторитет, не као 
власт, песница, него ауторитет који се заснива на 
 жртви и љубави. Безрезервна жртва је оно што 
утемељује љубав. Четврта карактерна црта пород-
ичног живота је: 

ЛИЧНИ ПРИМЕР. Свештени текстови 
 Цркве указују да неоспорно старешинство мужа 
и оца у породици јесте у томе што је његова  од-
говорност као духовног домаћина и старатеља 
 породице, слична Христовој  бризи за Цркву 
 његову. Свештеник као отац породице сличну 
 одговорност има према породици као и према 
 духовној пастви у парохији.”12. Он мора бити 
пример за угледање и жени својој и деци.” Ако је 
 нешто стварно добро, корисно и  спасавајуће  -  
 докажи! Буди ти сам живи пример науке коју про-
пагираш и парохији и породици. Као што  је вера 
без  добрих дела мртва, тако и најлепше речи 
 неће имати никаквог ефекта без очигледног при-
мера, без доказа, без свог оваплоћења у нама са-
мима. Тако ако захтевамо  уздржавање од греха, 
страсти и порока, онда се подразумева да се и ми 
 сами уздржавамо од тога.”13 Не заборавимо, када 
 говоримо о Светом Јовану Кронштатском, као 
светилу и узору, раме уз раме морамо сместити 
и његову животну сапутницу  која је била његов 
 сатрудник у подвигу  и сапатник у животу.                                         

2. Овде стоји сада једна упитаност. Може ли 
 савремени свештеник да засија у свој својој дух-
овној красоти и да успостави у свом породичном 
гнезду то духовно језгро које ће бити пример ње-
говој парохији попут једног светог свештеника, 
а да у исто време буде и друштвени делатник? 
Не заборавимо! Од времена у коме је живело и 
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 делало ово светило Кроншататско, дели нас без-
мало цео један век. Многе хришћанске и не само 
хришћанске већ и обичне људске, праисконске 
и архетипске вредности као што су морал, обич-
ајност и патријахалност у свом најздравијем и 
најизворнијем облику били су очувани, целосни 
и у живи живот уткани. Све то и још много чега 
 недостаје у овим нашим опорим и неблагосло-
веним временима где на челу свега стоји окр-
утност и олово. Може ли свештеник и његова по-
родица у овом оваквом окружју где се из сваког 
 буџака цери расапљеност и распомамљеност, 
страшћа и острашћа где и књига и новина и 
 радио и телевизија свако на свој начин исијава 
из себе анимализме најгоре врсте, да буду пош-
теђени макар минималне  инфекције од тог соја 
и да сачувају имунитет на тај и такав содомлук. 
 Којим то, нпр. чаробним и чудесним  умећем 
 може свештеник, домаћин у свом дому да убеди 
своју супругу и децу да искључе ТВ екран на коме 
промичу ликови некакве латиноамеричке серије 
или пак ликови локалних поп или фолк звезда и 
да потом пређу сви у одају где се обавља кућна 
 молитва. Може ли на пример цела та операција 
да се изведе а да то не буде пропраћено тихим 
 незадовољством  које ће једног дана прерасти у 
бунт и драму. Или како убедити супругу и децу да 
смисао живота и сва лепота његова  није у бунди  
од самура, бисерним нискама, скупоценом прс-
тењу најкама и раскошним блузонима, већ у 

 нечем сасвим другом, и којим то методом по 
 могућству безболним да се све то сведе макар у 
једну разумну меру ако те мере уопште има. Како 
да због тих горе наведених разлога: каћиперства, 
 помодарства и скоројевићско - малограђанских 
 манира  породице, свештеник не претвори у нар-
одног дерикожу и пљачкаша  при чему би свеш-
теник, проповедник истине, постао трговац 
 Духом Светим. Размишљајмо о овоме, јер ово 
су само неки сегменти нашег распећа, једног од 
многих распећа званог брак и породица. У жељи 
да вас не замарам и другим сценама и детаљима 
из наших породичних живота, завршио бих ова 
своја срицања са интимним убеђењем да свеш-
теник и у овом времену имајући свагда уза себе 
и благослов Бога живог у могућности да свој дом 
претвори у истинско станиште Духа Светог и да 
у свеколикој тами и духовној пустоши око себе, 
одржи упаљени жижак духовности, честитости и 
 моралне узорности и да том светлошћу осунча и 
осија  домове своје пастве.

 
Вама Ваше Преосвештенство и Вама пошто-

вана браћо упућујем речи захвалности за Вашу 
 пажњу.

јереј Срећко Зечевић

(Текст је читан на братском састанку Архи
јерејског намесништва јасеничког 2004. год.)
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совка живи 
необичном 

 виталношћу у 
 нашем народу. 
У Светом писму 
је речено: „Срце 
праведниково 
премишља шта ће 
 рећи, а уста без-
божничка ригају 
зло“ (Мудрости 
 Соломонове 15, 
28). Ово незрело 
стање, расте и 
 буја као коров. 
Свети владика 
 Николај је рекао: 
„Замислите један 
 извор, из кога 
би до подне из-
вирала бистра 
 вода, а од подне 
би текао гној. 
 Таква су уста чо-
века, који се час 
 моли Богу а час 
псује. А нема на-
рода међу хиљаде 
 народа на земљи, 
 који тако страшно псује као српски народ. Заиста, 
 ничега се српски народ не мора толико стидети 
 колико свог језика. Један француски официр, који 
је био са српском војском на солунском фронту, 
 говорећи у Паризу о српском народу рекао је, да 
 Срби имају беспримеран обичај псовања светиње. 
Псовка је као проказа на овом народу – рекао је 
француски официр.“ (Свети епископ Николај, 
 Сабрана дела, књига Х). Човек псовком, клетвом 
и хулом изражава одређен став према другом чо-
веку, према природи и Богу. 

Углавном став човеков према стварности је 
тројак:

 љубав – мржња 
 поштовање – презир
 дивљење – омаловажавање (исмевање)
 Тешко је искоренити псовку јер она је као 

 коров, чупаш је а она поново ниче. Псовка је 
 израз човековог незадовољства својим жи-
вотом, неиспуњеношћу, промашености.

Psovka
kao problem na{eg dru{tva

„Најжалосније 
је у српском на-
роду то што и по-
неки школовани 
 људи псују. Ти 
школовани људи 
 написали су по 
канцеларијама и 
 ресторанима заб-
рањено је пљувати, 
али нису написали 
– забрањено је псо-
вати. Каква жалост! 
Као да је пљувачка 
 више смрдљива од 
псовке! Као да пс-
овка не трује душу 
људску и не ствара 
трулеж у души јаче 
 него ли пљувачка 
што трује плућа и 
ствара трулеж у 
плућима! Заиста, 
школован је онај 
 човек који је успео 
да очисти свој језик 
од гадних речи и 
своје срце од смр-
адних жеља и свој 

ум од безбожничких мисли. Ко није ово успео 
 томе школовање помаже само да једном наученом 
 вештином зарађује себи хлеб, као што школован 
(на свој начин) медвед заради својом наученом 
 вештином играња. 

А ово су страшне речи Господа Исуса: „Породи 
аспидини! Како можете добро говорити, кад сте 
зли? Јер уста говоре од сувишка срца. Добар човек 
из добре ризнице износи добро; а зао човек из 
зле ризнице износи зло. А ја вам кажем, да ће за 
сваку празну реч коју рекну људи дато одговор у 
дан Суда. Јер ћеш због својих речи бити оправдан 
и због својих речи бити осуђен.“  (Мт. 12, 34 – 37). 
(Свети  Епископ Николај, Сабрана дела том Х ).

 Када схватимо псовку дубљом поремеће-
ношћу, моћи ћемо да је успешније одстрању-
јемо и уклањамо њене корене, нашу отуђеност, 
хладан однос међу људима.

 Саша Кубуровић
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Re~ o despotu Stefanu Lazarevi}u
- pojam svetosti -

оворећи о Светом Деспоту 
Стефану Високом, морамо 

 поставити питање о самом појму 
светости, зашто су свети свети 
и одкуда светитељи у Цркви. Мо-
рамо да се сетимо и опоменемо 
да смо овде на земљи призвани 
и позвани на нешто посебно. 
На нешто нашта нису позвани 
ни свети анђели, нити било ко у 
свим видљивим и невидљивим 
световима које је Бог премудро 
створио. Да се подсетимо и да 
 поразмислимо о томе зашто су 
 људи у Цркви свети и зашто је 
 Црква Света?

Обично, када се говори о 
 неком светитељу, залази се у две 
крајности. Једна од њих јесте 
да се говори о светитељу као о 
(само)историјској личности, тј. 
 говори се само о томе шта је 
он говорио и радио у времену 
и простору у коме је живео. У 
том случају светитељ остаје ск-
раћен и заробљен у одређеном 
времену и простору недоступан 
за нас који живимо после њега. 
 Испада да се можемо једино 
 сећати њега, да стално обнав-
љамо сећање на тај период када 
је светитељ живео немајући ств-
арно живо општење са њим јер 
нас дели време и простор. То је 
принцип комунистичког евоци-
рања успомена на њихове пале 
 хероје који постоје у времену и 
простору, али су непокретни и 
стерилни као камени кипови једне окамењене 
идеологије. Светитељи нису хероји времена и 
простора иако живе у стварном времену и прос-
тору. Време и простор свете не спутава нити их 
онемогућава да имају живу заједницу са нама, њи-
ховим телесним и духовним потомцима. То је ств-
арно могуће зато што они светост не добијају од 
времена и простора. Зато светитеље, живе и дел-
атне, не треба тражити у прошлости већ у ономе 
што предстоји, а то је пуноћа Царства Христова. 
Треба их тражити у будућности која се кроз 

њих оприсутњује у садашњости. Друга крајност 
у коју се запада када се говори о светитељима 
 јесте да се о  њима прича као о (само)моралним 
личностима или као о неким људима који чине 
 чуда. По тој логици испада да је светитељство 
 садржано у чињењу чуда и у некаквом високом 
 моралу по себи. Ни један ни други приступ не од-
говара на прави начин на питање одкуда свети-
тељи и светитељство у Цркви. Уколико кажемо 
да су светитељи свети зато што су морални, гре-
шимо, јер моралних и то високо моралних има и 
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 међу муслиманима или будистима. Тврдимо ли 
да су светитељи свети зато што су чинили чуда 
за време живота, опет грешимо, па и у другим 
 религијама има људи који чине чуда. Очигледно 
је да понуђена решења не одговарају на задати 
проблем, одакле светитељи и светост Цркве. 
Па опет светитељи јесу и високо морални и јесу 
 чудотворци и јесу нешто посебно, зашто? Зато 
што нам сам појам светости указује на Неког Ко 
је присутан у овом свету и својим силама и ен-
ергијама све испуњава и држи у постојању, али 
ни са чиме није обухваћен или поистоветиво ис-
казив. Другим речима светост у Цркви, тј. Црква 
својом светошћу указује на онога Који је Једини 
Свет, Једини Господ, тј. на Бога. Једино је Бог 
Свет и то је посведочено у Старом Завету где се 
Бог открива као Светац Израиљев и других бо-
гова осим Њега Јединога нема.

У Новом Завету оваплоћени Син Божији, Бо-
гочовек Христос, сведочи Духом Светим да је 
Бог Свет јер је Света Тројица - Бог Отац, Син и 
Дух Свети. Међутим Христос нам по вољи Бога 

Оца, Духом Светим открива да и човек може 
 бити по дару саучесник те светости. Другим 
 речима, открива нам светост као крајњи циљ 
 човековог живота, јер он (човек) јесте за живот 
са Богом и у Богу. Та пресвета тајна светости 
 Цркве, Христос Богочовек, је стално присутна 
у Цркви и стално се, на сваком евхаристијском 
 сабрању, иста догађа и сада када свештеник по-
зива верне да приме дар који добијамо, тј. када 
 возглашава  «Светиње светима». То је позив на 
примање дара који нам се даје у телу Христовом 
као једином месту где је пуноћа живота за чо-
века могућа.  

Све ван тог дара који јесте сам Христос Бо-
гочовек, тј. Његово тело и Његова Крв, јесте 
смрт за човека, али не смрт као нестајање или 
престанак постојања, већ као трајно стање 
неостварења и непрепознавања од Бога Оца. 
Верни на тај позив Духом Светим одговарају да 
 нема другог светог осим  Једнога Господа Исуса 
Христа у Слави Бога Оца. Светост потиче од 
 Бога и отуда је за људе дар човеку, а дар увек под-
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разумева двоје и претпоставља сусрет две лич-
ности, тј. Бога и човека. То је сусрет Творца који 
 даје и човека као творевине који прима својим 
хтењем и својом жељом које су му дате да може 
превазићи датости створеног да својим начином 
 живота по дару светост прихвати.

Човек својим пристанком као одговором на 
призив од Бога, тј. подвигом одговара и саовап-
лоћава се Христу који преко истог човека бива 
приступачнији, очигледнији за другог човека. 
Светост је, као и сви други дарови које поседу-
јемо (а све је дар од Бога) дар за другог, не за по-
јединца већ за целу заједницу верних, тј. Цркву. 
Кроз Цркву се даје и за Цркву се даје, али не 
 Цркву као чиновничко-законску институцију у 
 којој влада непотизам и разноразне самољудске 
 династије, већ Цркву као живу и непрекидну ев-
харистијску заједницу. Другим речима, прихата-
јући светост као начин живљења човек прихвата 
да све извире и увире из Тела и Крви Христове. 
На тај начин Христос подвиг чини, подвигом на 
спасење. Уколико није тако и ако подвиг није ос-
мишљен у причешћу онда је то хронично самоу-
биство. Само тако други људи ван Цркве могу 
да препознају Бога на прави начин у овом свету, 
јер постаје очигледно да се Бог Логос, Син Очев 
 Духом Светим оваплотио и постао један од нас.

Ово напред сам намерно рекао, јер је једно 
 такво живо искуство садржано у служби која је 
 написана у славу и част Светог Деспота Стефана 
 Високог. Свети Стефан није био висок по томе 
што је  телом достигао два метра или што је био 
најпаметнији у свом народу. Не, него је висок 
због тога јер га је Бог возљубио и он је Бога за-
волео. Ово нам указује на љубав према Богу и 
у њој и кроз њу и зарад ње  љубав према човеку 
као главну покретачку снагу целокупног живота 
(подвига) Светог Стефана. Свети је  обадрен 
«великом љубављу за све» којом цело своје ота-
частво узводи ка Христу. Христос му даје љубав, 
 открива му се као Љубав и он то  исто кроз друге 
враћа Христу. Таква љубав јесте највећи подвиг, 
јер њен почетак и крај јесте Христос и она јесте 
Христос који са нама састрадава, истовремено 
нас прослављајући као своју сабраћу по благо-
дати тиме што нас приводи Духом светим Богу 
и Оцу Који нас у Телу Сина – у Цркви – препоз-
наје  и прима као своје. 

Хришћанска љубав о којој нам говори служба 
Св.Стефана није техника која се учи нити маг-
ијски чин  који изазива чудо, нити је пак ген-
етско наслеђе или сталешка привилегија. Љубав 
то није зато што и једно и друго и треће и чет-
врто по себи негира слободног човека по лику 

Христовом. Љубав Христова није ни искреност, 
ни поштење, ни милосрђе само по себи, иако све 
то обједињује собом и осмишљава, без да сама 
 буде истима ограничена. Остварење љубави као 
подвига значи успостављање новог ипостасног, 
слободног од природе, рођења у Христу Који 
 Јесте  Живот. Тако се успоставља и потпуно нов 
 саможртвени однос према ближњем, по обрасцу 
Христовом. У таквом стању свако од ближњих 
се показује као онај ко има у себи клицу христо-
ликости коју смо позвани да негујемо баш као 
што Христос негује нас.  Тај Живот на коме је 
утемељена светост у овом палом свету нам не 
 долази из прошлости или садашњости или пак 
из будућности творевине по себи, већ Духом 
Светим из реалности Царства Христовог и то 
Царство јесте сами Христос. Стварност Царства 
 Небеског обасјава садашњост преображавајући 
је у своју икону која нам показује да је Христос 
ту са нама и у нама јер нам се Он сам даје у При-
чешћу. 

Свети Деспот је то знао и руководио се тиме 
по обрасцу Христовом јер је све чинио да се ис-
пуни воља Бога Оца, коју нам је објавио Бого-
човек Христос, да свако ко поверује у Христа 
 буде спашен и то је чинио силом Христовом, а не 
 самовољом својом. Зато се у служби и каже да је 
отачаство Деспотово постало иконом Царства. 
Својим постојањем у Богу Свети Деспот је тако 
 постао извор благодати Божије за све оне који 
су му приступали и који су му били поверени 
на старање. Пружао им је да осете слободу од 
мирских искушења и од највећег од свих иску-
шења – смрти. У том погледу видимо Светог 
Стефана као директног настављача светосавско-
 косовског, тј. Крстоваскрсног, опредељења и ус-
мерења код Срба.

 Терет таквог поимања света  у његово време 
 нимало није био лакши или мање трагичан од 
времена његовог оца, Светог кнеза Лазара. 
 Доследан својим светим прецима остао је на 
том путу и са њима и са нама овде и сада као 
свети ратник кога Црква открива речима „Сте-
фане воине прекрасни, Царстава Небеског насл-
едниче“, које је задобио јер је попут Соломона 
 Мудрог био „Мудрошћу Божијом украшен“ тј. 
Христом. Истовремено то је и сво богатство бо-
гопознања у овом свету и то је права ризница 
 коју су му по вољи Господњој телесни роди-
тељи оставили и у срцу засадили. Прослављање 
светих је ствар срца, као централног огледала 
личног опредељења и усмерења човека, у њему 
је једино могуће уколико је очишћено Духом 
Светим за Христа. Такво срце види Христа и 
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препознаје оне који су Христови. За деспота 
Стефана је Закон Господњи записан на страни-
цама срца његовог као трајно опредељење. То је 
пут искуства Таворске Светлости чије сведоке 
је премудри Деспот примио у своје отачаство 
и за њих устројио многе манастире. Све то му 
је омогућило да у горким искушењима остане 
Христов и да упркос свему задобије и те и такве 
натприродне дарове Духа Светога. Његов пут 
 крстоваскрног страдања за Христа ни по чему 
 није био лакши од страдања Светог Цара Ла-
зара оца његовог. Свети деспот не само да је као 
 врло млад морао да подели државничку одгов-
орност са својом мајком Светом Царицом Ми-
лицом већ је морао са њом да сачува свој народ 
и од потурчења али и од покатоличења. Другим 
 речима – да га брани и од телесне и од духовне 
смрти. То је пропраћено и породичном траге-
дијом која није стала само на губитку оца, већ 
је прерасла и у сукоб са властољубивом браћом 
и сродницима. Стефан је својим подвигом по-
лагао живот за сваког појединачно од оних који 
су се по вољи Божијој показали као деца Светих. 
У свему томе ваља скренути пажњу и на сестру 
 његову Оливеру која је морала бити послана у 
 харем султану као цена за какву - такву слободу 
 Србије. Оливера као и Мара, кћер Ђурађа Бран-
ковића не ретко прођу неприметно када се го-
вори о косовском страдању и жртви, јер оне јесу 
 живе жртве за свој народ. 

Другим речима све оно што се у богослу-
жењу говори о томе како је и зашто је Свети 
 Деспот Стефан свет потврђује нам истину да 
је човек свет једино ако има љубави према 
 Богу. Светост дакле претпоставља један живи 
 однос са Богом, у коме Бог није само онај који 
 даје већ и онај који прима. Однос у коме човек 
 није само природа тј. творевина, него је позван 
и на нешто много више, да постане бог по бла-
годати. Каже се у служби посвећеној светом 
 Деспоту, да он слави Бога пред престолом ог-
њезрачним Свете Тројице пред Којом ћемо сви 
 показати своје право лице. Пред Богом нам не 
вреде ни старост ни младост, ни лепота ни руж-
ноћа, ни богатство, ни сиромаштво, него чисто 
 срце у коме је Христос. Зато је и Стефан хрис-
тоносним својим срцем постао извор радости 
свима онима који притичу његовом гробу, јер се 
ту сусрећу са Христом. Будући да Христос живи 
у срцу човековом (светитеља), и отуда прожима 
и тело и душу, човек се ослобађа времена и прос-
тора, али их не укида. То нам даје могућност да 
 сада и овде, не сутра или за сто година, будемо 
 сажитељи Царства. То саживљење са Царством 

(Христом) не спутава нас да у датим тренуцима 
 реагујемо као реални људи у времену и простору 
 дајући адекватне одговоре на искушења или не-
воље у животу. О томе нам сведочи и икос после 
 шесте песме канона где се Свети деспот назива 
„агарјанских пукова истребитељ“, али и „само-
литвеник Светих отаца наших Саве и Симеона 
 Мироточивог“. Ово је важно да имају на уму 
они који желе да се баве политиком сада и овде, 
јер то показује да бављење политиком не мора 
 бити увек грех и на погибао, већ може бити и на 
спасење, уколико је у служби спасења и заштите 
 народа од човекоубице ђавола и његових слугу. 
Уколико се пак политичари служе политиком за 
стицање личног богатства и утврђивања својих 
 фотеља по сваку цену, онда су такви политичари 
не са Светим деспотом него су са агарјанима и 
 њиховим пуковима које је Свети деспот силом 
Христовом побеђивао.

 Надам се да сам, ако ништа друго, а оно 
 успео да укажем на нека питања на која ћемо мо-
рати сви, али и свако од нас појединачно, да да 
 одговор да би се сусрели са Богом, али и сами 
са собом и једни са другима. Само немојмо тај  
 сусрет да одгађамо за тренутак када се душа 
одваја од тела, мислећи да је Христос са свима 
светима својим далеко, јер смо ми ти свети које 
Христос тражи сада и овде, баш као што је сво-
јевремено тражио оне пре нас које нам сада као 
 објављене свете даје као потпору и сапутнике ка 
 себи.

 Јереј Бобан Миленковић
проф. Богословије у Призрену
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Из историје Саборног храма

Zadu`bina Sime Radulovi}a
„Запитајте кога човека у граду да ли познаје  

 Симу Радуловића, сумњам да ће вам знати да 
 каже. А поменете ли његов надимак, који ми 
се не пише, онда сте одмах у прилици да чујете 
 доста.

- Муфљуз!
 Богами је то тако ружно име. Па ипак, само 

по њему познаје га цео град.“
Овако је, у једним новинама, десетак го-

дина по смрти задужбинара Симе Радуловића, 
 почињао један текст у новинама, кога је пот-
писао познати књижевник Светислав М. Макси-
мовић.

У наставку он објашњава зашто су Симу 
звали „Муфљуз“. Каже, да је живео као бедник, 
ишао увек у подераном и изношеном половном 
оделу од теталина, а понекад га је узимао и од 
 Цигана који су га давали за стара корита. Ко 
год га је видео мислио је да је убоги сиромах. 
 Надимак је добио зато што се од свих „гребао“ 
 било за чашицу ракије, било за дуван, „а његов 
грош нико није видео“.

„Памтим га и ја“, каже Светислав Макси-
мовић. „Зар сам га мало пута срео. Сам је увек 
пролазио улицама. Гледао је тупо пред себе и ша-
путао. У пролазу поред цркве, скидао је шешир 
и крстио се. Био је побожан. Некад је купио ми-
лостињу за манастире. Најрадије би упао у ка-
фану само ако опази неког познатог.

Оног дана кад је умро нико није зажалио, а 
 нико се није ни радовао. Само су његови прија-
тељи седећи пред кафаном шалили се:

Своје заоставштине оставио Сима нама.
-Ајде море!!!
Около би се сви смејали, преварени се трзао 

и додавао:
-Па јест ко је још од њега вајду видео...“
Па ипак, после извесног времена прочуло се 

не само да је „ грдне паре“ дао, од чега ће бити 
 изграђена звонара при Цркви Успења Пресвете 
 Богородице, познатијој у Крагујевцу као Саб-
орна или Нова црква.

„И Богу хвала, једног дана осванула је лепа, 
танка, висока звонара, на којој је већ било упи-
сано на одређеном месту: Задужбина Симе Раду-
ловића“.

У Летопису Саборне цркве Симу Радуловића 
 називају „бившим овдашњим рентеријером“.

„Покојни Сима звани  „муфљуз“ за време целог 
свог  живота се мучио и патио, због чега је добио 

овај погрдан назив. Пред саму смрт оболео је. Без 
сумње је предосећао да ће скоро да умре. Позвао 
је код себе покојног Димитрија Стевановића 
протојереја и старешину Нове цркве и Алексу 
 Обрадовића, председника општине крагујевачке. 
И оставио им аманет: Да се из његове заоставш-
тине подигне звонара код Нове цркве у коју да 
се сместе његове кости после смрти. То је било 
1923. године, које је године и умро“.

Међутим, новине са краја деветнаестог и 
 почетка двадесетог века откривају и једну другу 
причу о Сими  „Муфљузу“. Средином 1895. године 
лист „Потпора“ објављује оглас из којег се сазнаје 
да Сима Радуловић, обућар, те године живи у Ца-
риграду, а да своју кућу у Палилулама са четири 
одељења и подрумом и два дућана даје у закуп. У 
 наредних пет година Сима Радуловић од обућара 
 постаје рентеријер, али због нечега доспева и на 
суд. „Нова задруга“, лист за друштвене потребе, 
6. децембра 1901. године објављује да је „Његово 
 Величанство Краљ благоволео у путу милости 
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ослободити од даљег издржавања осуде Симу 
 Радуловића, овд. рентеријера, с тим да му неиз-
држану осуду замени новчано“!

Шта је даље било са Задужбином, пише та-
кође у Летопису. Две године се лутало по Ми-
нистарству грађевина не би ли се добила дозвола 
за подизање нове звонаре. Темељ је почео да се 
 копа 10/23. априла 1928. године, а освећење те-
меља је извршено у понедељак 17/30. априла. Пр-
едузимач је био г. Виљем Крајнер, архитекта, а 
надзорник инжињер г. Леонида Мактејев, архит-
екта овдашње грађевинске секције. Предрачун 
за звонару изнео је 168. 000 динара, али је нови 
звоник коштао целих 200.000. Из заоставштине 
 Симе  Радуловића набављено је и једно звоно 
 тешко 1.100 килограма које је коштало 60.000 
 динара, израђено у ливници „Бојаџић“ и намеш-
тено на звоник у августу 1928. Остала два звона 
 набављена су прилозима краља Александра Об-
реновића и прилозима Крагујевчана.

По летопису  Цркве, Симино звоно, свечано 
је објавило бденије црквене славе на празник Ус-
пенија Пресвете Богородице, мада је поменути 
књижевник Светислав Максимовић оставио све-
дочанство да се то  изгледа није догодило како 
се очекивало, јер „на опште изненађење и запре-
пашћење свега свештенства, црквењака, грађана, 
 сељака, звоно није могло ни да се  заљуља“.

У сваком случају звоник  је завршен 12/25. 
септембра 1928. године, а освећен два дана кас-
није.

 Кости овог добротвора пренете су са Ва-
рошког гробља у његову задужбину, тек 13. маја 
1956. године, на предлог Марка А. Подгорца, 
 ондашњег старешине Саборне цркве. Његова је 
иницијатива била да се сваке године „на Светог 
Младог Николу 9/22. маја  служи заупокојена 
 литургија покојном Сими  и после Литургије па-
растос „овоме великом ктитору који је за време 
свог живота овоземаљског назван „муфљузом“, а 
својом задужбином после смрти поставио сваког 
од нас да се упитамо „а шта смо ми?“, закључује 
 црквени летописац.

Из заоставштине Симе Радуловића, кога 
у црквеним документима називају „највећим 
ктитором Саборне цркве“ није само подигнут 
звоник. У исто време асфалтиране су  и стазе 
око цркве, па и тротоар са спољне стране ограде, 
што је коштало око 100. 000 динара. То укупну 
вредност ове задужбине подиже на око 360. 000 
 ондашњих динара.

Ово свакако није била и једина задужбина 
остављена Православној цркви у Крагујевцу. 
 Летопис Саборне цркве чува и успомену на Сте-
вана Живковића, земљорадника из Крагујевца, 
 који је крајем деветнаестог века поклонио њиву 
 Новој цркви. Њива је продата, а за новац је изг-
рађен нов иконостас 1926. године.

Гордана Јоцић,
 Питома лоза, 

„Светлост“, Крагујевац, 2004, 86-88
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Miloje Bajraktarevi}
okru`ni porotojerej kragujeva~ki

 рагујевац је још као престоница а и касније 
био расадник свештеничких кадрова за целу 

 тадашњу Србију. Поред Митрополита Мелентија 
 Павловића и Петра Јовановића који су ту столо-
вали, у Крагујевцу је примио свештенички чин 
 Димитрије, касније први Патријарх обновљене 
Српске Патријаршије, али је и службовао читав 
низ свештеника који су касније постали владике, 
као нпр. прота Јован Јовановић, касније владика 
 Јероним, и као ђакон Тихомир Радовановић кас-
није владика Тихон.

Крагујевац и Шумадија све до 1947. године 
 нису имали своју Епархију, ни  Епископа, тако да 
је највећа духовна власт у вароши Крагујевцу био 
окружни протојереј. За окружног протојереја пос-
тављани су свештеници најугледнији и најстарији 
по стажу. У стара времена пре сто и више година, 
кад су владајуће династије биле често мењане, 
 поред ова два услова било је потребно испунити 
и услов подобности.

 Један од најзначајнијих и најпознатијих кра-
гујевачких свештеника 19 - ог века, Милоје Барј-
актаревић овај трећи услов испунио је пред саму 
своју смрт, али да кренемо од почетка.

Прота Милоје Барјактаревић је рођен око 
1830. године у селу Јовановцу надомак Крагуј-
евца. Основну школу завршио је у месту рођења, 
 нижу гимназију у Крагујевцу, а Богословију у Б-
еограду, са одличним успехом.

Једно време је радио као учитељ у Јаруши-
цама, Брзану и Крагујевцу све до 1858. године 
кад је рукоположен за ђакона и постављен за 
 вероучитеља у гимназији. Свештенички чин је 
примио 4. августа 1859. године. Протојереј је 
 постао 11. марта 1889. године, а за протојереја 
крагујевачког округа постављен је тек 1903. го-
дине после мајског преврата и свргнућа динас-
тије  Обреновић. Ако изузмемо кратко време које 
је служио као капелан у Пожаревцу и намесник 
рамског среза у Градишту, цео радни и животни 
век провео је у Крагујевцу.

Готово тридесет година од 1870. године па до 
смрти, Милоје Барјактаревић је био једна од најм-
аркантнијих политичких фигура у Крагујевцу. 
На изборима за општинску управу 1875. године 
изабран је за одборника, а после демонстрација 
1876. године, познатих као ‘’Црвени барјак’’, оп-
тужен је и 1877. године ослобођен кривичне од-

говорности, али осуђен на специфичну казну, на 
једногодишњи полицијски надзор. Наиме, био 
је слободан од јутра до вечери али је морао да 
 ноћи у затвору, а надлежни црквени орган Кон-
зисторија га је својом одлуком разрешила свеш-
теничке службе током полицијског надзора.

Члан Радикалне странке постаје још њеним 
оснивањем 1881. године. Био је вођа месне и ок-
ружне радикалске организације и члан главног од-
бора странке. У неколико наврата биран је за нар-
одног посланика у више скупштинских сазива: 
1877, 1888, 1889 - 1890, 1893 - 1895. А као круна 
 његовог политичког рада дошао је и његов избор 
за председника Народне  скупштине. Његов гос-
тољубиви дом постао је прибежиште радикала: 
 Николе Пашића, Стојана Протића и других.

 Бавећи се политиком он није занемарио 
 цркву. Служио јој је предано и савесно све до 
своје смрти. На његову иницијативу и уз помоћ 
 његовог ђакона Михаила Јаковљевића, преве-
дено је у православље 1897. године на Духове 
око 400 крагујевачких цигана који су дотад били 
 муслиманске вере.

Из политике се повукао 1897. године и дао 
оставку на све политичке функције и тих посл-
едњих година се посветио парохијском раду. Као 
 велики противник династије Обреновић, он је 
са симпатијама пратио повратак Карађорђевића 
на чело Србије. Поводом династичке промене 
одржао је проповед у Новој цркви у Крагујевцу, 
проповед коју је почео речима „Ко ветар сеје, 
 буру жање’’.

 После смрти протојереја, за округ крагујев-
ачки, Животе Остојића, 4. јануара 1903. године, 
као кандидат за то место помиње се Прота Ми-
лоје, али је именован тек после мајског прев-
рата.

У чину окружног протојереја провео је свега 
 неколико недеља. Умро је 25. јула 1903. године. 
 Сахрањен је у породичној гробници на крагу-
јевачком варошком гробљу. Његовој жени Ма-
рији је, како јавља радикалски лист „Јавност’’ из 
1903. године, стигло 159 телеграма са изјавама 
 саучешћа. Оставио је легате: школи у Јовановцу, 
Женској радничкој школи, Вишој женској школи 
и Гимназији. 

 Јевђа Јевђевић
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Духовна лира

Sveti Serafim Sarovski

По земљи ходао, 
И убоге видао,
 Молитвама и многим постом.
 Демоне одгонио 
и болести скидао. 

О, када би сви људи 
 научили да се обраћају
ближњима са „радости моја“! 
Земни анђео кротости, 
Свети Серафим Саровски.

Од младости Христа заволео, 
 Искушењима овог трулог света одолео.
Владичицу небеску са свима светима
За живота земног виђао.

 Небесној војсци и ангелима
По смирењу и трпељивости се свиђао.
Земни анђео кротости,
Свети Серафим Саровски!

 Волео и чувао птице
И шумска створења.
У пустињу побегао од
Светске славе и искушења.

И сада се за нас моли
Исусу Господу Спасу
И Мајци Пресветој
Да народ Божији вражјој клетви одоли!
 Некада земни анђео кротости,
 Сада Свети Серафим Саровски.

Од младости своје Спаситељу Христу служио
И за небесним Јерусалимом
 Непрекидно тужио.
Земни ангел кротости,
Свети Серафим Саровски!

У пустињи својој молио се и 
Подвизавао.
Све оставивши да би душу спасао.
Земни ангел кротости,
Свети Серафим Саровски!

Мајке Божије љубљени изабраниче,
И Христов храбри војниче 

И помазаниче,
Спасавај нас  молитвама светим својим,

 Серафиме Саровски,
 Небески човече и земни анђеле кротости.

И сада се за нас моли,
Да народ Христов

Вражјој клетви одоли.
 Господу Спасу и Мајци Пресветој,

И све свете гледаш у великој слави Божијој.

 Некада земни ангеле кротости,
А сада Свети чудотворче,

 Серафиме Саровски!

Амин.

Срђан Станковић
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Из пера полазника веронауке

Живот сачињавају лепи и ружни тренуци. 
 Ружне треба да заборавимо а лепе да памтимо. 
 Томе нас учи наша света Црква. Врлина се сас-
тоји у праштању, поштовању и љубави. Какав би 
био живот без тога? Ја верујем у Бога али не зато 
што неки други верују, већ зато што осећам да 
 чиним праву ствар и што ме вера и нада испуња-
вају. Вера у мени буди жељу за животом, жељу 
да помогнем другим људима и да их учиним ср-
ећним. Тада сам и ја срећна. 

Шта је заправо живот? Многима он прође, а 
 када се окрену иза себе не виде ништа. Желим 
да свој живот учиним бољим, лепшим, да када 
се једног дана окренем иза себе  угледам срећне 
 људе, моју породицу, пријатеље и чак неприја-
теље. Непријатеље – зато што су и они људи са 
 врлинама и манама, можда испуњени тугом, 
 болом и разним непријатним осећањима. Вера 

МОЈЕ СХВАТАЊЕ ВЕРЕ
је саставни део нашег живота, јер и они људи 
 који не верују у Бога, чине велику грешку, јер 
оповргавајући и негирајући Бога они несвесно 
признају тим негирањем да Бог заиста постоји, 
јер да Бога нема не би имали шта да негирају.

У животу треба научити опраштати и во-
лети, јер љубав доноси мир, благостање, срећу 
и треба ту позитивну енергију и љубав ширити. 
 Мржња изједа људе и чини живот ништавним. 
 Живот јесте суров, али га ми можемо учинити 
 бољим, племенитијим, лепшим. Црква је ту да 
нас подржи, да нам помогне да не поклекнемо 
у вери, да нам покаже прави пут. Много је иску-
шења на која нас живот ставља, а ми јаком вером 
и вољом можемо пребродити сва та искушења. 
Најважнија је вера у Бога јер самим тим ми веру-
јемо и себи. 

Нела Андрејић,  I/3, Гимназија
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ДАН КАДА ЈЕ 
ЗАПЛАКАО

Мржња никла из црног семена 
 раширила крила, 

 мржња преточена у бес
пламеном Косово обавила 

свом снагом у срж времена.
Да ли је нека клетва? 

 Народа једног духовности семена
 почела је злочиначка жетва.
Тог дана заплакаше векови

 заплакаше Немањићи, Лазар, 
 заплака Свети Сава. 

 заплака Бог!
У пламену јаукну корење,

 јаукну крсна слава рода мог!
 Када силници данак узимају,

отимају, убијају, пале, 
у колевку нашу сечиво ножа, 
 пале цркве, пале манастире,

старе српске задужбине!
Они добро знају

да из крви, суза и пепела
 наша снага извире.

Силници задојени мржњом 
 запалише српско знамење

 Девич, Богородица Љевишка, 
 црква Светог Спаса

оста поцрнело камење.
У пламену заплакаше иконе

српска се крв заталаса
оживеше са прошлошћу споне.

 Косово, колевка наша, гори,
 горе старе задужбине,

а пламен безбожнички гута
 почетке нашег постојања,
 кораке прве наше судбине,
спознају прву нашег пута

 бола, страдања, мајчиног млека
и крви свете којом смо 

 капару дали за ту земљу,
где су наши сведоци века,
наш путоказ да се не лута,

 наша прва јутра
 наше трајање

и светионик за сутра.
 Запалили су нам светиње

то је тек по нека више рана,
ал’ како Србину запалити сећање
 постојање хиљаде и хиљаде дана.
 Запалили су део наше историје,

звери и сотоне
на нашој земљи праве згариште

 постојање њихово ту ће да потоне, 
ту где они траже упориште
 палећи наше, њихово тоне.
Пламен који, око знамења

 наших се вије,
тај пламен, који њима много значи, 

њих ће мраком да обавије,
ми само постајемо јачи!

                                                                     
   Немања Јовановић, 

II/4, Крагујевац,30.03.2004.год.
ОШ „Станислав Сремчевић“ 

Песма је написана поводом „март-
овских“ дешавања на Косову 2004. 
год.
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Не почива ли љубав на лепој речи, 
а сви је вуку ка телесној срећи.

Примите љубав коју нам Господ даје
јер њоме се чистота у срце шаље.

У шта се претворио овај свет?
 Одговор је: у оно што он није,
јер у сложености се, он мисли, 

 његова срећа крије.

 Будите природни, радосни и смерни,
 волите себе каквим Вас Господ створи,

а не да се правите каквим нисте,
јер то вам није са Божије стране.

Славите Господа, небеског Оца нашег;
не тражите другог Бога,

не гордите се на сваку ситницу која је тест
 земаљског живота вашег

већ Господу се посветите и на тај начин
 уздигнуће се душе ваше. 

Не одбацујте вечно спасење
у Царству Господњем

 зарад телесних потреба које се 
кад тад гасе, јер оне су смртни греси. 

Не мучите дух свој силним гресима,
без броја

већ уживајте у кротости, скромности
 тела и духа свога.

Света Тројице слава теби на висини
опрости нам грехе наше

и нека нас врлине
Пресвета Тројице красе.

                            Данијела Милорадовић I/4 

Срећан вам Божић- Христос се роди!
 Рођење Његово слободи води.

На слами мекој,
У пећини некој.

 Пећину огреја Бог
 Нема већег од светла тог.

 Мали Исус спи,
Слатки су му сни,

Срећан вам Божић- Христос се роди!
 

Милица Мојсиловић, 
IV/2, ОШ „Мома Станојловић“

Била је то тамна ноћ,
имала је лепу моћ.

У јаслама је лежао Христос,
 целог света радост.

 Овчице на ливади
и пастири весели,

славили су Божији дан
Благог Христа рођендан.

 Његово се слави име
и Његов рођендан,

на Божић се слави Он
 јануара седмог.

 Народ Њега прославља
и помиње у молитвама,

 зато немој никада да Га  заборавиш
и воли Га све док постојиш.

 Марија Богдановић , 
IV/3, ОШ ‘’ Трећи крагујевачки батаљон’’

СВЕТ ДАНАШЊИЦЕ 

 БОЖИЋ

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА



�0

 Када кажемо Божић, мислимо на највећи 
хришћански празник. Празник рођења Сина 
 Божијег, Господа нашег Исуса Христа, Спаси-
теља света. Али, ипак ту има мало разлике, 
друкчије га славимо ми, друкчије друге хришћ-
анске вероисповести. Ми верујемо у истог Бога, 
али деца, нпр. у Енглеској или Француској, 
 Божић схватају као дан када добијају поклоне, и 
они су тада јако срећни, али, не знају да се тада, 
на тај дан догодило, заиста нешто врло важно. 
 Рођен је Спаситељ света, спаситељ свих грешних 
 душа овоземаљских. 

 Родила га је Дјева Марија у Витлејему, светом 
граду. За свој кратки људски век, Он је начинио 
много чуда, којима је придобио веру многих 
 људи. 

Божићни дух нас на неки начин враћа у давна 
времена, али како и које време ће нас вратити, 
 зависи од обичаја. Сваки крај наше земље носи 
 неки обичај, како би то неки рекли: „Сто села, 
сто обичаја“. Ево, ја ћу укратко описати како се 
то Божић слави у мом дому. 

За Бадњи дан, дан уочи Божића, мој отац и ја 
идемо у оближњу шуму да сечемо млади храст, 
тј. Бадњак. За то време моја мама и бака умесе 
 чесницу, у коју ставе метални новчић, а верује се 
да ко га нађе имаће новца током целе године.  

 Када извршимо све оне обичаје који се сас-
тоје од: уношења сламе у кућу, уношење Бад-
њака, посне вечере, мој отац, брат, мајка и ја 
идемо у цркву где дочекујемо Божић. После Лит-
ургије као положајник кренем код стрица, па од 
 њега код тече и све тако у круг. Када се вратим 
 кући, ја са својом породицом ручам, а затим по-
чињу даља спремања за моју Крсну славу. Иначе 
ја славим Светог Стефана. 

Ето, то је наш Божић.

Бранислав Петровић, 
ученик V/3 разреда 

ОШ „Мома Станојловић“

 БОЖИЋ У МОМ ДОМУ

О ИСУСУ ХРИСТУ

Исус Христос је Божији Син. Родила га је 
 Марија Богородица у граду Витлејему. Рођен је 
у пећини, мајка га је увила у платно и ставила 
на сламу. У том тренутку је велика звезда заси-
јала на небу и јавила тројици мудраца да је Бо-
жији Син рођен. Ова три мудраца су му напра-
вили поклоне и пошли су да га виде. На путу 
су пролазили кроз царев двор. Цар је наредио 
стражи да му доведу те мудраце, јер је желео да 
 поприча са њима. Стража је тако и поступила 
и довела је цару ту тројицу људи. Цар их је за-
молио да му кажу зашто и коме носе поклоне. 
Најстарији мудрац је рекао цару све. Цар кад 
је то чуо, уплашио се да му тај новорођени цар 
не одузме престо. Размишљао је како да науди 
Исусу, и сетио се. Рекао је мудрацима када се 
 буду враћали кући да дођу код њега да му кажу 
где је пећина Божијег Сина. Али, мудрацима се 
 јави анђео и каже им да се не враћају цару јер он 
 хоће да убије Исуса. Када су дошли код малог 
Исуса и предали му поклоне зачудили се како је 

 пуно анђела у пећини који су певали. Неколико 
 година касније када је Исус Христос порастао 
ишао је да проповеда и лечи људе и имао је своје 
ученике. Он их је учио како да верују у Бога. Пу-
товали су од града до града и чинили су чуда.

                                                  
                            Дуња Негровић,                                                                                         

ученица III/3 разреда
ОШ „Мома Станојловић“
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Основна истина коју Православна црква већ 
два миленијума исповеда, истина у коју верује 
 јесте да ће Христос поново доћи. Православна 
 црква исповеда два доласка Исуса Христа: први 
 долазак је био пре две хиљаде година, када је Син 
 Божији Исус Христос примио на себе људско тело, 
 постао човек и живео међу нама, страдао, био 
распет, васкрсао из мртвих и вазнео се на небо. 
Други долазак биће на крају историје, на крају 
света када ће Син Божији Исус Христос доћи 
да суди свим људима. Други долазак Христов и 
 његов последњи суд, први хришћани су доживља-
вали као почетак новог и вечног живота када ће 
свагда са Господом бити, али током векова хриш-
ћани су губили радост ишчекивања доласка Хрис-
товог и уместо ње усељавао се страх од другог до-
ласка и суда Божијег, где се Христос доживљава 
као немилосрдни судија, што је погрешно. 

Да ли је Христос рекао да ће други пут доћи? 
Да. Христос говори апостолима: „Јер као што 
 муња излази од истока и сине до запада тако ће 
 бити изненадан и долазак Сина Божијег. И тада 
ће се показати знак Сина Човечијег на небу; и 
 тада ће проплакати сва племена на земљи; и уг-
ледаће Сина Човечијег где долази на облацима 
 небеским са силом и славом великом.“ (Мт. 24, 
27 – 30). 

Хришћански појмовник

O DRUGOM DOLASKU GOSPODA ISUSA HRISTA
Који су знаци Христовог доласка?
Знаци Христовог другог доласка су:
 Пораст ратова, револуција. „Чућете ратове и 

гласове о ратовима. Гледајте да се не уплашите; 
јер треба све то да се збуде.“ (Мт. 24, 6).

 Разарања у свету природе. „И одмах ће се по 
 невољи тих дана сунце помрачити и месец своју 
светлост изгубити и звезде с неба пасти и силе 
 небеске покренути се.

Глад, куга, невоља. „Јер ће устати народ на 
 народ и царство на царство и биће глади и по-
мора и земљотреса по свету.“ (Мт. 24, 7).

 Појава лажних пророка, лажних спаситеља, 
јер Христос каже: „Јер ће се појавити лажни 
христоси и лажни пророци и показаће знаке ве-
лике и чудеса да би преварили, ако буде могуће 
и изабране.“ (Мт. 24, 24)

Појавиће се човек безакоња „антихрист“ 
 који по православном тумачењу неће бити сам 
 сатана, већ људско биће, стваран човек у коме 
ће бити сабране све силе зла и који ће за кратко 
време цео свет држати под својом влашћу. Кр-
атка владавина антихриста биће изненадно пре-
кинута другим доласком Господа Исуса Христа. 
 Када ће тачно доћи, Христос нам то није открио. 
 Зашто? Зато да би увек били спремни да га 
својим моралним и врлинским животом дост-
ојно дочекамо.
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Бог када је створио свет и човека у њему, није 
га створио да овај страда, да умире. Циљ због 
 кога је Бог створио човека јесте да овај живи 
вечно ако буде у заједници са Богом. На тај начин 
ће и човек и сва творевина живети вечно. Да 
 први људи нису промашили задатак за који су ст-
ворени, да нису пали у грех не би људи умирали, 
не би било страдања, ратова, глади, помора и зла. 
Ово не значи да је свет био бесмртан па падом 
 човековим у грех постао смртан. Не! Самим тим 
што је Бог створио свет, то значи да свет има 
свој почетак постојања, а све што има почетак 
 постојања има и крај, тј. смртно је. Дакле, свет је 
смртан, а да би превазишао ту своју смртност на 
крају стварања бог је створио човека са циљем да 
оствари заједницу са Богом, и у тој заједници и 
свет и човек живе вечно.

 Радост, оптимизам Православне вере јесте у 
 томе да ће сви мртви васкрснути. Јер у почетку 
 када је Бог створио човека, створио је и душу и 
 тело; тело и душа су међузависни, тј. не могу да 
 постоје једно без другог. Приликом ове телесне 
смрти њих двоје се раздвајају, због последица 
 пада у грех. Али ово раздвајање душе од тела 
 није коначно и трајно. Приликом Другог доласка 
Христовогв сви ће мртви поново васкрснути и 
 поново ће се сјединити душа са телом. Главна 
разлика између садашњег тела и оног које ће вас-
крснути при другом Христовом доласку јесте у 
 томе што ће та васкрснута тела бити бесмртна, 
преображена; тада неће бити болести, патње, 
страдања, смрти. То неће бити нека нова тела, 

VASKRSEWE MRTVIH
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 него ова иста само преображена 
продуховљена. 

Они људи који буду живи при 
другом доласку Христовом њи-
хова тела ће се у трен ока преоб-
разити и постати непропадљива 
и бесмртна. Не само што ће се 
људско тело изменити него ће се 
 изменити сав видљив свет, при-
рода. Сви мртви који ће бити вас-
крснути неће бити неке утваре, 
 духови, него ће то бити они наши 
драги и вољени који су умрли.

Као што је Христос после распећа на крсту 
био сахрањен и трећи дан васкрсао из гроба, 
устао из мртви, тако је Он својим Васкрсењем 
 показао нама људима да ћемо и ми приликом 
Другог доласка Христовог бити васкрснути из 
 мртвих као Он.

Својим Вакрсењем Христос је победио смрт. 
Али се поставља питање ако је Он победио смрт 
 зашто ми људи и даље умиремо? Ми и сада уми-
ремо пређашњом смрћу, али не остајемо у њој. 
А то не значи умрети. Власт смрти, истинска, 
права смрт је када онај који је умро нема више 
 могућности да се врати у живот, ако ће он после 
смрти оживети и притом живети бољим жи-
вотом, онда то није смрт већ спасење.

Последњи Христов долазак биће суд свим 
 људима. Само његово присуство биће суд. Сада 
 људи могу да живе без Христове љубави, могу да 
 живе као да нема Бога, Христа, Цркве. На крају 
историје то више неће бити могуће. сви људи 
ће морати да виде лице онога који је ради нас 
 људи и ради нашег спасења сишао са неба и који 
је постао човек, страдао и васкрсао. Сви ће мо-
рати да гледају у онога кога су распели својим 
гресима. Онима који воле Бога Христово при-
суство ће им пружити бескрајну радост, рај и 
 вечан живот. Онима који Бога мрзе биће бескр-
ајно мучење, пакао, вечна смрт. Они који се нађу 
у аду, биће сурово кажњени бичем љубави. Како 
ће окрутно и тешко бити ово мучење љубављу! 
Јер они који схвате да су грешили љубави, не из-
лажу се ништа мањем страдању него што је оно 
изазвано најстрашнијим мукама.
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„Освануло је прелепо јутро - сунчеви зраци су 
се лагано пробијали кроз озеленелу крошњу нашег 
храста, ветрић се поигравао са влатима траве, а 
славуји су певали. Читаво јутро је обећавало да 
ће дан бити посебан.

... Ипак, није био баш свима леп. Знаш, днев-
ниче, за мене је био веома тежак. Испричаћу ти 
и зашто.

Очаран лепотом призора који ме окружује, по-
лако сам устао из кревета и почео да се спремам 
за школу. Умио сам се, обукао и почео да прове-
равам да ли сам спаковао све књиге.

Одједном, као муња ме је пресекла мисао: „Јао, 
 данас имам контролни из географије, а нисам 
 научио све лекције. Заборавио сам да је контр-
олни данас.“ Следио сам се. Погледао сам на сат 
и схватио да је време за полазак.

„Сад је већ касно. Морам да кренем... ваљда 
 питања неће бити много тешка...“

Пролазили су један по један час. Географија је 
 била четврта по реду. Са нестрпљењем и великом 
 муком сам чекао да добијем питања.

Звоно је означило почетак часа, наставница је 
ушла у учионицу и дала нам листове са питањима. 
На брзину сам погледом прелетео тест и схватио 
да не знам неколико питања. Погледао сам у клупу 
преко пута и видео да се моја другарица Марина, 
 такође није спремала за контролни. Она је мирно 
 седела и почела да попуњава оно што зна.

Ја сам панично схватио да својим знањем могу 
да добијем највише двојку. „Шта сада да радим? 
Ако добијем мање од тројке наставница ми неће 
 закључити четири из географије, а та оцена ми је 
 потребна за одличан успех.“

Грозничаво сам прегледао питања. „Не знам 
ово седмо, ни девето питање, ни десето, ни... Сетио 
сам се. Сакрићу књигу испод стола. Када се наст-
авница окрене погледаћу све што ми треба.“

Убацио сам књигу у клупу и баш тако и урадио. 
 Наставница се окренула, а ја сам преписао оно 
што не знам. Погледао сам у Марину, да видим 
да ли и она преписује. Погледи су нам се срели. 
 Марина је мирно испуњавала тест, али је видела 
да ја преписујем. Само је оборила поглед и окре-
нула се на другу страну.

Постидео сам се. „Какав сам ја то човек? Зар не 
 могу достојно да поднесем плод свог немара? Ма-
рина је бар искрена, она не преписује, а ја...? “

Ипак, и после таквих мисли нисам одустао од 

Дечји кутак

Iz mog dnevnika
свог срамног плана.

Звоно се огласило. Наставница је прошла из-
међу клупа и покупила тестове. Предао сам тест 
и постиђен погледао у Марину.

Она ме је само благо погледала и наставила 
да пакује књиге. Нисам имао снаге да јој нешто 
 кажем.

 Завршио се пети час и сви смо кренули кући. 
 Погнуте главе сам ишао сам. У мислима ми је 
био хаос. Са једне стране сам размишљао о томе 
 како ми је неопходна та тројка, а са друге су ме 
гледале Маринине топле очи које као да говоре: 
„Ниси научио - нисам ни ја. Научићемо за други 
час. Зар мораш да будеш преварант? Зар не знаш 
да је то грех и да тако љутиш Господа?“

Стигао сам кући скоро изнемогао од оваквих 
 мисли. Клекао сам пред икону Господа у својој 
 соби и почео са сузама да се молим:

 „Извини Господе. Ја сам обичан преварант. 
 Нисам научио све за контролни,  али није тре-
бало да преписујем. Требало је да достојно под-
несем свој немар. Марина је честита, она те није 
 повредила. Опрости мени. Нећу више никада 
преписивати. Немој се, добри мој Господе, наљу-
тити на мене. Обећавам да ћу се уз Твоју помоћ 
 поправити.“

Настао је мир у мојој души. Легао сам да се 
 одморим. Чврсто сам решио да се променим и 
 исправим своју грешку.

 Када сам устао  дошла  је мама у собу и поз-
вала ме на ручак.

 Нисам имао храбрости да је погледам у очи. 
Она је то приметила, нежно ме  погледала и 
 рекла:

„Никола, шта није у реду, зашто си тако 
 тужан?“

„Ако јој кажем“, мислио сам, „она ће се сигурно 
разочарати и наљутити се на мене, али ипак, како 
да јој не кажем када знам колико ме она воли и 
разуме? Како да не признам своју грешку када сам 
 малопре обећао Господу да ћу се поправити?“

Смогао сам снаге да је погледам у очи и 
 рекао:

„Мама, ја сам један обичан лопов. Данас сам  
у школи преварио наставницу и повредио своју 
другарицу. Уместо да поднесем срамоту због своје 
неодговорности и лењости, ја сам на контролном 
преписивао. Тиме сам повредио и нашег Господа и 
много се кајем. Нећу више никада то урадити.“
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Тада сам почео да плачем. Мама ме је загрлила, 
 пољубила у главу и рекла:

„Не очајавај Никола. Сви смо ми људи и сви 
смо слаби. Господ зна да ми грешимо стално, 
али није страшно погрешити. Страшно је не уви-
дети свој грех и не исправити се. То што си данас 
урадио није било ни најмање лепо и знај да си 
много ожалостио  Господа, али знај и то да је Он 
 милостив и да увек прима оне који се кају за своја 
 лоша дела. Примиће и тебе к себи, али сада нађи 
 начин  да исправиш оно што си урадио.“

Отишао сам у своју собу испуњен великом 
 радошћу.

„Мене ће опет примити Господ ако се исп-
равим. Ево сада идем да научим све што нисам 
 научио, да се извиним другарима и да се јавим и 
 одговарам географију.“

Са лакоћом сам савладао све лекције.
Освануо је петак.
Рано сам устао, клекао пред икону и помолио 

се мом Господу.
„Драги Господе, данас је дан када су Тебе ра-

запели на крст и када си ти ради мене и свих нас 
страдао. Ја данас идем да страдам, али не као ти 
 који си без греха. Ја идем да исправим оно лоше 
 дело које сам урадио. Дај ми снаге, добри Господе 
да се не предомислим.“

Кренуо сам у школу. Пролазили су часови, а 
ја сам са нестрпљењем чекао географију.

Ушла је наставница, У руци је носила много 
 наших листова са контролног задатка. Прозивала 
је редом, делила радове и уписивала оцене.

„Миловановић Марина“, рекла је „добила си 
двојку“. Марина је узела свој рад и отишла на 
 место.

„Јокић Никола“ наставила је наставница да 
прозива, „четворка“ и кренула да ову оцену упише 
у дневник.

Устао сам, оборио поглед и 
 рекао:

„Наставнице, не уписујте ту 
оцену. Ја то нисам заслужио. Ја сам 
преварио и вас и све своје другове... 
Ја сам преписивао на контролном“, и 
 тада сам им све испричао очекујући 
 заслужену казну. „Али... наставнице, 
ја сам решио да се поправим,“ нас-
тавио сам. „Научио сам све лекције 
и волео бих данас да одговарам, ако 
 могу...“

На моје изненађење, уместо 
очекиване јединице за преписи-
вање, наставница ме је погледала 
и рекла:

„Децо, Никола је преписивао и тиме погрешио. 
Ипак, он се покајао за оно што је урадио и признао 
то пред свима нама, ја мислим да би требало да 
му  пружимо нову шансу, зар не?“

Другови су се насмејали и рекли:
„Добро, нека одговара.“
Био сам пун среће. Погледао сам у Марину 

 која ми се само благо насмешила и погледом ме 
охрабрила да истрајем у свом делу. „Добри моји 
другови“, мислио сам, и припремао се за испи-
тивање.

Наставница је села за катедру и почела су пи-
тања. Изашао сам пред карту и одговарао.

 Добро савладвши лекције и захваливши Богу, 
 није било тешко да одговарам. Не само да сам знао 
сва питања која сам добио већ сам, пресрећан, 
причао и нешто што није било обавезно знати.

Наставница је отворила дневник и уместо 
 четворке уписала петицу.

Чинило ми се да летим. Није више било оног 
 терета на мојој души. Сео сам на место и дуго 
у себи захваљивао Господу што ми је помогао 
да увидим свој грех, да исправим оно што сам 
урадио и поправим се.

На завршетку часа пришла ми је Марина и 
 рекла:

„Никола, баш ме је гануло оно што си урадио 
и баш сам срећна што ти је Господ показао прави 
пут“, скромно ми се насмејала и отишла.

 Тада сам знао да сам урадио исправну 
ствар. Схватио сам да само поштеним делима 
 могу задобити љубав мог Господа али и љубав 
 људи око себе.

Хвала Ти Господе што ме ниси одбацио 
 када сам погрешио и показао ми како да се исп-
равим.“

 Јелена Маринковић
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 НОВИ СТАРЕШИНА САБ
ОРНОГ ХРАМА

Дана 27. августа 2005. год. у 
 току свечаног бденија поводом 
славе Светоуспењског храма, Ње-
гово Преосвештенство Епископ 
 шумадијски Г. Г. Јован, представио 
је верном народу новог старе-
шину Саборног храма протојереја 
– ставрофора Зарију Божовића, 
са жељом да буде достојан насл-
едник својих претходника и да 
на најбољи могући начин обавља 
своју дужност. Протојереј – став-
рофор Заријe Божовић наследио 
је дугогодишњег старешину Све-
тоуспењског храма протојереја – ставрофора 
 Радована Чанчаревића. Прота Радован је своју 
 дужност старешине храма обављао са потпуном 
преданошћу и љубављу. За његов труд и залагање 
 Његово преосвештенство Епископ шумадијски 
Г. Г. Јован одликовао га је орденом Карађорђеве 
звезде.  

ПРАЗНИК
РОЂЕЊА  ХРИСТОВОГ

Свети и велики Празник, Рођења Господа 
и Спаситеља нашег Исуса Христа, дан када 
света Црква благовести радост велику свему 
 народу Божијем, прослављен је свечано и ра-
досно у Саборном храму у Крагујевцу. Празн-
ично бденије служио је Његово Преосвешт-
енство Епископ шумадијски Г. Г. Јован и Његово 
Преосвештенство Епископа Кливлендски Г. Г. 
Петар са свештенством Саборног храма, уз при-
суство мноштва верног народа. После бденија 
Епикоп Јован и градоначелник града Крагујевца 
 Г. Верољуб Стевановић запалили су бадњак 
пред Саборним храмом, уз песму Дечијег хора и 
 ватромет. Затим су Његово Преосвештенство и 
градоначелник испред владичанског двора поде-
лили деци града Крагујевца пригодне поклоне.  

СВЕТИ САВА

У навечерје празника у Саборном храму 
служено је празнично бденије Светоме Сави, 
српском просветитељу, учитељу и Архиепис-
копу.

Актуелности

На сам дан празника Његово преосвешт-
енство епископ Шумадијски Г. Г. Јован са свешт-
енством Саборног храма служио је Свету Архи-
јерејску Литургију. 

После заамвоне молитве Његово Преосвеш-
тество је осветио и пререзао славски колач и 
славско жито уз присуство домаћина славе Сло-
бодана Милутиновића. Затим је тридесеторо 
 деце одржало пригодан програм уз песме и ре-
цитације.

У 13 часова, домаћин славе Слободан 
Милутиновић са својом породицом прип-
ремио је свечани ручак, уз присуство Његовог 
Преосвештенства Епископа шумадијског Г. Г. 
 Јована и Његовог Преосвештенства Епископа 
Кливлендског Г. Г. Петра многих угледних зва-
ница. Том приликом је Епископ Јован поделио 
свечане грамате члановима Грађевинског од-
бора уз захвалност, за труд, пожртвовање и 
 љубав око обнове Саборног храма. Домаћин 
је деци поделио светосавске пакетиће, а старе-
шина Саборног храма протојереј – ставрофор 
 Зарије Божовић се у пригодној беседи захвалио 
 домаћину славе речима: 

„Данас смо овде за овом трпезом љубави зах-
ваљујући часном господину Слободану који је 
 заједно са својом породицом уложио труд и не-
измерну љубав да бисмо на овај свечани и свети 
дан окрепили тела наша. Драги домаћине, нека 
Вам Бог правде, мира и љубави узврати стост-
руко у миру, здрављу, срећи и напретку Вама и 
 Вашим потомцима до свршетка века. Све Вас 
 часни скупе поздрављам освештаним народним 
 поздравом: Живели на многаја љета“.


