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Свети Василије Велики, олтар Саборне цркве у Крагујевцу

П

ост је многоцени дар Божји. Установа прастара, која се очувала као
отачко наслеђе и стигла до наших дана.
Примите га (пост) дакле са радошћу.
Примите сиромашни свога другара. Примите слуге ваш одмор. Примите богати
њега, који вас спасава од опасности преједања и који чини укусним оно што од
сталне употребе постаје безукусно.
Болесници примите мајку здравља.
Здрави – осигурање вашег здравља. Упитајте лекаре, и рећи ће вам како ништа
није тако сумњиво и несигурно као здравље. Због тога савесни помоћу поста настоје да сачувају своје здравље и да се избаве од разрушујуће тежине угојености
тела.
Не тврди како не можеш да постиш,
наводећи као изговор болест или телесну
немоћ, пошто, с друге стране, целог живота свога мучиш тело своје са прождрљивошћу. Знам врло добро како лекари много
чешће налажу болесницима оскудну дијету
и пост него разноврсност и обилност хране. Уосталом, шта је лакше за тело: да проведе ноћ са једном лаком вечером, или да
легне у кревет оптерећено многоједењем?
Може ли тако да се одмори или ће се сву
ноћ окретати претоварено и намучено?
Којим бродом један капетан може лакше
да управља и да га спаси у морској бури:
оним који је претоварен, или оним који
носи нормалан терет? Онај претоварени
неће ли потопити и сасвим мала бура? Тако
и тела, када се муче од много хране лако
подлежу болестима. Док, када се хране лако, одржавају своје добро здравље.
Пост појачава молитву, постаје крило
њено на путу ка небу. Пост је мајка здравља, васпитач омладине, украс стараца.
Он је сапутник путника и сигурност оних
који живе заједно. Муж нимало не сумња
у супружанску верност своје жене, кад је
види да другује са постом. Жена не кипи
од љубоморе, када види свога мужа да пости.
Ко је икада претрпео штету од поста?
Прорачунај економско стање куће своје

за један дан поста. Тако ћеш се лако уверити колико велику
добит имаш од поста.
Помисли да и порезници оставе пореске обвезнике да мало времена живе мирни и неометани. Нека дозволи и тело дакле један мали предах устима . Нека учини једно мало примирје оно, које, када се наједе, мудрује нешто око уздржања, а кад
гладује, заборавља оно што је раније примило.
Онај који пости нема потребе за позајмицом. Нити је принуђен да плаћа камату. Пост постаје разлог да се човек весели.
Јер као што жеђ чини слатким пиће, и глад пријатном трпезу,

тако и пост чини јела укусним. Ако хоћеш, дакле да ти трпеза буде пријатна,
прихвати промену коју доноси пост. Ако
си, пак, увек окружен богатим јелима, чиниш неправду себи, јер уништаваш пријатност неумереним уживањем.
Ништа нема, што не досади сталном
употребом. Док, насупрот, често желимо она јела, која ретко окушамо. Стога
нам је Творац наш измислио ра зноврсност у нашем животу, тако да би смо
осетили пријатност од свих блага Његових. Погледај шта се догађа у природи:
сунце зар није светлије после ноћи? Сан
зар није слађи после бдења? Здравље
зар није више пожељно после болести?
Тако и трпеза бива пријатнија после поста. Ово, дабоме, важи за све. И за богате, који имају обиље јела, и за сиромахе,
који располажу оскуднијом храном.
Да се сећаш и да се бојиш примера
оног богаташа из јеванђелске приче.
Стална уживања одвела су га у вечни
огањ. Овај богаташ није био осуђен за
било какву неправду. Међутим, због комфора и разнежености коју је уживао, као
и због његове индиферентности за сиромаштво Ла зара, кажњен је тако тешко.
Насупрот томе, пост и трпљење у страдању зар нису били оно што је даровало
покој Ла зару? Прича не говори за његове (неке) друге врлине, до само за ове
наведене. Оне (пост и трпљење) уздигле
су га и успокојиле у наручју Авраама.
Живот Часног Претече био је један
непрекидни пост. Није имао ни кревета,
ни трпезе, ни имања, ни стоке, ни магацине хране, нити било шта друго од онога што се сматра неопходно за живот.
Но управо због тога Господ је посведочио да је он „највећи међу рођенима од
жена’’.
Пост је подигао до трећег неба и апостола Павла. Њега чак убраја у невоље и
страдања које је поднео у своме мисионарском раду за славу Божију и спасење
људи.
Међутим, за све врлине, за врхунски
пример и образац имамо самога Господа. Господ Исус Христос, дакле, после
четрдесетодневног поста почео је своје дело на земљи. Прво је утврдио и наоружао тело, које је примио нас ради,
постом, а затим допустио кушања од
стране ђавола. Слично и ми, постом да
се припремимо и увежбамо у нашој борби против духовних непријатеља.
март 2006.

У једном сумњивом ратничком сукобу, присуство неког савезника уз страну
једнога, доводи до пораза другога. Дакле,
дух и тело налазе се у стању (сталног) сукоба. Коме ћеш бити савезник? Ако си савезник телу, ослабићеш дух. Док, ако си
савезник духу, подчинићеш тело. Уколико желиш да ојачаш свој дух, кроти тело
постом. Апостол Павле пише: „Уколико
се наш спољашњи човек (дакле тело) распада, утолико се унутрашњи (дакле дух)
обнавља’’.
Мојсије да би по други пут примио таблице закона, морао је поново да пости.
Ниневљани, да нису постили и они
сами и њихова стока, не би избегли катастрофу.
Али и Исав, шта је било оно што га је
унизило и учинило слугом брата његова?
Није ли то било једно јело? За њега само
и продао је своје првенаштво!
Који су опет оставили своје лешеве
по пустињи? Нису ли их оставили они који који су тражили месо да једу и удобни
живот Египта? Док су, дакле, Израиљци
били задовољни само са небеском маном, побеђивали су своје непријатеље и
нико се од њих није разболео. Међутим,
када су се сетили лонаца са месом и пожелели поново ропство египатско, кажњени су. Помрли су у пустињи и нису се удостојили да виде земљу обећану. Зар се не
бојиш и ти тога примера? Зар не мислиш
да ћеш можда због многоједења остати
испред закључаних врата небеске земље
обећане?
Пророк Данило не би видео божанска виђења да није очистио душу своју
постом. Уживање обилне и мрсне хране
ствара у души испарења, која, као неки
густи облак дима, сметају уму да види сијање Пресветога Духа.
Пост је моћно оружје против демона.
„Овај род (демонски) не изгони се ничим
другим, до само молитвом и постом’’, рекао је Господ поводом ђавоиманог младића.
Насладом, пијанством и разним спремањима запаљује се и свака врста раскалашности. Трка за уживањима претвара
људе у „пастуве’’. Пијанство изазива и
страшне изопачености, постаје узроком
да развратници траже жену код мушкарца и мушкарца код жене (тј. да падају у
мужелоштво и лезбејство).
Пост регулише и брачни живот. Спречава распусност и намеће усаглашено уз3
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држање, да би се супружници посветили
молитви.
Не ограничавај, међутим, врлину поста само на исхрану. Истински пост није
само одрицање од различите хране, него
одрицање од страсти и грехова: да никоме не учиниш неправду. Да опростиш
ближњему своме за увреду коју ти је нанео, за зло што ти је учинио, за дуг што
ти је дужан. Иначе, не једеш месо, али једеш самога брата свога. Не пијеш пиће,
али унижаваш другога човека.
Свето писмо наводи: „Тешко онима
који се опијају без вина’’. Такво пијанство
је, примера ради, гнев, који наводи душу
да презире. И страх такође, који паралише разум. Уопште, свака страст која помрачује ум, јесте пијанство. Гневљив човек се опија својом страшћу. Не мисли
кога има испред себе. Као да се бори у
ноћи, граби што стигне, спотиче се о свакога. Не зна шта говори, псује, удара, прети, проклиње, виче...
Ако, дакле, хоћеш да стварно постиш,
треба да избегаваш сваку страст.
Пази и још нешто: да сутрашњи пост
не буде повод за банчење данас. Не уништавај данашњом распусношћу сутрашње уздржање. Нико, када жели да се
ожени законитом и чедном женом, не
прима најпре у своју кућу лица сумњиве
моралности. Јер чедна и поштена жена
не пристаје да станује заједно са особама
изопаченим и неморалним.
Тако дакле и ти. Са очекивањем поста, не примај развратно пијанство, које је мајка бестидности, пријатељица
срамотних шала, спремно на сваку неморалност. Пост и молитва неће хтети
да станују у души која је упрљана банчењем. Господ прима у божанске обитељи
онога који пости. А гнуша се пијанца као
богохулног и грешног. Ако, дакле, сутра
дођеш овде и заудараш на вино, како да
сматрам за пост твоје банчење? Где да
те поставим? Међу пијанце или међу уздржљивце? Банчење које је претходило,
показује те као пијаницу, док уздржање
које си почео, као постника. Са остацима
пијанства твој пост бива бескористан. А
ако је почетак бескористан, у опасности
је и да се цео пост заврши као бескористан.
Пост не врши утицај само на појединце. Утиче и на целу заједницу. Усаглашава
и умирује брзо све људе. Намеће тишину
неартикулисаним гласовима и вици, из-

гони свађе и препирке, удаљује од људи
осуђивање и оговарање.
Присуство којег учитеља зауставља
тако брзо неред и вику деце? Чим се
појави пост, сваки немир у граду одмах
престаје. Ко може да настави лумперај и
забаву у време поста? Ко може да споји
пост и развратне игре? Недоличан смех,
разблудне песме и неурачунљиве игре
(кола, плесови), удаљују се од града, чим
стигне пост као неки строги судија.
Када би сви послушали савете поста,
владао би савршени мир у читавом човечанству. Не би устајала једна држава против друге. Не бисмо имали ратне сукобе
нити произвођаче оружја. Не би постојали судови, нити затвори. Пуста места не
би држала злочинце, нити градови клеветнике, нити мора гусаре.
Када би владао пост, наш живот не
би био препун уздаха. Јер он би научио
све, не само ограничењу расипничког живота, него уклањању и од много других
зала. Научио би их потпуном избегавању
и уклањању од среброљубља и грамзивости, славољубља и сластољубља. Ако се
ослободимо свега овога, живећемо у миру и светињи.
Ако нам, дакле, таква добра дарује
ова царица врлина, примимо је без икакве намрштености, без икаквог гунђања.
Сви ватрено испоштујмо духовну трпезу
коју нам поставља пост, чистећи нас и
припремајући нас за вечну божанску радост у Рају. Амин.

Детаљ са Литургије Пређеосвећених
дарова у Саборној цркви у Крагујевцу

Свети Јован Златоусти

О покајању и молитви
К

ада пастири нађу добру пашу, све
овце отерају тамо и не одлазе докле
стадо све не опасе. И ми тим пастирима
подражавајући, задржавамо се већ четврти дан на удобном пољу покајања и још
не мислимо да га напустимо.
Не само зато што се на њему још налази велико изобиље, којим се можемо
користити, него што нас оно баш и увесељава. Јер лишће стабала, које се у подне
разастире над стадима уместо кровова,
не укрепљује тако овце нити даје жељени
хлад, па ни сладошћу не напаја, као што
читање Светог писма опоравља и бодри
ожалошћене и тугом оптерећене душе.
Пошто оно изгони силну и дубоку тугу
и пружа опоравак пријатнији и радоснији од сваке хладовине и то не само при
материјалном губитку, при губитку деце
и сличним случајевима, него нас теши и
када смо у греховном искушењу.
И заиста када човек, заробљен грехом
падне, он не прима утеху од оних који га
теше, јер га савест пече непрестаним сећањем на учињени грех. Пошто изнемогне
под теретом прекомерне жалости, почне
сваким даном бити све тужнији, али када дође у цркву и ту сазна да су се многи
свети мужеви подигли након свога пада,
и удостојили се поново изгубљене части,
он на невидљив начин прима у жалости
утеху и избавља се од ње. Наиме, ми који
често грешимо и не трпимо да пред људима грех откривамо, но се стидимо и
црвенимо, па и када се исповедамо, неку
велику корист немамо. А када Бог теши
и нашег се срца дотиче, ишчезава свака
сатанска жалост. А падови праведних мужева су описани баш зато да би имали
користи, како они у добродетељи (= који
живе врлински), тако и они који су још
у греху. Јер грешник неће очајавати нити губити наду када види другога који је
пао, па опет устао, а праведник ће постати много опрезнији када види да су многи, од њега много бољи, пали и још ће,
пазећи да и сам не падне, поступати још
март 2006.

разумније и биће увек спреман и опрезан. И на тај начин ће врлински (човек)
остати непоколебљив у својој врлини, а
грешник, пошто се ослободи очајавања,
вратиће се на оно место са кога је пао.
Осим тога, кад нас тужне човек теши, ако
се и деси да се тренутно утешимо опет ћемо пасти у исту тугу, али кад нас Бог храбри примером других, који су сагрешили
па се покајали и спасли, кад нам Он показује очигледно доказе своје благости и
тиме нам говори да не сумњамо у наше
спасење, тада примамо дубоку и сигурну
утеху. Тако су и приче старозаветне, не
само за оне који су у грех пали, него и за
оне који се боре са разним напастима и
тешкоћама, потпуно целебне ако их схватамо са озбиљношћу. Јер ако нам се деси
да нам и имање разграбе, да нас клеветници клеветају, ако би морали да трпимо
и тамницу, ране или ма какво друго зло,
кад погледамо на оне праведнике који су
подносили и трпели иста та зла, брзо ћемо се и сами охрабрити. А ево како. Код
телесних болести и један једини поглед
упућен на другог болесника умножава
болесников бол, а често подстиче и његову сопствену болест о којој раније није
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ни мислио. На пример: ако ко погледа на
оне који болују од очију, само ће од једног погледа и он осетити очну болест. Са
душом није тако него се дешава сасвим
супротно, јер се често догађа да нам и само размишљање о онима који су патили
слично нама, знатно олакшава тугу при
нашим патњама. А то је свакако било добро познато и Павлу јер је он, кад је своје
верне хтео да утеши и да их врати са пута
греха, као пример наводио не само живе
него и умрле свете мужеве, као што су:
Данило и три младића, Илија и Јеремија
- овако говорећи: Који вјером побиједише царства, чинише правду, добише обећања, затворише уста лавовима, угасише
силу огњену, утекоше од оштрица мача,

од немоћних постадоше јаки, бијаху силни у рату, поразише војске туђинске; А
други искусише поруге и шибања, па још
окове и тамнице; Камењем побијени,
престругани, измучени, од мача помреше; потуцаше се у кожусима и козјим кожама у оскудици, у невољама, у патњама;
Они којих свијет не бијаше достојан (Јев
11,33-34; 36-38). И заиста, ако болестан
зна да је и неко други исто тако боловао,
осећа велико олакшање, као што горе пати онај који мисли да у таквом злу још
нико није био. Да не би и ми слабили
због онога што нас видно узнемирава, потребно је да са сваком пажњом слушамо
приповести из Светог Писма. Јер осим
тога што се тамо налазе многи примери
трпљења и што се, видећи да су и многи
други искусили недаће сличне нашима,
и ми тешимо, исте приповести су још важније зато што нас могу научити не само
како да се избавимо од зала која нас оптерећују, него да и после избављења не
паднемо у гордост и лењост, него да останемо у једном и истом расположењу. Јер
није добро ако би се неко у самом часу
страдања смиривао, па скрушавајући се
као побожан приказивао, пошто и сама
природа искушења то са собом носи. Јер
онај који страда да и камено срце има,
жалости се, док ће побожни свагда имати Бога пред очима па кад се несрећни
догађаји забораве он се не предаје, као
што се то често код Јудеја дешавало по
сведочанству пророка, који их је укоравао говорећи: Кад их погуби, (тад) Га тражаху, и враћаху се и рано ранише к Богу
(Пс 77,34). А исто тако их је и Мојсије
често саветовао предвиђајући баш то и
говорио им да, кад станеш јести и наситиш се, чувај се да не заборавиш Господа
(Понз 6,11-12), а то им се управо догодило: Али се, писано је, Израиљ угоји, па се
стаде ритати; утио си, удебљао и засалио;
па остави Бога који га је створио (Понз
32,15). Не треба праведнима да се толико дивимо само зато што су били богобојажљиви и мудри при умножавању туге,
већ зато што су онда, кад је бура прошла
и тишина се вратила, остали при истој
кротости и усрђу. Јер несебично похваљујемо оног коња који и без узде лепо ходи.
Али кад он лепо ходи само због узде и
жвале, није достојан никаквог дивљења,
јер се лењост у ходу приписује само принуди због узде, а не природи животиње.
Ово се исто и о души може рећи, јер ако

је она само при опасностима смирена то
није ништа дивно, али кад напасти прођу
и кад се ослободи од узде која зауздава,
онда видимо њену разумност и све друге
њене врлине.
Али треба да се пазим, да док Јудеје
окривљујем и наш град не окривим. Јер и
нама, док смо били узнемиравани од глади и куге, од града и од велике суше, од
пожара и непријатељских напада - црква
је била тесна - због мноштва народа који
је сваки дан у њу долазио. Ми смо били
мудри и земаљско смо све презирали па
нас није узнемиравала ни љубав према
имању, ни жеља за славом, ни неуздржљива похотљивост, нити друга каква зла помисао, јер смо се сви били посветили богопоштовању са молитвама и сузама. И
блудник је онда чедно живео, злобан је
тражио помирење, шкрти је бивао дарежљив а гневљив и дрзак се примирише и
постадоше кротки. С друге стране, када
је Бог попустио у гневу, када је стишао
буру и после великих таласа вратио мир,
поново се вратисмо нашим ранијим склоностима. Иако нисам ни у време искушења престајао све ово предвиђати и потврђивати, опет се тиме нисте окористили,
него сте то као неки сан и сенку у пролазу
избацили из мисли. Зато се сада, надасве,
и више него онда плашим, и о чему онда
говорих сад се посебно тога клоним, да
не би и тежа од оних првих на себе зла навукао и ону неизлечиву рану од Бога примио. Јер када човек често греши, а често
и опроштај за грехе прима, па неће да се
поправи иако види велико стрпљење Божије, онда ће Бог напослетку, мада то не
би желео, последње зло на њега попустити и неће му дати времена за покајање и
потпуно ће га предати пропасти, што се
некада догодило фараону. Јер ни он није
хтео, ни после првог, ни другог удара, ни
трећег, па ни четвртог као и осталих који
су следили да се поправи, иако је имао
прилику да види велико дуготрпљење Божије. Напослетку је био уништен и истребљен са читавим својим градом. А то су и
Јевреји претрпели, а Христос им је, само
зато што је унапред видео погибију и опустошење које их је требало снаћи, а које
се није могло отклонити, говорио: „Колико пута хтједох да саберем чеда твоја као
кокош пилиће своје под крила, и не хтједосте! Ето, оставља вам се дом ваш пуст”
(Лк 13,34-35). Плашим се, велим, да и ми
то исто не искусимо, јер ни ми нећемо
март 2006.

да се опаметимо ни туђом ни својом несрећом.
А ово што говорим, не говорим само
вама који сте овде, него и онима што их
свакодневне бриге отргоше одавде, па
су заборавили и на прошла зла која ја нисам са горчином престајао помињати и
говорити: да, иако су напасти прошле, не
престане у нашим душама сећање о томе,
јер би тиме, тј. честим сећањем на доброчинства Божија, Њему непрестану благодарност приносили. Ово сам и онда
говорио и сада вам говорим, а преко вас
и онима који сада нису овде. Следујмо дакле светима, који нити су падали под теретом жалости, нити су посустајали по
свом опоравку као што то са нама бива,
који од сваког таласа који нас задеси, попут неких бродова, бивамо преплављени
и тонемо. Јер ако нас снађе сиромаштво,
у тугу нас баца и тонемо, а у богатству се
гордимо и предајемо нераду.
Али ја вас молим да, пошто све овоме слично одбацимо на страну, управимо душе наше к спасењу. Јер док је душа
у добром расположењу, ако нас и снађе
некаква несрећа, било глад или болест,
било клевета или нека похара или нешто
друго овоме слично, ми ћемо све то поднети, ради заповести Господње и наде
коју полажемо у њега. Напротив, сувише
жалости и брига, ако би се и у богатству
налазио и деце имао и
великим иметком се наслађивао, имаће свако
чија душа није спремна на угађање Богу. И
тако, уместо да за богатством трчимо и бежимо од сиромаштва,
побринимо се о души.
Учинимо је способном
да нас и у овом животу управља и од овога
(света) у вечност одведе. Још само мало па ћемо сви отићи на истину. Сви ћемо обучени
само у своја дела изаћи
пред суд Христов и нашим ћемо очима гледати оно чиме сузе сиротима узроковасмо, на
наше срамотне похотљивости којима душе
наше окаљасмо, на оно
Св Јован Златоусти, Богословија
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смо, на оно чиме сироте
понизисмо или на имање
које од сиротиње преотесмо. Али нећемо гледати
само на ова и слична дела,
него ћемо гледати и оно
нечастиво што смо у уму
нашем помишљали, јер морамо изаћи пред суд који:
Суди намјере и помисли
срца (Јев 4, 12), који спасава праве срцем (Пс 7,11) и
који ће узвратити свакоме
по дјелима његовим (Мт
16,27). А ова моја беседа не
односи се само на верне у
свету, него и на оне, који
су због живота у уздржању,
подигли манастире по горама. Јер је потребно да се и
они чувају не само од блудног оскврњења, него и да
душу заштите од сваке сатанске помисли. Јер Павле
кад пише: Која је неудата
...да буде света и тијелом и
духом (1 Кор. 7,34) и опет:
Јер ревнујем ...да дјевојку
чисту приведем Христу (2
Кор. 11,2), не говори само
женама, него и мушкарцима и читавој Цркви.
Света Литургија у Саборној цркви у Крагујевцу
Шта то значи: Дјевојку
чисту?
телом такав, није девственик ако завиди
„Која нема мрље ни боре, или што то- брату, јер је своју девственост помешао
ме слично, него да буде света и непороч- са завишћу и тако је учинио трулежном.
на” (Еф 5,27) јер су постојале и оне девој- А ни славољубац није девственик, јер му
ке које су имале угашене светиљке, које је девственост повредила похота празносу имале тела девојака, али нису имале словља, која је, ушавши му у душу, наручисто срце. Иако мужеве нису познале, шила девственост. Јер, ко брата свога
ипак су биле укаљане чежњом за има- мрзи пре је убица него девственик. Ко је
њем. Тело им је било чисто, али не и ду- заслепљен каквом страшћу, њоме је наруша где се уселише нечисте мисли заједно шио и своју девственост. Због тога нам
са среброљубљем и немилостивошћу, са Павле, пошто од нас отклања све врсте
гневом и завишћу, са таштином, забора- таквих безакоња, заповеда да будемо тавом и гордошћу. Свиме тиме, оне као пре- кви девственици и да развратне помиљубом нарушише вредност свога девоја- сли добровољно не примамо у нашу душтва. Због тога је Павле и говорио: „Која шу. Шта ми на то да кажемо? Како ћемо
је неудата брине се за Господње, како ће бити помиловани и спасени? И то ћу вам
угодити Господу, да буде света и тијелом разјаснити. У срцу треба да имамо непреи духом” (1 Кор 7,34) и: „Јер ревнујем ...да стану молитву заједно са њеним плододјевојку чисту приведем Христу” (2 Кор вима, смирењем и кротошћу. „Научите
11,2). Јер као што тело трули од прељубе, се од мене, писано је; јер сам ја кротак и
тако се и душа оскврњује (= погани) са- смирен срцем, и наћи ћете покој душама
танским помислима, неправоверним уче- својим” (Мт 11,29). И још даље: „Жртва је
њем и неприличним расуђивањем. Тако Богу дух скрушен; срце скрушено и унии девственик, ако и говори о себи да је жено Бог неће одбацити” (Пс. 50,19) јер
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ништа није пријатније и драже него кротка, смерна и благородна душа. Чувај се
дакле и ти брате! Кад приметиш да те какво неочекивано зло узнемирава, немој
прибегавати људима и чекати на помоћ
смртника. Све остави и срцем својим пођи духовном лекару, који једини има силу да излечи срце твоје јер: „Он Који је
понаособ саздао сва срца њихова, Који
познаје сва дјела њихова” (Пс 32,15). Само Он једини може да уђе у нашу савест,
да се дотакне нашег срца и душу нашу да
утеши. И ако Он срца наша не утеши, човечанска ће помоћ бити узалудна и бескорисна. Напротив, док нас Он храбри и
теши, кад би нас и безбројни људи узнемиравали, ни најмање нам не би могли
нашкодити. Јер кад Бог срце наше крепи
нико га не може узнемирити. Ово, љубљени, знајте и свагда се Богу обраћајте, Богу који и хоће и може беде наше од нас
да одагна.
Кад нас мука натера да нешто морамо да тражимо и од људи, прво се увек
март 2006.

(као што сви знате) морамо срести са њиховим вратарима, њихове чанколисце (= улизице) и ласкавце
морамо мољакати и далеки пут предузимати. Код
Бога, пак, свега тога нема,
јер Он прима молбе и без
посредника, без наплате и
без сваког трошка се одазива на нашу молбу. Довољно је само завапити срцем
и сузе пролити па ћемо Га
одмах придобити за себе.
И када човека молимо,
обично пазимо да не би
какав наш непријатељ или
противник или баш и пријатељ, који се тамо додворио, пошто би о нашој намери размислио, супротно
томе се изјаснио и оно што
је праведно као неправедно приказао, док се код Бога тако нешто не може ни
замислити. Јер ако хоћеш,
говори Он, да се молиш ти
дођи сам кад никог другог
нема, тј. срцем проговори
не говорећи уснама. „Уђи у
клијет своју, и затворивши
врата своја, помоли се Оцу
своме који је у тајности; и
Отац твој који види тајно, вратиће теби
јавно” (Мт 6,6). Примети дакле колика је
то част кад ти тако говори: „да те нико
не види кад се молиш, а кад те Ја будем
удостојио части, цео свет ћу призвати за
сведочанство Моје доброте”.
Уосталом, слушајмо Њега и немојмо
се молити за жалост (непријатеља) или
на штету наших непријатеља, а нарочито
немојмо тражити начин на који да нам се
помогне. Јер кад људима који се о нама
старају и код судова нас бране, само готово дело саопштавамо, а о средствима ништа не говоримо, тек пред Богом не смемо тако поступати. Јеси ли Му потребу
своју исказао, јеси ли рекао о томе како
си пострадао, немој говорити о начину
на који треба да ти се помогне, јер Он врло добро зна, шта је за тебе корисно.
Има много и таквих који уместо молитве читаве стихове читају па наглашавају: Господе! дај ми здравље телесно,
удвоји моје имање, узврати моме непријатељу и слично, а све је ово сасвим без9

умно. Зато ти презри све то као цариник
који је говорио: „Боже, милостив буди мени грјешноме!” (Лк 18,13), моли се, а Он
ће већ знати на који начин ће ти помоћи.
„Него иштите, рекао је, најприје Царство
Божије и правду његову, и ово ће вам се
све додати” (Мт. 6.33). Тако дакле, љубљени, разумно и са сваком скрушеношћу и
смиреношћу треба да се молимо, бијући
прса своја као онај цариник, па ћемо добити оно што иштемо. Јер ако се са гневним
и узнемиреним духом молимо, бићемо
пред Богом мрски и презрени. Зато скрушимо срце своје, смиримо душе наше и
помолимо се како за себе саме, тако и за
оне који нас ожалостише. Таквом ћеш молитвом задобити судију Бога да буде у помоћи души твојој и на твојој страни да се
нађе. Јер је такав обичај код овога судије.
Он више чува и молитве брже испуњава
онима који се за своје непријатеље моле,
који не злопамте и на непријатеље се своје не подижу. И како ови тако поступају,
тако се Бог противи онима који се на пут
покајања не врате. Упамтите браћо! Па
и ако би вам се какво бешчашће кад нанело, немојте одмах да очајавате и да у
тугу падате, него разумно благодарите и
помоћ од Бога очекујте!
А зар нам не може Бог даровати блага и живот без туге и без сваке болести и
пре наше молбе?
Може. Али и једно и друго Он чини
из љубави према нама. Он пушта на нас
туге и од њих нас истог трена не ослобађа зато да би ми, не одступајући од Њега,
уздали се у Његову помоћ и Њему прибегавали и свагда Га призивали да нам буде
предстојатељ (заступник). Зато бивају и
телесне болести, немање деце па и глад,
да би помишљајући и на такве јаде свагда
се на Бога ослањали, и помоћу оваквих
пролазних ожалошћења живот вечни наследили. Тако смо дужни да Му благодаримо што нас и на ове начине исцељује и
душе нам спасава.
Осим тога, ако нам људи понекад и какво добро дело учине, а ми их нехотице
и не много било чиме увредимо, одмах
нам пребацују, и учињена добра толико
истичу да се напослетку многи и кају
што су од таквих људи такво добро уопште и примили. А Бог не поступа тако,
него када и након учињених доброчинстава буде презрен од оних који му досађују, Он се правда речима: „Народе мој,
шта сам ти учинио?” (Мих. 6.3) и тако се
10

извињава. Они га ни Богом нису хтели
називати, а Он њих није престајао и даље
народом својим звати и признавати. Они
су Му одрицали господство над њима, а
Он се није одвраћао од њих већ их је себи присвајао и привлачио говорећи: Народе мој шта сам ти учинио? „Да ли сам
вам, говори, тежак постао или жесток
или горак?” Али ви то не можете рећи, а
све да је тако и било не би требало да се
безобзирно противите. Јер који је то син
којега отац не кара! (Јев 12,7) па вам се
не може извињење ни дати. А на другом
месту опет ово говори: Какву неправду
нађоше оци ваши у мени (Јер 2,5).
Заиста, велику и дивну силу има та изрека, а њен смисао је овај: „Шта сам вам
сагрешио? говори Бог људима; какву сам
погрешку учинио?” А ово не би допустиле ни слуге своме господару да изговори.
Зато Он и не говори: „Шта сам вама сагрешио”, него „вашим очевима.” Јер не можете рећи да очинску мржњу према мени
гајите, јер очеве ваше нисам доводио до
тога да порекну мој промисао само зато
што сам их напустио у малој или великој
невољи. При том није просто рекао: „шта
су имали”, него „шта нађоше” оци ваши?
Они су толике године много шта од мене тражили, па гледајући ме уз мене су
ходили, Ја сам их водио а опет никакве
погрешке код мене нису нашли.
Ради свега овога прибегавајмо Богу
непрестано, и у свакој жалости од Њега
иштимо утеху, и у свакој несрећи и свакој напасти тражимо од Њега помоћ и
милост. Јер ма како велика беда да је, ма
како велика злоба, све то Он може да поправи и отклони. И не само то, него ће
нам Његова благост даровати и сваку
сигурност (поуздање) и крепост, добар
глас, телесно здравље као и душевну мудрост, добре наде и одбојност према греху. Никако немојмо, као неразумне слуге,
кривити нашег Господа, нити на Њега
роптати, него Му у свему будимо благодарни и грех против Њега сматрајмо за
велико зло. Ако тако будемо поступали
тад нас неће стићи ни болест, ни сиромаштво, ни бешчашће, ни немање деце,
нити пак какве друге замисливе несреће,
него ћемо осећати само чисту и непомућену радост и наследићемо будућа блага по благодати и човекољубљу Господа
нашега Исуса Христа коме са Оцем и са
Светим Духом слава, сада, свагда и у све
векове векова. Амин.

Свети Јован Дамаскин

О иконама
Б

удући да нас понеки прекоревају јер
се клањамо иконама и поштујемо
икону Спаситеља и Владичице наше, као
и иконе осталих светитеља и угодника
Христових, нека чују да је Бог од почетка створио човека по сопственој икони (слици, образу). Ради чега се, иначе,
клањамо један другоме, ако не зато што
смо по икони Божијој створени? Јер, као
што вели богоносни и зналац божанских
ствари, Василије, штовање упућено икони, доспева до праобраза;1 а праобраз
(прво-лик, прототип) је оно што је на
икони изображено, из кога бива извођење образа. Због чега се Мојсијев народ,
ставши у округ, клањао шатору,2 који је
био икона и образ небеских стварности,3
или чак целокупне творевине? Вели, наиме, Бог Мојсију: Гледај, те начини све ово
по слици (обрасцу) који ти је показан на
Гори.4 Па зар херувими 5 који су чинили
сенку жртвенику нису били дело руку
човечијих? Шта ли је био чувени храм у
Јерусалиму? 6 Није ли био рукотворен и
људском вештином начињен.
Божанствено Писмо, међутим, осуђује оне који се клањају киповима,7 али и
оне који приносе жртве демонима.8 Приносили су жртве Јелини, а приносили
су жртве и Јудеји; међутим, Јелини су приносили жртве демонима, а Јудеји Богу.
И било је јелинско жртвоприношење
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одбачено и осуђено, а жртва праведних прихваћена
од Бога. Јер Ноје
принесе жртву и
Господ Бог омириса мирис угодни,9
јер примио је мирис добре воље и
благодарности Њему упућене. Тако
су, наиме, кипови
јелински, будући да
су представљали
изображења демонска, били одбачени и забрањени.
Поврх тога, ко је
у стању изобразити
подобије невидивог, бестелесног и
неописивог и неизобразивог Бога?
Према томе, изоСвети Јован Дамаски, икона на Светој Гори
бражавање онога
што је божанско знак је крајњег безумља
и бешчашћа. От уда у Старом завету није
била уобичајена употреба икона. Међутим, пошто је Бог, због обиља своје милости,10 уистину постао човек ради нашега
спасења, и то не онако као што се, у обличју човека, јавио Аврааму,11 нити пророцима, већ је уистину по суштини постао
човек, боравио на земљи и са људима поживео,12 те је чудотворио, страдао, био распет, васкрсао, узнео се, и све се то уистину збило, и људи су то видели; записано
је то, дакле, да бисмо се тога сећали и да
би се томе поучили они који тада нису
били присутни, те да бисмо, иако нисмо
видели, чувши за то поверовали, и тако се
удостојили блаженства Господњег.13 Но,
пошто нису сви вични писму, нити се занимају читањем, одлучили су свети Оци да
све то, као некаква изузетна дела, буде на
иконама записано, ради кратког помињања. Доиста, много пута немајући на уму
11

страдање Христово, кад угледамо икону Христовог распећа, долази нам
у сећање спасоносно страдање,
па павши на земљу клањамо се,
не материји, већ ономе ко је
на икони изображен; као
што се не клањамо материји Јеванђеља нити материји крста, него
њиховом образу.
Јер, по чему се разлик ује крст који
нема на себи образ
Господњи, од онога који га има?
Исто тако и када
је реч о Богоматери: јер поштовањс које се њој
указује, упућено је
Ономе који се од
ње ваплотио.
На
сличан
начин нас и велика
дела светитеља
подстичу на човечност и ревност
и подражавање
њихове врлине и
славу Божију. Јер,
као што смо рекли,
поштовање које
указујемо благодарним саслужитељима показује
б лаго нак лоност
према заједничком Владици, и
поштовање према
икони прелази на
прволик. То је,

наиме, не записано предање, као што је
клањање ка истоку, клањање крсту
и мноштво другога што је томе
слично.
Казује се и некаква приповест о томе како је Авгар,
који је царовао у граду Едеси,
послао сликара да изобрази
лик Господњи,14 те
овај то није био у
стању због заслепљујућег блистања
Његовога лица; а
Господ је прислонио на своје божанско и животворно лице један
убрус и изобразио
на њему свој лик,
те га тако послао
Авгару који је то
желео.
А да су нам
апостоли много
тога незаписанога предали, о томе
пише Павле, апостол народа: „Тако
дакле, браћо, стојте
чврсто и држите
предања, којима
сте научени, било
нашом речју, било
посланицом”.15
А Коринћанима
пише: Хвалим вас
пак, браћо, што све
моје памтите, и
држите предања
као што вам предадох”.16
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Јн 20, 29.
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У питању је неписано предање о
икони Христовој
изображеној на
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црква ж иво тело христово
које јесмо и ми грешни
К
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ао што ћете убрзо приметити, ја нисам школовани теолог, по образовању
сам лекар, али сам у току
целог свог свесног живота
покушавао да осмислим своју веру и да схватим оно чиме живимо у том чуду, што
Православна Црква, Црква
Христова јесте. И желео бих
да вам кажем баш нешто о
Цркви.
О Цркви говоримо у
Символу вере: „Верујем у
Једну, Свету, Саборну и Апостолску Цркву”. Она је за нас
предмет вере, али са друге
стране, Цркву посматрамо и
у историји. Црква Символа
вере нам изгледа у некаквом
дивном сјају светлости, лепоте, величине. Црква на земљи у својој
историји, у свом постанку нам понекад
изгледа магловита, а понекад трагична, а
понекад изазива и недоумицу: какве везе
има Црква за коју исповедамо да је света
и ова Црква коју ми представљамо! Управо инсистирам на овој речи ми, зато што
се не ради о некој Цркви ван нас, коју посматрамо, већ управо о Цркви која ми јесмо, која пати због наших грехова, која
болује због наших болести. И желео бих
да кажем нешто о ова два аспекта Цркве,
и да можда додам још нешто.
Црква није само заједница верника
окупљених у име Божије. Дефиниција из
катихизиса, ма како тачна била, не исцрпљује тајну Цркве, као што никаква дефиниција не може да исцрпи тајну. Све
дефиниције које имамо у богословљу, у
црквеном искуству откривају пред нама
тајну, али не само да је не исцрпљују, већ
ни не покушавају да је до краја изразе.
Међутим, ево шта дефинитивно знамо о
Цркви: то је место где су се Бог и човек

срели, где су заједно, где чине једну тајанствену породицу. И Црква у том смислу
представља истовремено и подједнако
Божанску и људску заједницу у два смисла: ми чинимо Цркву - људи грешни,
који се боре, који падају, који устају, немоћни људи, али човечанство у Цркви
представља такође још један човек, Једини, Ко је у потпуном смислу човек - то је
Господ наш Исус Христос. Он је савршен
човек и Он је човек до краја. Он је човек
који нам је по свему сличан осим у греху,
и Он је човек у којем можемо да видимо
како се остварило све оно на шта смо позвани, све савршенство, сва лепота, сва
величина човечанске природе, и уједно,
тајну сједињења човека са Богом, Богочовечност. Он је за нас у Цркви једино до
краја остварено виђење онога што човек
јесте, Он и Пречиста Дјева Богородица.
Дакле, у Цркви нам је показан лик истинског, правог човека у свој његовој светости и у свој величини, и Свети Јован Златоуст у једној од својих проповеди каже:
,”Ако желиш да познаш шта је човек, не
управљај свој поглед ни према царским
палатама, ни према палатама велможа
земаљских, већ подигни свој поглед према Престолу Божијем, и угледаћеш човека, Који седи у слави с десне стране Бога
Оца.” И на тај начин нам је у Цркви човечанство показано и у немоћи нашој, и у
Његовом савршенству и светости.
Али, у Цркви не живи и не делује само човечанска природа кроз Христа.
„Сва пунота Божанства у њему обитава
телесно” (Кол. 2, 9), и у Њему, кроз Њега
је сва пунота Божанства већ ушла у тајну
Цркве као људске заједнице. Али, Бог не
присуствује само Христом у Цркви, већ и
Духом својим Светим. У Јеванђељу од Јовану, на крају 20. главе и на почетку књиге Дела апостолских читамо о даривању
Светог Духа Цркви и њеним живим, препорођеним члановима. Ове две приче
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нису потпуно идентичне. Може се рећи
да су постојала два дара, два различита
момента овог даривања Духа Светог Цркви. Сећате се приче о томе како се Спаситељ први пут јавио Својим ученицима
после Васкрсења. У страху, у тузи, у потиштености и недоумици, они су се после
Христове смрти на Крсту сакрили у кући
Јована Марка. За њих Велики Петак као
да је био последњи дан. Када присуствујемо, када учествујемо у службама Великог
Петка, ма како дубоко да их доживљавамо, ми знамо, знамо не само знањем, већ
искуством нашег живота, да неће проћи
ни два дана, а ми ћемо у истом овом храму певати: ,,Христос воскресе!”, радосно
грлити једни друге због Божије победе

Читање Светог Јеванђеља, Саборна црква у Крагујевцу
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над смрћу и над разједињеношћу. Међутим, за ученике је до првог јављања Христа после Његовог Васкрсења постојала
само Христова смрт. Није преостало ништа осим у најбољем случају недоумице,
а у најгорем - очајања због тога што је Бога победила људска злоба и мржња, што
је човек могао да настави да постоји, али
више није могло да се живи, зато што је
сам живот, са Христовом смрћу, за њих
отишао са земље.
И одједном је пред њих стао Господ
и Његове прве речи упућене њима у њиховој бури колебања, очајања, сумње и
недоумице биле су: ,,Мир вам!” Како им
је то било потребно!.. Ако је ово што сам
вам сада тако кратко и тако неумешно рекао, дошло до вас, треба да схватите да
они управо мир нису имали, а Христос
им га даје: онај мир, који земља не може
да дарује, онај мир који земља неможе да
одузме, мир Божји, који само Он може
да нам да... И затим је дунуо на ученике
и рекао: „Примите Светога Духа...” У том
тренутку је ово мало стадо, ових десет
ученика који су тада били окупљени (зато што с њима није било Томе, а Јуда је
погинуо), постали као сасуд, који садржи
присуство Светог Духа, исто као што је
Дух Свети сишао на Исуса Христа када
је Он излазио из Јорданских вода после
свог крштења и као што је остао на Њему, исто тако је сад Дух Свети сишао на
Тело Христово - на Његове Апостоле и
остао на њима, али ни на ком и ни у ком
од њих одвојено од других. Дух им је био
дат као Телу Христовом у његовој целокупности, у његовој целовитости; Дух
није припадао никоме од њих лично, али
је живео у овом новом Христовом Телу.
Недељу дана касније Тома се поново нашао међу својом са браћом када је Христос дошао и он није требало посебно да
добије дар Светог Духа, зато што је овај
дар био дат Цркви, а он је био члан Цркве без обзира на то да ли је био или није
био тамо у моменту добијања овог дара.
А затим је, на дан Педесетнице, зато што
је Црква постала овај сасуд, ово место
обитавалишта Светог Духа, на сваког
ученика којег је Христос припремио да
Га прими у току четрдесет дана до Свог
Вазнесења, беседећи с њима о будућности Цркве и Царства Божијег, на сваког
ученика сишао је Свети Дух и учинио га,
на нов начин, јединственим, непоновљивим, више не дететом тела, већ дететом

Царства Божијег, као што говоримо у молитви на Крштењу.
Дух Свети обитава у Цркви овим заједничким даром и овим личним даром;
и свако од нас приликом Крштења и Миропомазања ступа у Цркву и заједно са
другима, због тога што је члан тела Христовог - заједничари у овој тајни духоношења и добија дар Светог Духа лично. И
ево, Црква представља и место обитавања Светог Духа; свако од нас посебно и
сви ми заједно у нашој целовитости представљамо храм Светог Духа. Али чак је и
реч храм мало да би се изразила ова тајна нашег заједничарења. Храм је сасуд,
храм је рам; наш однос са Духом Светим
је дубљи, ми не само да Га садржимо...
већ нас Он и прожима, Он постаје наш
живот, Он присуствује у Цркви Христовој и у сваком од нас. Наравно, Његово
присуство је различито, и наравно ми не
доносимо исте плодове зато што наши
односи с Богом нису механички. Бог не
чини уместо нас оно што смо ми позвани
да учинимо у име Његово и за Њега. И
због тога имамо задатак да стичемо Светог Духа подвигом, чистотом срца, очишћењем ума, усмереношћу све наше воље у складу са вољом Божијом, и морамо
да постанемо способни да дамо слободу
Духу Светом да делује у нама, да гори у
нама пуним пламеном. Може се рећи да
свако од нас личи на дрво које још увек
није суво, које се запалило, па се делимично дими, делимично гори, а делимично се суши и бива захваћено пламеном,
док на крају не будемо тако обузети да
свако од нас појединачно и сви заједно,
не постанемо попут купине несагориве,
која је горела огњем Божанства и није сагорела у њему.
Дакле, Црква је, чак и у нама кроз
овај дар Светог Духа испуњена Божанством и наша човечанска природа у њој
и у Њему се постепено мења, постепено
се прерађује на неки невидљиви начин
који понекад не можемо ни да осетимо.
Желим да вам наведем пример како
то може да се осети. Пре неколико година је у наш лондонски храм свратио - не
својом вољом, већ напросто како би се
срео са верујућом православном познаницом - неверујући човек. Он се надао
да ће доћи пред крај службе, али је милошћу и провиђењем Божјим дошао раније
и стао позади. Стајао је ћутке, ништа не
очекујући, не молећи се, зато што у Бога
март 2006.

није веровао, и одједном је (како ми је причао) осетио да у овој цркви постоји неко
несхватљиво присуство које он никада
раније није осетио, да у овој цркви постоји нешто што он ван ње никада није срео.
То је приписао утицају појања, црквене
лепоте, икона, молитве свих окупљених
људи - једном речју, приписао је то утицају на његову душу чисто земаљских и
људских дејстава и стања. Али то га је толико заголицало да је одлучио да дође и
да провери да ли је тако, или на овом месту постоји још нешто што никада до тада није срео. После неког времена дошао
је пре службе кад никог није било, када
се ништа није дешавало. Дуго је стајао и
посматрао, посматрао је себе и дошао до
закључка да у храму нешто или Неко присуствује, и да је то вероватно оно што људи називају Богом. Међутим, испоставило се да му ни то није довољно. Као што
ми је рекао; „Шта ме се тиче да ли Бог
постоји или не, ако Га будем осећао само
као спољашње присуство или спољашњу
силу?” И одлучио је да долази у цркву и
да посматра више не своје стање, већ људе, шта се с њима дешава. Да посматра
не у смислу како се они понашају, како
се држе, како се моле, шта раде, већ да
ли се са њима нешто дешава... И он је на
крају дошао код мене и рекао: „Три године долазим код вас, посматрао сам људе
и дошао до закључка да Бог који живи у
овом храму не само да живи у њему, већ
и делује. Не знам да ли су људи који долазе овде код вас бољи, али видим да се
с њима нешто дешава, неки преображај.
Они се силом Бога Који овде присуствује
мењају и мени је потребно да се променим, и зато сам дошао код вас, желим да
ме крстите, желим да Бог и мене мења...”
Ево шта је човек, туђ, који с нама није
имао никакве везе, који није Рус, човек
којег није могла да привуче рускост или
осећај да се вратио у неку своју отаџбину,
људски осетио. Ево како Дух Свети присуствује чак и у нама, и поред наше немоћи делује, и сија и допире.
И треба још додати да смо у Христу
и у Духу тако сједињени са Оцем као што
нико, нигде и никада не може бити сједињен. Сећате се Спаситељевих речи: „Нико не долази Оцу осим кроз Мене” (Јн.
14, 6), „Нико не зна Сина, осим Отац,
нико не зна Оца осим Син и онога коме
Син жели да Га открије” (Мт. 11, 27) зато
што је однос између Божанског Сина и
15

Оца за нас тако непојаман, Њихово јединство, Њихова непојамна различитост су
такви да само заједничарећи у ономе што
Христос јесте, можемо да почнемо да се
приближавамо поимању тога Ко је и шта
је наш Небески Отац. И када говоримо о
Очинству у том смислу, ми не говоримо
о томе да је Бог добар и милостив, да је
извор нашег битија и да смо због тога у
извесном моралном смислу, у смислу битија Његови синови, кћери, деца... - не,
наш однос са Оцем у Христу и силом Светог Духа је нешто што се апсолутно не
може појмити другачије него искуством,
али се не може изрећи речима. За нас је
то непојамно, али је то наше призвање, и
то је сам садржај Цркве, то је сам њен живот. Зар се после тога може не говорити
о томе да Црква јесте Тајна, да је Црква
света свом светошћу Триједног Бога, Који у њој живи, свом почетном и постепено нарастајућом светошћу Светих и грешника које Бог постепено преображава
у нову твар...
Ево, то је она Црква за коју кажемо
„верујем”, зато што је по речима из Посланице Јеврејима (11,1), вера - увереност,
потврда ствари невидљивих. Да, за спољашње око је то невидљиво, спољашњи
човек види само људску заједницу, у извесном смислу привлачну, а у извесном
одбојну. У сваком од нас се боре и греховност и тежња ка добру. Зар Павле, велики
Павле није говорио о томе да се у њему
боре два закона, закон живота и закон
смрти, закон духа и закон тела (Римљ. 7,
15-25). Исто тако је и у нама. Али, све то
знамо, знамо из искуства, из наше сједињености са Христом, дејством Светог Духа Који нас неизрециво учи да се молимо
и јасно нас учи да називамо Бога - Оцем
нашим (Гал. 4, 6), зато што смо тако јединствени, макар још увек тек у зачетку, са
Христом, у Духу Светоме. Ево у шта ми
верујемо, ево шта знамо, ево зашто се
може живети у Цркви и зашто је могуће
не плашити се смрти. Апостоли су се на
Велики Петак сакрили од страха пред
смрћу и патњама, зато што су тада знали
само за пролазни живот на земљи, али када је Христос васкрсао, када су постали
живо Тело Христово (или, по речима једног од православних богослова, ширење,
распростирање ваплоћености Христове
кроз векове), тада се нису плашили да
умру, зато што им се могло одузети све
што имају, а то је био њихов пролазни,
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привремени живот, а они су у себи знали живот вечни, који им нико и ништа не
може одузети.
И ово искуство заједничарења са Богом се понекад тако јарко изражава код
Отаца Цркве. Сећам се једне од химни
Светог Симеона Новог Богослова. После причешћа се вратио у своју келију,
малу, ништавну келију, где је стајала дрвена клупа која му је служила и као клупа и
као кревет. Био је већ човек у годинама.
И он каже: „Ја с ужасом гледам ове старачке руке, ово тело које стари и троши
се, зато што су због причешћа Светим
Тајнама оне - Тело Христово; гледам са
трепетом и ужасом ову ништавну, малу
келију - она је већа од неба, зато што садржи присуство Бога Којег не могу да
обухвате Небеса...” Ево, то је она Црква
у коју верујемо, ево, то је она Црква коју
проповедамо, ево, то је наша победа, која
је победила свет (1. Јован. 5, 4).
Желео бих да кажем нешто и о другој
страни Цркве, о нама. Апостол Павле је
својевремено говорио: „Због вас се хули
име Божије” (Римљ. 2, 24). Када бисмо
ми били они Хришћани какви треба да
постанемо и какви су неки Свети са таквом славом били! Сада мислим на Св.
Симеона, о којем сам говорио, мислим
на Св. Максима Исповедника, на Св. Сергија Радоњешког, на Св. Серафима Саровског који су сијали као светлост у тами...
Али, каква смо ми заједница? Ми смо болесна заједница, болујемо од смртности,
болујемо од греха, болујемо од колебања
између добра и зла. И истовремено представљамо чудотворну заједницу захваљујући којој, у њеној немоћи, рећи ћу чак
и ништавности, присуствује сва слава о
којој сам говорио. Ми сами понекад гинемо и тонемо као Петар када је кренуо таласима и уместо да размишља о Христу
почео да размишља о својој евентуалној
смрти у разбеснелим таласима. И истовремено преко ове заједнице, преко нашег немоћног присуства сва ова пунота
постаје доступна свету у којем живимо.
И то је дивно...
Шта можемо да учинимо како би ова
болесна, немоћна, грешна заједница ипак
израстала у свакоме од нас и у свима нама заједно у Цркву за коју кажемо: „Верујем у Свету Цркву?” Сећате се како је апостол Павле туговао због своје сопствене
немоћи и како је завапио Богу да му је
одузме и како му је Спаситељ одговорио:

,Довољна ти је благодат Моја: сила се Моја у немоћи остварује” (2. Кор. 12, 9). У каквој то немоћи? Била би самообмана да
мислимо да ће - ма како да смо лењи, кукавице, малодушни, ма како да мало у нама порива било - Бог свеједно деловати
на нас и да ће се све добро завршити. Није тачно, то се не дешава! Бог проналази
сваког грешника, Бог сваког од нас као
да држи изнад бездана, али да израстемо
у пуну меру свог призвања можемо само
ако постанемо, по речима Апостола, сарадници Божији, упрегнувши се заједно
с Њим под један јарам...
О каквој то немоћи говори Павле?
Покушаћу да вам објасним оно за шта
мислим да је тачно када се ради о овој
немоћи. Постоји она греховна немоћ о
којој сам малопре нешто мало рекао, али
постоји и друга немоћ, немоћ која се даје, немоћ која препушта сили да делује у
њој.
Вероватно се сећате како су ваши мајка или отац или неко други када сте били
мали, одједном одлучили да вас науче да
пишете. Сели сте, не знајући шта ће се
догодити, дали су вам у руку оловку коју
нисте умели да користите и нисте знали
шта да очекујете; а затим је мајка узела
вашу руку и почела да је помера, и док
нисте имали појма шта је требало да се
деси, док се ваша рука слободно кретала
у складу са покретима мајчине руке линије су биле тако лепе, праве и округле, и
све је било хармонично.
У једном тренутку дете одједном помисли: „Сад сам схватио, помагаћу,” и
почиње да вуче оловку. „Ево желим да
помогнем, видим да покрет иде на горе
и довешћу га до врха”, и скреће негде на
страну - „Скренућу га на другу страну...”
и испадају жврљотине. Ево, тако човек
пише историју на земљи. Када бисмо се
само препустили у руку Божију и дозволили Богу да покреће нашу руку, да пише
Своју тајанствену таблицу нашом руком,
али Његовим покретом, не би било ових
наказности које стварамо па земљи... И
други пример. На почетку сам вам рекао
да сам некада био лекар, у току рата сам
био хирург. Хирург ставља рукавице за
време операције, и то тако танке, тако
крхке да се могу покидати ноктом, а истовремено, управо зато што су тако танане
и тако крхке паметна рука у рукавици може да учини чудо. Ако се уместо ове рукавице обуче чврста, дебела рукавица нимарт 2006.

шта не може да се
уради, зато што од
ове еластичности,
од ове слабости зависи и слобода покрета.
И трећи пример: шта је слабије
од једра на броду?
А истовремено једро, које је мајсторски усмерено може
да ухвати дах ветра
и да понесе тешки
брод ка циљу. Замените танко, крхко једро чврстом
гвозденом даском
- ништа се неће десити, осим што ће,
брод вероватно потонути. Крхкост и
немоћ овог једра
му омогућавају да
ухвати дах ветра и
да понесе брод. А
сада размислите:
ветар, дување буре, дах тихог вечерњег ветра у виђењу
Литургијска беседа, Саборна црква, Крагујевац
Илије пророка, дах
Светог Духа - ево
шта треба да нас испуњава. Ми треба да
будемо исто тако крхки, исто тако препуштени, исто тако слободни као дечија
рука у мајчиној руци, као лака рукавица
на руци хирурга, као једро које може да
ухвати дах духа и да понесе брод тамо куда треба.
Ево, где немоћ може да постане помоћ, а не пораз, ево, каквој немоћи морамо да се учимо: оној препуштености или
ако вам се више свиђа, оној прозрачности, по речима Светог Григорија Паламе,
који за нас каже да смо сви ми густи, непрозирни и да је човеково призвање да
се постепено тако очисти, да постане као
кристал, да постане чист како би се кроз
човека неометано лила Божанска светлост и како би она захваљујући његовој
избрушености блистала на све стране и
изливала се на сву твар унаоколо.
Митрополит АНТОНИЈЕ Блум
Из: Три беседы о Церкви,Московские епархиалъные ведомости.
1993. № 3; 1994. №№ 1, 2.
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вера и наука
Н

а простору који је између Истока и
Запада, односно, „Исток на Западу
и Запад на Истоку“, и у времену после;
после светског експеримента (социолошки посматрано) изазваног пламеним
ветром (црвеним таласом), тренутак је
примирја, примирја у коме се ствара једна нова веза између вере и науке.
Многи од нас смо сведоци периода њихове крајње супростављености у нашем
друштву, када су научници у противставу
теолозима, постали првосвештеници нове
религије – атеизма. Сами бежећи од „опијума за народ“, побегли су у другу крајност,
ушанчени и искључиви у погледу било
каквог дијалога.Део
тог „атеистичког
клера“ данас се вратио у окриље Цркве,
или се враћа, одричући свој марксистички „научни поглед
на свет“, који су тако
страсно промовисали, или су мислили
да промовишу.
Но, како циљ мога рада није жигосање, стављање стигме
на „поштену интелигенцију“, која узгред
речено, у временима која се мењају,
изгледа рефлексно
(помодно) реагује,
вероватно у заштити свог статуса, већ
да се веза између вере и науке осветли
на још један начин,
можда би најближе
било рећи из угла:
зашто верујем?
Ниједна област
људске делатности
не може се назвати
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науком, уколико у себи, у већој или мањој мери, не садржи уграђен математички апарат (математику). Или је можда
боље рећи, нека људска делатност је у
оној мери научна која је математизована, описана математиком, на било који
начин, алгебарски или пак њеним логичким делом.
Зато, посматрање суштине данашње
науке, великим делом је посматрање њене арматуре – математике.
У основи математике је теорија скупова, а њен основни појам – скуп, на коме је саграђена, јесте наш интуитивни
доживљај, и ми га не дефинишемо. Помоћу њега, помоћу појма скупа, строго
је изведена читава скуповна теорија, која прожима математику и повезује њене
остале делове у хармоничну, чудесну целину.
И геометрија је тако саграђена; у
основи се налазе појмови тачке, праве
и равни које не дефинишемо, већ интуитивно доживљавамо, а све остало се
строгим путем одатле изводи.
И то је принцип на коме функционише математика, из основног скупа аксиома – основног скупа чињеница које не
доказујемо, већ интуитивно доживљавамо, градимо величанствену зграду математике.
Са друге стране, теолошке, религијске, Господ Бог представља по својој суштини нешто несазнајно, нешто што доживљавамо и у чије постојање верујемо.
Постоји поредак, вечни морални закон
Божији, закон склада пропорција и реда.
У молитвама Православне цркве можемо
наћи и следеће: „Тај закон је: у Васиони
поредак, у природи склад, у души савест,
у друштву морал, а у сваком човеку урођени Закон добра. „
Циљ науке није, и не може бити, да
својим открићима доказује непостојање
Бога. Она својим технолошким достигнућем не представља доказ за одрицање
Божанских законитости, већ супротно,

својим напретком, сваки пут, доказује
управо постојање „Божијег промисла о
спасењу света и палог човека“.
Наука проучава овоземаљски материјалистички и хуманистички ред ствари.
Проучава „ чудесан свет који је изронио
из Вечности, унесен у бескрај и креће се
ка Вечности“.
Енигма почетка света, Великог праска, стално опседа научну савест, а ту маглу из које је настао свет лако је објаснити
следећим: „Све је значи почело, све има
свој Први дан, све је створено. А Творац
свега је само Бог, и може бити само Бог,
а не било какав случај. Свет и човек дело
су Свесмисла – Бога.“
Као што је Господ по својој суштини
непојаман, тако је и на свом почетку математика и наука интуитивна, доживљајна. Као што је наша околина, окружење,
коначно, сазнајно, тако је и наука јаснија;
на ободима настају проблеми за науку

(човека), али само онда када недостаје вера у то да се изучава Божански ред ствари – поредак Творца. Постоји једна опасност за научника, када он престаје то да
буде, када у немогућности проницања и
уочавања законитости функционисања
Васионе побегне и због сопствене слабости сакрије се иза Творца и одатле се баца каменицама немоћи. Но, сваког чека
своја плата, рече Господ Бог наш.
Коначно на питање:“Шта је вера? одговоримо цитатом из Светог писма – Вера
је основ свега чему се надамо и потврда
ствари невидивих“ (Јевр. 11,1). А на питање „Шта је наука? – она је снага и потпора од Бога дата на том путу „чекања оног
чему се надамо и доказивања оног што
не видимо“.
проф. Радојко Дамјановић
професор математике и специјализант на Природно математичком
факултету у Крагујевцу.

Морал и савремено друштво

недоумица
Р

азмишљати о људима као о слободним личностима у садашњем времену и простору за већину људи равно је
својеврсном маштању о принцу на белом
коњу. Боље речено то је крик за оним
што већина од нас жељно осећа али га
суштински на доживљава у свој његовој
пуноћи. То је живот који је једнак слободи. Пречесто нам се оно што називамо
животом покаже као обесмишљавајућа
празнина досаде трајања која нас обузима собом и чини неспособнима за било
какву слободну креацију. Креација јесте
афирмативни дар човеку да се оствари
ипостасно у Христу као његов сапричасник тј. сателесник. Уместо да ту ширину
празнине испуњавамо својом смишљеношћу ми уствари желимо да нас она
испуни попут какве магије. Магије као
март 2006.

самоделатне, бесподвизне силе која дела
сама по себи, без нашег учешћа по аутоматизму својих датости којима управља
нашим датостима као програм у компјутеру. Краће речено живот аутоматизму,
без слободе учешћа и без одговорности
за другог и свет око себе.
То је отуда што слободу посматрамо
као некакво механичко збивање без икаквог свесног утицаја са наше стране, као
да смо постали хиндуске карме. Упознати законе механизма за многе значи бити
слободан јер мирно дочекујеш оно што
је неумитно по том механичком склопу у
коме живиш. Наши самостално смишљени напори да се дође до слободе не ретко
се сведу на напред речено. Они у својој
суштини постану уствари напори да се
права слобода, од механизма, заустави
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и претвори у нешто статично и беживотно, по форми активно, а уствари мртво.
Подјармљивање средствима постало
је поклич наводног ослобођења из стања зависности од тих истих средстава.
Покраденост и злоупотребљеност времена јесте основ за овакву обману. То је
пљачка коју господари поднебесја чине
човеку, односно контра иницијација, јер
немогућност самоконтроле у времену јесте сужавање животног простора за сваког од нас. Сваки напредак на оваквим
основама значи напредак ка крају почетка, али не ради његовог надилажења већ
ради његовог поништавања.
Господарити новцем или каквим другим материјалним или лаждуховним добром, које обезбеђује власт над оним што
је изван нас поистовећено је са слободом.
У томе нам помажу и медији, нпр. телевизија која се злоупотребљена претвара у
генератор расула и пијавицу времена која небригу о времену и простору представља као слободу. Проблем је у томе што
таква врста « господара » слободе образује најбољу слику суштинског роба, тј.
деградираног бића. Деградирано биће јесте биће разорено многоциљном бесциљношћу која собом човека као створено
биће са могућношћу ипостасног остварења кида тежњом да задовољи по себи,
сваки у природи садржани нагон. Тиме
се у човеку јавља суштинска празнина. У
бићу се иконизује небиће али као постојеће иако нема самостално постојање, а то
је постварење зла.
Страх и немоћ
пред самим собом,
одводе нас у бежање
од себе кроз извитоперавање других у нама. Наше унутрашње,
које смо изгубили
падом покушавамо
да надокнадимо туђим спољашњим не
примећујући да су и
други исти као и ми
у том погледу. Неки
од нас јуришајући на
боголикост других
подсећају на демоне. Та унутрашња
опредељеност човека
касније се шири на
целокупан живот и
свет. Долази до злоу20

потребљености времена и простора. Време и простор су неодвојиви од овог света и међусобно су нераскидиви иако су
међусобно непоистоветљиво исказиви.
Време увек обухвата простор, иако се садржи у њему, на неки начин га испуњава
сведочећи му тако његову трајућу пролазност, док исто бива ограничено простором који времену даје границе протока.
Промишљање о времену и простору можемо да упоредимо са обичном тачком,
јер тачка јесте уствари сабијено време и
простор. Она је пуноћа која све има, али
не може сама да траје, да би имала смисла она мора да је истовремено почетак
и крај нечега или некога. Без ње у нама
опитном свету не би било ни једног и
другог јер она није само знак интерпункције већ дубока онтолошка датост која
сведочи да јесмо то како јесмо у оквирима које она садржи у себи. Шта тачка има
по себи – ништа, па опет свему даје потку бића не постајући при том и основа
бића. Ништа јој не можеш одузети или
додати. Када је делиш, не мењаш јој ни
количину ни вредност, не умањујеш је.
Када јој додајеш, опет исто, јер је не увећаваш. Ширећи се тачка не ремети свој
обим нити деобом умањује свој пречник.
За њу се још може рећи да она јесте круг,
али не само на својим границама већ и
унутра. Она јесте биће круга и јесте круг
у свакој тачки своје тачке. Могли би рећи да је тачка у символичком представљању символ савршенства у природи, а не
круг, јер и он је збир тачака, без обзира
на пречник, у истом безброју. Мноштво
тачки не повећава број нити ремети јединство, па опет тачка није биће по себи
јер га је добила од Речи која тачки даде
у почетку, нека буде и би тачка. Јасно је
да су време и простор оквири у којим човек себе остварује или не остварује као
личност.
У самозатвореном времену и простору, који истовремено спајају и раздвајају
у каквим данас живимо, све се краде и
одузима од човека, а најлакше се том и таквом времену и простору жртвује искреност једних према другима. Искрености
скоро и да нема у међусобним људским
односима јер је не поседујемо ни у свом
унутарњем ланцу вредности. Немамо је
сами пред собом, па је немамо ни пред
другима. Искреност пред собом јесте
почетак суштинског преумљења ка Слободи која има Име. То је прва степеница

ка Христу Који Јесте једина Слобода али
и највеће главогубилиште за човека окованог непреображеним (неохристовљеним) временом и простором, временом
које није икона Вечности, простором који није икона Бескраја.
По ко зна који пут показује се као тачна чињеница, да оно о чему се највише
прича да тога највише и недостаје. Многи су покушавали да пишу о људима који
су успели да своју унутрашњу празнину
ограничености осмисле (преобразе) следујући и тражећи по дару Христовом,
Духом Светим, том истом Христу Васкрслом, Богочовеку Који седи са десне
стране Оца, а не илузијама створеним
у главама људским. Тачно је да је за писање нечег таквог неопходно опитно
искуство суштинских монаха1 који својим ходом за Васкрслим, преображавају
твар свога бића Духом Светим. Другим
речима, само боготражитељи у срцу јесу
кадри да и себе и свет око себе осмисле
нечим што није од овога света, а што
опет исти држи у постојању. Зато појам
слободне личности у овом свету представља причу коју причају сви, а само луди
за свет покушавају и да је остваре. Конце
њиховог «лудила» држи онтолошка усамљеност, коју осећа човек када се сведе
само на сада и овде (време и простор),
јер нападајућа празнина ослобађа хаос
нагона који на свој начин изражавају жељу за осмишљавањем те празнине. Она
их изазива будући да је претња која их
на први поглед ствара и изједа. То је она
многоциљна бесциљност. Суштински монах се не мири са немиром празнине и
ништа јој неда у област власти. Неда јој
своје нагоне јер они нису од празнине
нити за празнину, баш као и сав остали
свет. Монах не утемељава своје силе и
хтења на бежању од света или од опасности у којој свет пребива, већ све своје, и
душу и тело и свет са људима око себе, тј.
себе истог, поменутог (откривеног), претвара у себе истог смисленог у Христу до
чијих граница га шири Дух Свети. Таквог
себе христосмисленог пројектује, уграђује, истим Духом Светим у све оно што
има укус творевине, дајући му трајност
Христом чијом се иконом пројавио.
Овакво «лудило» није казна, већ једини начин да се нађе смисао личног постојања и да се читава творевина препозна,
Монах јесте појам за једнину, али ни у ком
случају није синоним за онтолошку самоћу.

1
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оличи у Христу. Једино такав свет одговара свима нама иако
представља највећу
хулу за стада људи у
којима се тежња ка
том свету пројављује увек као казна,
знак проклетства и
лудила које наводно
не види праве људске вредности.
На овакав начин
прећи границу «нормалног», значи на
прави начин постати цео и остварен
,али не на начин као
свет у коме доминира гесло колективне
У Господу уснули †отац Авакум,
манастир Драча
корисности. У колективизираном друштву ( не заједници, јер
она увек подразумева слободу) «бити
луд» често значи бит херој личног, суштински по дару слободног, начина постојања.
Капије вечности се налазе свуда око
нас попут капилара које заклања ткиво
ускладиштене пропадљивости, тј. богатства, сиромаштва, младости, старости,
лепоте, ружноће, здравља, болести и др.
идола којима људи служе или од којих се
боје. Можемо са великом сигурношћу извести закључак да је прича о слободној
личности од многих схваћена као добра
за промоцију и маркетинг манипулације
са људима, али је истовремено и неприхватљива за људе због самоодрицања које захтевно садржи у себи. Власт над другим јесте идеал садашњег друштва људи,
у коме човек који хоће слободу у Христу
нема шта да тражи, али има много тога да понуди, иако се то од људи схвата
као лично лудило и безумље које за њих
пројављује и представља болест, аутизам
или нешто слично. Не примећују људи да
само свесно одумирање за имагинарно,
«нормално» људско јесте порођај човековог живота у слободи постојања – Цркви.

Јереј Бобан Миленковић
хонорарни наставни Призренске
Богословије, привремено у Нишу
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Богослужења

кратак преглед историјског развоја
богослуж ења
први део
а) ИСТОРИЈСКЕ
П Р Е Т П О С ТА В К Е
БОГОСЛУЖЕЊА
Хришћанско богослужење је, као што
је познато, настало у
јудејској
средини,
као и само хришћанство. Богослужење
има своје порекло у
делатности Господа
Исуса Христа, Који је
учио њему и дао заповест да се оно врши.
Тако је Он научио
Своје ученике да се
моле, било Својим
примером (Лк. 6, 12;
22, 30-45, итд), било
да их је подстицао да
се моле (Мт. 5, 44; 6,
5-8, 41, и тд.), дајући
Епискош шумадијски Јован, Света Литургија
им образац молитве
у манастиру Драча
“Оче наш...” (Мт. 6,
9-13; Лк. 11, 2-4), која се због тога назива
„Господња молитва”. Предао им је, такође,
и Свету тајну Евхаристије на Тајној вечери
(Мт. 6, 26-28; Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 23-25),
дао заповест да крштавају оне који верују
у име Оца и Сина и Светога Духа (Мт. 28,
19), Сам учествовао у богослужењу јудејског храма и молитви синагоге. Апостоли
и први хришћани били су Јевреји, те су, по
примеру Господњем, наставили да напоредо
са својим сабрањима учествују и у богослужењу јудејског храма и синагога. После разарања храма и њиховог изгнања из синагога
које је претходило томе, ограничили су се
на своја сабрања, али су сачували свест да
су они нови Израиљ, наследник обећања и
истинског богослужења. Стари завет је био
њихова свештена књига из које се читало
на богослужењима и на којој се заснивала
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проповед, Псалтир је остао њихова химнолошка књига, празници су у основи задржани, поредак сабрања синагоге био је
узор за њихова сабрања, док су многи богослужбени обичаји остали у црквеној пракси. Међутим, све то је употребљавано селективно и свему томе дат је нови смисао
и чисто хришћански садржај. То је био
образац (τύπος) и сенка, али је представљало темељ и педагогију за долазак и примање у Христу истине и “у духу и истини”
хршићанског богослужења (Јн. 4, 23-24).
Без обзира на то што су у хришћанство
ушли многи незнабожачки народи и народи са друкчијим верским традицијама.,до
данас су остали многи елементи јудејског богослужбеног предања, као што је
субота која је премештена и преображена
у недељу, Пасха, Педесетница, одежде, кађење, време молитве, многи литургијски
термини, у извесним литургијским типовима бесквасни хлебови, итд. Поједини
утицаји су примарни, док су други секундарни, односно настали су под утицајем
Старог завета а роsteriori, као што је, на
пример, питање чистих и нечистих. Али
хришћанско богослужење ни у ком случају не представља некакво преправљено и
побољшано издање јудејског богослужења. Оно је његов наставак на исти начин
као што се хришћанство може сматрати
наставком јудаизма.
Некада је по стојала и супротна тврдња - да је, наиме, хришћанско богослужење оплемењени облик многобожачког
богослужења, односно идолопоклоничке
богослужбене праксе. Ово мишљење се
данас сматра потпуно погрешним. Од самог почетка постојала је оштра конфронтација између хришћанског богослужења
и многобожачког идолослужења, које је
карактерисано као „λατρεία δαιμονίων”
(„служење демонима”), „πολύθεος πλάνη”
(„многобожачка заблуда”), коју је требало

искоренити из света. Од оних који су се
крштавали захтевано је одрицање од Сатане ,, и свих дела његових, и свих весника
његових, и сваког служења њему” односно
потпуно одбацивање сваког слу жења
идолима. То што су после дефинитивне
победе хришћанства над многобоштвом
остали, званично или незванично, неки
елементи многобожачког богослужења
у појединим областима и у народној побожности, нема никакав посебан значај.
Оно што је задржано из многобоштва било је или безопасно, или је представљало
општи начин манифестовања служења Богу, или је опет било плод генијалне стратешке тактике. Тако је је на место рођења
непобедивог сунца (25. децембар) дошао
Божић, односно Христово рођење (рођење „Сунца правде”), празничне оргије
заменили су постови, служење идолима
заменило је поклоњење светим иконама,
свете изворе (које су имали многобошци)
су замениле водице, Асклепијева светилишта (τà άσκληπίεια) заменили су храмови
посвећени светим исцелитељима (бесребреницима), итд.
в) АПОСТОЛСКИ И ПОСТАПОСТОЛСКИ ПЕРИОД (I век)
Прва сведочанства о хришћанском
богослужењу дају нам новозаветни текстови, и то углавном Дела апостолска, а
спорадично и посланице Светог апостола
Павла. Богослужење је било веома једноставно. Састојало се од сабрања која су се
одржавала увече, по узору на Тајну вечеру, и заједничких трпеза (агапе), после
којих се вршила света Евхаристија. На
тим сабрањима се читало Свето писмо, а
затим је следила проповед, као и у синагогама. Појани су псалми из Старог завета,
а можда и први хришћански поетски састави, који се наводе и у апостолским текстовима (Ефес. 5, 14; 1. Тим. 3, 16; Филип.
2, 5-11, и др.)- Читањима из Старог завета
почињу се додавати и читања апостолских
посланица, а касније и јеванђеља.
Крштење се вршило погружавањем у
воду, а миропомазање је давано кроз полагање руку апостола. Посланица светог
апостола Јакова сведочи да је постојала
посебна брига и о болеснима који су помазивани уљем, што је праћено ..молитвом вере” (Јак. 5, 14-16).
Из Јовановог Откривења закључујемо да је крајем I века богослужење било
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Сусрет Светих Апостола Петра и Павла,
капела у Богословији у Крагујевцу

прилично развијено, ако прихватимо да
пророчке визије, макар делимично, преносе и богослужбену реалност Цркве.
Малоазијске црквене заједнице су своју
традицију празновања Пасхе везивале
за светог Јована Богослова, што значи да
овај годишњи празник има апостолско
порекло. Међутим, ако се и не може са
сигурношћу рећи за Пасху, постоји јасно сведочанство о сабрању „κατà μίαν
Σαββάτοη” (,,у први дан недеље”) (Дап. 20.
7; 1. Кор. 16, 2), који се већ у Откривењу
назива „Κηριακή ὴμέρα” („дан Господњи”)
(Откр. 1, 10). То је био највећи корак у
правцу ослобађања од јудаизма који је
имао суботу као знак држања Закона и
гаранцију за Божија обећања. Су бота је
постала недеља, обре зање - крштење,
левитско свештенство - свештенство по
чину Мелхиседекову.
Почетком II века написан је један веома важан спис који означава прелазни
период. Реч је о спису „Διδαχὴ τω̂ν δώδεκα
άποστόλων” (,,Учење Дванаесторице Апостола”). Више није било Апостола, али је
остало њихово предање, које се у Цркви
чувало путем усмене проповеди. Овај
спис је био један покушај њеног записивања. Спис се не дотиче само учења
Цркве, што би било за очекивати, него
и богослужења: крштење, агапе и евхаристија, постови, времена молитве и начини молитве били су део првобитне апо23
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столске проповеди. То се само по себи
разуме, али је и сведочанство апостола
Павла јасно: „јер ја примих од Господа што
вам и предадох... “ (1. Кор. 11, 23).
г) ПЕРИОД ГОЊЕЊА
(II век - 313. год.)
Створена је једна романтична теорија о „катакомбној Цркви” и једном богослужењу примереном таквим условима.
Историјска је чињеница да је Црква, с
времена на време, трпела страшна гоњења, прво од стране Јудеја, а затим и
од стране званичне римске државе. Али
истовремено знамо и то да су хришћани
имали и храмове, и да њихово богослужење није било тек у зачетку.
Из овог периода имамо опис хришћанског сабрања и од стране многобошца Плинија млађег (98-117), као и опис
који нам даје свети Јустин мученик и философ у својој Првој апологији коју је
упутио Антонију Пију (око 150. године),
и „Апостолско предање” светог Иполита
Римског (217-235). Чињеница је да су постојале организоване Цркве са епископима, презвитерима и ђаконима, са прилично развијеним богослужењем и снажним
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литургијским интересовањем. Црква је
по промислу прикривала свештенорадње
(disciplina arcani), као што по Божијем промислу није записивала ни литургијске текстове.
Богослужења су вршена са усменим изговарањем текстова, молитве су импровизоване према „моћи” предстојатеља, али
на основу веома развијене усмене традиције.
Да су постојали апостолски текстови
литургија и осталих свештенорадњи, богослужење би се у њима окаменило, те не
би било кадро примити ништа ново и не
би се могло адаптирати према потребама
и условима сваког народа коме је проповедано Јеванђеље.
Господња и апостолска традиција представљала је семе и квасац из кога су произашле дивне и разноврсне литургијске
форме широм хришћанске васељене, које
се јављају после престанка гоњења.

Јоанис Фундулис

Хришћански појмовник

икона
У

Цркви постоје многи видови сведочења истине Божије. Једна од њих
је и уметност. Најдубље истине о Богу, човеку и свету, Црква исказује и кроз своје
духовно најосетљивије ствараоце, богонадахнуте уметнике. Они су искуство живота у вери преточили у живу реч, па су тако настале химне и богослужбене песме
или у ноте, из којих су настале мелодије
или у боје од којих су сачињене фреске и
иконе или пак у грађевине, па су настали
велелепни црквени храмови.
Храм и богослужења у њему јесу
ретка и скоро једина места у којима сва
људска чула активно учествују и где за
свако људско чуло има истинског ужитка. Најпре је ту чуло слуха. Мелодичност
црквених напева препуна архаике, сетности, светости и заноса чини да наше
чуло слуха доживи тотално задовељење.
Још ако се догоди и то, да хор, певница и
служашчи свештеник у олтару успоставе
ону преко потребну складност и симфоничност, онда је ужитак комплетан. На
ред долази чуло мириса. Опојни мирис
тамјана спојен са мирисом воштаних свећа, ствара онај мирисни амалгам, тако
угодан, јединствен и тако незабораван.
Затим на ред долази чуло вида. Најпре
су ту иконостас и ликови светих на њему
и заносни ватромет боја у виду фрескописа. На крају ево нас и код чула укуса.
Хлеб наш насушни у облику нафоре и
причешћа примљена из жртвене чаше у
виду хлеба и вина, чини да нам и у симболичном облику и то чуло макар и у минимуму буде задовољено.
Овде ћемо се најпре задржати на
чулу вида, на иконама светитеља Божијих. Шта је то православна икона? Реч
икона је изворна грчка реч и значи - слика, портрет. Узето шире то може бити
слика нерелигиозне садржине; међутим,
узето уже то је слика искључиво религиозног значења. Код иконе разликујемо два
битна чиниоца: АРХЕТИП (прволик) и
ТИП (ЛИК). Архетип је она личност коју
март 2006.

слика приказује, а тип је његов приказ на
слици, сама слика. Дакле, икона је средство за комуникацију између онога ко јој
приступа и онога ко је на њој насликан,
изображен. По речима Светог Јована Дамаскина икона је: “подобије (слика) и приказање и изображење некога, које собом
показује оно што је насликано. Свакако,
икона није у потпуности слична прволику, то јест ономе што је насликано, јер
друго је икона а друго оно што је насликано, тако да се види међу њима разлика,
пошто то двоје није једно и исто. На пример: човекова слика (икона), изражава
црте тела, не поседује душевне силе, јер
нити живи, нити мисли, нити говори, нити осећа, нити покреће удове. Па и син
који је природна слика (икона) оца има
нешто другачије у односу на њега: он је
син а не отац.” (Св. Јован Дамаскин, Апологетска слова против опадача светих
икона, Одлуке Васељенских сабора Р. Поповић, Бгд.1997, 150)
У историји хришћанске цркве било
је много тешких и трагичних момената.
Један од њих је и период цркве од 7. до
9. века. То је време антихришћанског одбацивања и уништавања светих икона и
нечовечног прогањања иконопоштовалаца у Цркви .
Иконе су у Православној цркви поштоване од самих почетака, а то нам
потврђују и разна археолошка сведочанства, а нарочито сачуване фреске у катакомбама старог Рима, Палестине, Мале
Азије. Појава иконоборачке јереси у тадашњој Византији имала је неке своје узроке.
1. “Наиме, почетком 8. века у Византији је дошла на власт династија Исавријанаца, владара, који су долазили из покрајина где су хришћани били у тешњем
додиру са Јеврејима, а нарочито са Исламом, а расположење и једних и других је
било антииконичко. И Јевреји и муслимани су сматрали иконе за “ идоле“ и опту-
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живали хришћане да су идолопоклоници. У суседном, на Истоку, Омајадском
царству калиф Језид II је 723.г. наредио
уништавање хришћанских икона. Као аргумент против поштовања икона навођена је 2. Божја заповест из Старог завета:
“ Не прави себи идола нити каква лика
немој им се клањати нити им служити” (
2. Мој. 20,4-5).
2. Следећи узрок појаве иконобораца био је свакако монофизитски утицај.
Монофизитство је било христолошка
јерес, која је минимизирала људски елемент у тајни Оваплоћеног Христа. Иконоборци су сада са тих истих позиција,
истицали немогућност сликања Христа
као човека, а Његово Божанство је већ
ионако неизобразиво.
3. За појаву иконоборачке јереси постојао је манихејско – павликијански
утицај, који је такође долазио из дубине
Мале Азије (Јерменија), а и он је био изразито антииконични и антикултуран. Уз
ова два, извесни историчари и теолози
у новије време указују и на негативан јелински утицај: то је био онај философски
презир према материји и свему телесном
код нехристијанизованог јелинизма, макар он био и тако спиритуалан какав је
био неоплатонизам“ (Еп. Атанасије, 1200
година Седмог Васељенског сабора, зборник Православље и уметност).
Сада ћемо видети у чему је разлика
између световне слике и иконе. Наиме,
ако узмемо било коју световну слику можемо констатовати следеће: 1. Обликовање бића на њој се постиже контрастом,
дијалектиком светлости и таме, светлости и сенке. 2. Уз светлост се користе и
други елементи као нпр. перспектива:
неки предмети су ближи ономе који посматра слику, други су даље, неки су мањи, неки већи. 3. Ритам слике: зависност
једног бића од другог, итд.
Све ово указује на чињеницу да свет
на слици не обликује Божије силе и енергије које су различите од сила и енергија
природних, већ искључиво природне силе. Световна слика је продукт односа светлости и таме, сенке, светлост на икони
је створена, овоземаљска, а самим тим и
неслободна. Јер све што се нађе иза предмета на световној слици је неосветљено,
не види се на слици.
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А како икона пројављује те Божанске
силе у свету? Прво, светлост којом се слика једна икона не стоји ни у каквом дијалектичком односу са тамом. Наиме, икона нема сенки, а то показује да светлост
на њој не сапостоји са тамом. С друге
стране, она се не креће искључиво праволинијски, већ слободно. У противном
она би нужно имала сенке или неосветљене делове. На икони се виде и они предмети који су у природи невидљиви, нпр.
рибе у води, унутрашњи део куће која се
посматра извана.
На икони, простор и време нису силе
које удаљују и раздвајају бића на икони,
као што то чине у природи, већ их спајају. Зато се на икони све показује у истој
равни, без да то утиче на то да се изгуби
осећај постојања простора на њој. Што
се тиче времена, на икони, се не само
приказују заједно догађаји и личности
који су се збили у истом временском
периоду, већ икона показује и спаја и
догађаје из различитих времена. И још
нешто: она показује и оно што се није догодило, будуће догађаје. На пример, на
икони Васкрсења Христовог приказано
је и васкрсење Адама и Еве. То је другим
речима спајање прошлости, садашњости
и будућности.
Другим речима, икона представља
свет прожет Божанским енергијама и силама. Сви мотиви приказани на икони су
у тесној вези са Христом, али са Литургијским Христом, а то је Христос који се
показује не само као човек, већ и као спаситељ, судија и сведржитељ света, као
Бог. То се види и у трагичним сценама,
Распеће Христово се показује тако што
ни једног тренутка не одаје сумњу да је
тај распети Христос Бог. Тако дакле, икона представља свет који је у заједници
са Богом, али будући да та заједница још
није у потпуности остварена сад и овде,
она је још увек само икона те истине. Другим речима, икона представља есхатолошку димензију света, када ће он бити у
истинском заједништву са Богом, не пренебрегавајући његове природне облике.
Иконом се представља свет и човек у Цркви онаквим каквим ће се они јавити у
последњем догађају остварења Царства
Божијег на земљи, не занемарујући при
том њихову историјску реалност.

Срећко Зечевић, јереј

тумачаење символа
вере
први део
УВОД
Символ вере је релативно кратак
сажетак вере у коју верује Црква и он у
животу хришћанске Цркве, од древних
времена па све до данас, заузима једно сасвим особено место. Реч “символ” би се
у њеном првобитном значењу могла превести као “оно што држи заједно, што сједињује, што садржи”. Тако Символ вере
садржи, тј. заједно држи све оне истине
које су , како верује Црква неопходне човеку за пуноту његовога живота, за спасење од греха и духовне смрти.
Историјски гледано Символ вере је
настао из припреме новообраћених, то
јест нововерујућих који су се припремали да уђу у Цркву кроз свету тајну Крштења. У првим вековима Цркве нововерујући су се крштавали, углавном, већ као
одрасли. Као и данас, људи су и тада прилазили вери, прихватали Христа, желели
да ступе у Цркву, да постану чланови црквене заједнице - сваки својим особеним
путем. Јер свако обраћење, сваки сусрет
човека са Богом јесте тајна благодати
Божије у коју ум човечији не може проникнути. Једни су приступали Богу кроз
страдање и жалост, други кроз радост и
срећу. Тако је било и тако ће бити засвагда.
Тајна је како се рађа вера у души човековој. Сама, пак вера у Христа приводи
човека к Цркви, ка заједници оних који верују у Христа. Сама вера иште и потребује јединство верујућих који, љубећи једни
друге, управо тим својим јединством сведоче пред светом да су ученици и следбеници Христови. „По томе ће вас познати
да сте Моји ученици - рекао је Христос
- ако будете имали љубав међу собом”
(Јн. 13:35). Љубав и јединство вере јесте
оно што, по св. ап. Павлу, чини главну
радост Хришћана: “Јер жарко желим да
вас видим - пише он хришћанској Цркви
март 2006.

у Риму - да се ту са вама утешим заједничком вером, и вашом и мојом”(Рмљ. 1:1112).
Хришћански живот нововерујућега
је почињао тако што би био доведен к
Епископу помесне Цркве, који би својом
руком начинио знак крста на челу новога
Хришћанина, стављајући тиме на њега
знак Христов. Човек је пришао Богу, поверовао у Христа. Али, сада је био дужан
да научи и садржај своје вере. Он је постајао ученик или - како се каже у црквеним књигама оглашени (катихумен)
који је почињао да се припрема за Крштење. Јер, Хришћанство није емоција, није
пуко осећање: не, оно је - сусрет са Истином, оно је - мукотрпни подвиг прихватања Истине читавим својим бићем. И
као што човек који истински воли музику мора да прође кроз мукотрпно вежбање да би могао да изводи музику, тако и
онај који поверује у Христа, који заволи
Христа мора мукотрпно да се учи садржају своје вере и свему ономе на шта га
она обавезује.
У навечерје Пасхе, будући да су се
у раној Цркви крштења вршила током
пасхалне ноћи, сваки оглашени који се
припремио за Крштење свечано би прочитао Символ вере, исповедио јавно да га
„схвата” и прихвата, као и да прист упа у
јединство вере и љубави. Свака већа помесна Црква - Римска, Александријска,
Антиохијска - имала је свој сопствени
крштењски символ вере. Ти различити
помесни символи вере су изражавали једну и нераздељиву веру, али су се се међусобно разликовали по стилу и језику.
Међутим, почетком IV века у Цркви су
избили велики спорови који су се тицали
основног хришћанског учења о Христу
као Богу.
Године 325. године у граду Никеји одржан је I Васељенски Сабор и на њему
је формулисан општи и за све Хришћ27

ане - јединствени Символ вере. Неколико десетина година после тог Сабора,
на II Васељенском Сабору, одржаном у
Константинопољу, Символ вере је био
допуњен, добивши том приликом назив
Никео-цариградски Символ вере и тај
Никео-цариградски Символ вере је од
тада почео да важи као општи Символ
вере за читаву Васељенску Цркву. Коначно, на III Васељснском Сабору, одржаном 431. године у Ефесу, одлучено је да
Никео-цариградски Символ вере мора

остати занавек непромењен, или - другим речима - да му се више ништа не
сме додавати.
Од тада се васељснски Символ вере
пева и чита у Цркви на свакој литургији.
Символ вере је свеопшти, за све хришћане обавезујући израз црквене вере. И
зато свако ко жели да сазна у шта верује
Црква, шта је хришћанска вера и шта је
Истина коју Хришћанство доноси свету,
може да нађе и налази одговор на та питања у Символу вере.

НИКЕОЦ АРИГРА ДСКИ СИМВОЛ ВЕРЕ
Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега
видивог и невидивог.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова, Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало;
Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса и оваплотио се
од Духа Светога и Марије Дјеве и и постао човек;
И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен;
И Који је васкрсао у трећи дан по Писму;
И Које се вазнео на небеса и седи с десне стране Оца;
И Који ће опет доћи са славом да суди живима и мртвима, и Царству Његовоме неће бити краја.
И у Духа Светога, Господа, Животворнога, Који од
Оца исходи, Који се заједно са Оцем и Сином обожава и слави, Који је говорио кроз пророке.
У једну, свету, саборну и апостолску Цркву.
Исповедам једно крштење за отпуштење грехова.
Чекам васкрсење мртвих.
И живот будућега века. Амин.

ВЕРУЈЕМ

Пресвета Богородица,
средњевековна уметност
Грузије
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„Верујем...”. Задржимо се на овој речи
којом почиње Символ вере. Реч гласи верујем, она собом даје основни тон читавом Символу вере, откривајући његову
духовну свеизузетност и јединственост.
И мада нам се та реч чини познатом и схватљивом, неопходно је да се над њом замислимо и да је поново откријемо, тачније
- неопходно је да је свако од нас непрестано изнова открива лично за себе.
Шта говорим или, тачније, о чему
говорим када изговарам реч - верујем?
Чини ми се да је довољно само да поставим то питање да бих одмах осетио да
се реч „верујем” суштински разлик ује од
свих других речи којима изражавам садржај свог унутарњег “ја”.

Када кажем “мислим”, и мени и другима је јасно о чему је реч: о усмерености
моје свести према овом или оном објекту. Рећи - “мислим да Бога има” значи
исказати неки закључак изведен из ових
или оних претпоставки. Када кажем ”знам, убеђен сам, схватам” и даље остајем у областима које су потпуно објашњиве, рационалне, у стањима моје свести
која у себи немају ничег загонетног. Реч
“верујем” није применива ни на једно од
тих стања свести, јер за њих уопште није
неопходно да постоји вера. Напросто би
било глупо рећи “верујем да пада киша”,
јер се ту ради о објективној чињеници.
Јасно је, стога, да се реч верујем односи искључиво на оно што је у мени и ван
мене, а лишено је очевидности. Другим
речима, на оно што је лишено и чулне, и

рационалне, и - коначно - саме чињеничне очевидности.
Истовремено - и ту долазимо до
оног најважнијег - реч верујем по самој
својој суштини одговара нечему што је,
макар то било само у мени, стварно и
испуњено унутарњом силом, чему није
потребна никаква спољашња потврда.
Говорим “верујем” само за оно што очима не видим, ушима не чујем, рукама не
додирујем, према чему немам однос никаквог “два плус два једнако су четири”,
већ само за оно у шта верујем и што том
вером знам.
“Бога нико није видео никада...” (Јн.
1:18). За оне који верују, вера се разликује од свега, зато што је њена суштина у
томе да је она усмерена према ономе што
је немог уће “просто” знати и “просто” доказати. У том смислу веру је мог уће назвати и чудом и тајном. Сам верујући је тај
који веру доживљава пре свега као чудо.
И заиста, отк уда у души, отк уда у свести
та, истовремено, радосна и страшна извесност присуства и сусрета, отк уда тај
дух свеобуимајуће љубави? Као да то не
чиним ја, већ нека сила у мени која изговара - “верујем”, као одговор на тај сусрет.
Не могу да објасним речима ту силу,
зато што су речи кадре да говоре само о
оном што је земно, о чињеницама, о ономе што се може видети и додирнути. А
иск уство вере је, сасвим очигледно, искуство свише, одозго. Како онда изразити
и пренети то иск уство другима? Нисам
ја тај који је пришао нечему, већ је Неко
пришао мени и коснуо се мога срца: “Ево
стојим на вратима и к уцам!”. То к уцање,
тај долазак осетила је душа и радује се и
зна...
Вера је чудо и, стога, тајна. Вера је додиривање тајне, сагледање других димензија свега што је у свету. У вери оживљује
онај тајни смисао живота. Испод плитке,
објасниве и једнозначне површине ствари одједном почиње да зрачи њихов
аутентични садржај. Сама природа почиње да говори и да сведочи о ономе што
је изнад ње, што је у њој, али се потпуно
разлик ује од ње. Говорећи најједноставнијим мог ућим речима - вера у свету види,
зна и осећа присуство Бога. Вера је, по
речима св. ап. Павла, “потврда ствари
невидивих” (Јевр. 11:1). И, заиста, верујући све у животу и сам живот почиње да
доживљава као јављање. “Небеса казују
славу Божију, и дела руку Његових оглашмарт 2006.

†Протојереј Александар Шмеман

ава свод небески” (Пс. 19:1). То није поезија, то је глас и то је сведочанство вере.
Чудо, тајна, радост, љубав! Све ово одјекује у речи “верујем!” - истовремено и као
одговор и као исповедање. Као одговор
Ономе Који ме је први заволео и као исповедање мога прихватања те љубави и
стварности тога сусрета. “Верујем!” - ово
као и све остало у Символу вере - јесте
реч и сведочанство о томе што је душа
сазналa у том сусрету.

У ЈЕДНОГА Б ОГА ОЦА...
“ У једнога Бога Оца, Сведржитеља,
Творца неба и земље, и свега видивог и
невидивог...”
Верујем у једнога Бога. Ово исповедање једнога Бога јесте начело свих начела и основа свих основа Хришћанства.
Хришћанство је дошло у свет у коме је
владало многобоштво. Прехришћански
човек је богом називао и обожавао природу, то јест различите силе које су деловале у њој. “Свет је пун богова”, рекао је
грчки философ Талес и то је - у преводу
на данашњи језик - значило да у свету
делује мноштво сила и “закона”.
Хришћанство се својом проповеђу и
својим исповедањем једнога Бога побунило против обоготворења света. Један
Бог: то значи да су све силе, сав живот,
сви “закони”, све што живи у свету и,
коначно, сам свет - од Бога, али да они
нису -Бог. Паганство и многобоштво је
осећало божанске изворе света, али није
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знало Бога. Пагански “богови” су били
пуки одраз самога света. От уда у многобоштву супарништво “богова”, от уда
идолопоклонички и магијски карактер
паганства.
Зато, свечано објавити и исповедити
једнога Бога значи потврдити првенство
духовнога Свевишњега Бића које је једино способно да открије прави смисао
сваког облика живота.
И Символ вере одмах назива тога
једнога Бога - Оцем. “Верујем у једнога
Бога Оца...”. Јер ако реч Бог означава апсолутну узвишеност Божанства, Његову
апсолутну надмоћ над светом, иск уство
Бога као Свевишњега, Недостижнога,
другачијега, онда именовање Бога Оцем
потврђује не само везу Бога са светом,
већ такву везу чија је суштина у љубави,
присности и бризи. Хришћанство - са
једне стране - одбацује многобоштво и
свечано објављује једнога Бога као апсолутно Биће, док - са друге - са једнаком
одлучношћу одбацује и оно схватање
Бога које се зове деизам. Деизам је схватање Бога као “узрока” или - по чувеној
Волтеровој аналогији - часовничара који
је створио сложени механизам света, ставио га у погон, али после тога више не
учествује у његовом раду.
Управо то и такво апстрактно и
чисто философско схватање Бога одбацујемо када Бога назовемо Оцем. Отац
дарује живот, али и после тога наставља
да љуби оно што је створио, наставља да
се брине о њему и да учествује у њему.
Јеванђеље каже да “Бог јесте љубав”. Стога, ми самим именовањем Бога као
30

Оца изражавамо нашу љубав којом одговарамо Богу на Његову љубав, ми изражавамо наше поверење, нашу љубавну
и синовску послушност Богу. Назвавши
Бога Оцем, Символ вере исповеда Бога
и као Сведржитеља. “Верујем у једнога
Бога Оца, Сведржитеља...”. Том речју изражавамо нашу веру да Бог Кога називамо Оцем држи Својим промислом све
- читав живот, или боље речено, да је све
у свету Његово, да је све од Њега, и да
све живи Њиме.
Ни против чега се Хришћанство
није борило са толико одлучности као
против “дуализма”, против вере многих
прехришћанских религија да постоје два
начела: начело светлости и начело таме,
начело добра и начело зла. Дуализам је
изникао из иск уства света по коме страдање, зло и изопаченост господаре светом.
А будући да страдање и зло - по схватању
дуалиста - долазе од материје, онда је
нужно бежати од материје у чисту духовност. “Материја” је - од зла, и материја
јесте зло... Нешто касније ћемо више казати о томе како Хришћанство схвата зло,
разливено кроз свет који је Бог створио
као добри и светли свет. За сада ћемо
само нагласити да хришћанско схватање
Бога као Сведржитеља искључује сваки дуализам. Свет је саздан Божијом љубављу.
Није грехопад суштина света, већ је управо грехопад отпадање света од љубави
Божије као своје суштине. Коначно, Символ вере исповеда Бога као Оца, као Сведржитеља и као “Творца неба и земље,
и свега видивог и невидивог”. Свет је
створен и његов Творац је Бог. Свет није
настао сам од себе, није резултат случајног спајања ћелија, није апсурд. Он има
свој смисао, он има своје начело и свој
циљ, и све је у њему повезано са вишњом
божанском мудрошћу: и небо и земља, и
видљиво и невидљиво.” Тада погледа Бог
све што је створио, и гле, добро беше веома” (1. Мој. 1:31). Овим исповедањем се
одбацује свако упрошћено схватање света, свако свођење света на чисту “објективност”. Створен од Бога, свет одражава божанску мудрост, божанску лепоту,
божанску истину. Све је од Бога, све је
прожето вишњим, божанским смислом,
и у томе је - како ћемо видети касније - и
радост, али и трагика света и живота у
свету.
Протојереј Алекссандар Шмеман

Светачник

СВЕТИ АЛЕКСИЈЕ ЧОВЕК
БОЖ ИЈИ
Р

азличити су путеви којим Бог води оне који желе Њему угодити и закон Његов испунити. У
време цара Хонорија у Риму живљаше висок царски
достојанственик Јевтимијан, врло угледан и врло богат. И он и жена му Аглаида провођаху живот богоугодан. Иако беше богат, Јевтимијан је седао само
једанпут дневно за трпезу, и то по смирењу сунца.
Имађаху јединца сина, овога Алексија, који кад одрасте би принуђен да се ожени. Но он те исте ноћи
остави не само жену него и дом оца свога, седе у
лађу и дође у град Едесу у Месопотамији где беше
чувени лик Господа Исуса, послат од самог Господа цару Авгару. Поклонивши се томе лику Алексије
се обуче у одело просјака и као просјак живљаше
17 година у том граду, непрестано молећи се Богу и
паперти цркве Пресвете Богородице. Када се ту прочу као богоугодник, он се убоја од људске славе и
оде одатле, седе у лађу да иде у Лаодикију, но промислом Божјим лађа би занесена и доплови чак до Рима. Сматрајући то као прст Божји, Алексије смисли
да иде у дом оца свога и да као непознат ту продужи
живот свој и подвиг. Отац га не позна, но из милоср-

ђа дозволи му да у дворишту његовом у једној изби
живи. Ту Алексије проведе још 17 година живећи
само о хлебу и води. Злостављан од слугу на разне
начине он отрпе све до краја. А када му се крај приближим, он написа једну хартију, стеже у руке, леже
и издахну 17. марта 411. године. Тад би откривење у
цркви Светих Апостола у виду гласа који рече у присуству цара и патријарха: потражите човека Божја.
Мало после откри се, да је тај човек Божји у кући
Јевтимијановој. Цар с папом и целом пратњом дође
у кућу Јевтимијанову, и после дужег распитивања
дознаду да је онај просјак тај човек Божји. Кад уђу
и његову избу, нађу га мртва, но у лицу светла као
сунце. Из ове хартије родитељи његови сазнаду да
је то њихов син Алексије, а невеста, која се 34 године живела без њега, да је то њен муж, и обузе их све
неизмерна туга и мука. Но после се утеше видећи
како је Господ прославио Свога угодника. Јер додиром до његовог тела лечаху се многи болесници, и
из тела му потече миро благоухано. Тело му сахране
у ковчег од мермера и смарагда. Глава му се налази
у Светој ларви у Пелепонезу.

СВЕТИ КИРИЛО АЛЕКСАНДРИЈСКИ
Р

ођен у Јерусалиму у време Константина Великог, а умро у време Теодосија Великог (315386). Године 346. посвећен за свештеника, а 350.
наследио на престолу јерусалимском, блаженог
Максима патријарха. Трипут збациван с престола
и шиљан у прогонство, док најзад у време Теодосијево није повраћен, па проживив мирно још 8 година, предаде душу Господу. Две тешке борбе он је
имао: једну с аријевцима, који се осилише под Констанцијем, сином Константиновим, а другу под
Јулијаном Одступником, с овим отпадником и са,
Јеврејима. У време силе аријевске на дан Педесетнице појави се знамење крста, светлије од сунца, које
се простирало изнад Јерусалима и Горе Јелеонске, и
трајало неколико часова почев од деветога часа изјутра. О тој појави, која је била виђена од свих житеља Јерусалима, писано је и цару Констанцију, и она
је служила много на утврђењу Православља против
март 2006.

јеретика. У време Одступника пак десило се друго
знамење. Да би понизио хришћанство, Јулијан наговори Јевреје да обнове храм Соломонов. Кирил се
молио Богу да то не буде. И би земљотрес страшан
који поруши све што би изнова сазидано. Тада Јевреји почеше поново. Но опет би земљотрес, који сруши не само новосазидано него извали и раст ури
и старо камење које се још држало под земљом. И
тако се обистини реч Господња: ни камен на камену
неће остати.
Од многих списа овог светог оца сачувана је његова катихетика, дело првокласно, које потврђује
веру и праксу Православља до дана данашњега. Необичан архипастир и велики подвижник био је овај
светитељ. Био је кротак, смеран, сав испоштен и у
лицу, блед. После многотрудног живота и витешке
борбе за веру православну мирно се упокојио и
преселио у вечне дворе Господње.
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Актуелности

прослављена хорска
слава
На дан светог Симеона Мироточивог,
26. фебруара, Дечји црквени хор „Свети
Симеон Мироточиви” из Крагујевца је
прославио своју славу.
Први Дечји црквени хор у нашој Епархији, крајем ове године обележава десетогодишњицу постојања. Од 1996. године,
до данас, више од 150 чланова је певало
у хору. Данас хор броји око 35-оро деце,
узраста од 5 година, па до краја Основне
школе. Ту су и две средњошколке које су
већ годинама чланице хора.
Ове године, као и прошле, чланови
хора су Светог Симеона прославили у
Саборном храму у Крагујевцу (коме и
припадају), певањем на Светој Литургији и резањем славског колача. Колачари
су биле сестре Брковић: Мина, Јана, и На-

да. Најстарија сестра, Мина, иначе члан
хора од самог почетка, која је прошле године и узела колач, данас је искушеница
у оближњем манастиру. Њене сестре и
родитељи су после Литургије уприличили пригодно послужење, где су деца из
хора угостила своје званице.
Овом приликом, у име деце из хора
и у своје име, топло захваљујем свима који су нам током ових 10 година пружали
подршку, да истрајемо на свом путу - у
прослављању Бога песмом.

хоровођа
професор Марија Радојевић

Слава Дечјег хора „Свети Симеон Мироточиви” у Саборној цркви у Крагујевцу, 2006. год.

32

