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ВЛАДИКА ФОТИЈE:
О СТАРОМ И

НОВОМ ЧОВЈЕКУ

ЦРКВА КАО
НАРОД БОЖИЈИ

СВЕТА ПЕТКА
И ПОЈАМ РАНЕ

МОНАШKЕ ПУСТИЊЕ
У СЛОВЕНА

МИСАО ЈУВАЛА
НОЕ ХАРАРИЈА КАО

ОСНОВА ИДЕОЛОГИЈЕ
НОВОГ ДОБА

У ПОТРАЗИ ЗА
САВРШЕНСТВОМ

РОДНА „ТЕОРИЈА“
КАО ПОДВАЛА

У БОРБИ ЗА
ЉУДСКА ПРАВА

И ХРИШЋАНСКО
СХВАТАЊЕ

РАЗЛИКОВАЊА
ПОЛОВА

ЗАШТО УЧИМО
ВЈЕРОНАУКУ?

ВЛАДИКА ФОТИЈЕ:
МИ СМО НА ПУТУ

СВЕТОГ САВЕ

ЕПАРХИЈА

На литији за породицу,
за достојанство човека,

људи из народа
са крстовима у рукама
и вером у погледима

 
И баш у првопрестолном

Београду,
Богородичином граду,

сусретоше се
Давид и Голијат и Лот

са Содомом и Гомором,
који дођоше на Србе

својим помором,
својим безакоњем

- да нас у сумпор претворе
 

Као што Содомљани
тражаше себи анђеле,

тако и ови зли господари,
дођоше по данак у крви

- српску децу да узму
и у Гомору одгоје,

себи за војску и робове
 

Ово је нова
Косовска битка,

неко рече,
хоће ли дуга

Крст победити,
и онда Срби

Владика Фотије

другоме Богу следити,
не Христу и Светом Сави,

то све мора
да се заборави,

ради нове нормалности
у којој се добро за зло,
а зло за добро прогласи

 
О Свети Саво,

ти наша Српска славо,
са неба нас благослови,

Срби неће да буду робови,
ми смо твој род
- род јуначки,

заштити светосавску
децу твоју

од насртаја содомиста,
који се давно одрекоше

Бога Христа
и својим адским
боговима служе,

одагнај их од рода свога
Свети оче Саво,

иконом Тројеручицом
Србију прекрсти,

од Косова,
од Дечана

- крстолико,
на све стране,

да Србима опет
сунце гране
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СВЕТИ ЈОВАН БОГОСЛОВ
Апостол и јеванђелист Јован био је један од првих 
ученика Исуса ХристаБио је син Зеведејев и рибар 
на Галилејском језеру. Јован и његов брат Јаков су 
названи синовима грома, према надимку који им 
је дао Исус Христос када их је позвао за своје уче-
нике, апостоле. Према предању, умро је у Ефесу, у 
дубокој старости. Исус Христос је Јована посебно 
волио, зато што је био живахан, брз, вриједан, из-
узетно одан и марљив ученик. Због ових особина 
дао му је име: „син громова”. Од свих својих уче-
ника, Исус Христос је издвајао Јакова, Петра и Јо-
вана. Они су били са њим кад је васкрсао Јаирову 
кћерку, на гори Тавор, када су видјели његово Пре-
ображење, и само њих је повео са собом у Гетси-
мански врт, ноћ уочи страдања. Према предању, 
у градићу Витсаиди, на обали Галилејског језера, 
живјела је породица Јована Богослова. Отац му се 
звао Заведеј, а мајка Саломија, била је кћерка Јоси-
фа, хранитеља и старатеља Пресвете Богородице. 
Јован је био ученик светог Јована Крститеља. Ко-
лико је Исус Христос волио Јована говори и то да 
је на Тајној вечери Јован сједио поред њега, и да је 
једино њему Христос открио Јудино издајство. Кад 
су Христа ухватили и повели на суђење, Јован није 
одступао од њега ни кад су се сви остали разбје-
жали. Све вријеме страдања Христовог, до крста и 
под крстом, бол са њим је дијелио и Јован. Немоћан 
да помогне, ублажи или отклони страдање, он је 
стајао, саучествујући и састрадавајући са учитељем 
и Месијом. Колика је Христова љубав и поверјење, 
видјело се кад је са крста, у посљедњим тренуцима 
земног живота, повјерио Јовану да се стара о ње-
говој мајци, Пресветој Богородици. Послије Хри-
стовог Вазнесења на небо и све док је Богородица 
била жива, Јован се бринуо о њој, и проповиједао 
по Палестини. Послије њене смрти, проповиједао 
је у Ефесу и Риму. Римски цар Доментијан га је 
затворио и мучио, али кад је и послије испијања 
најјачег отрова Јован остао жив, цар се уплашио и 
није смио да га погуби мачем, него га је послао у 
прогонство, на острво Патмос. На том острву, Хри-
стос се у пуној сили и слави јавио Јовану и про-
рекао што ће се збивати са Црквом до посљедњих 
времена, односно његовог другог доласка. Јован је 
то описао у књизи названој Апокалипса или От-
кровење. Српска православна црква прославља 
Светог Јована Богослова 9. октобра по Јулијанском 
календару, односно, 26. октобра по Грегоријанском 
календару. Сваког 8. маја, на дан смрти Св. Јована 
Богослова спомиње се чудо његова гроба. Празнује 
се још 21.маја и 13.јула са Дванаесторицом апосто-
ла. Апостол Јован је написао Свето Јеванђеље, три 
Саборне Посланице и Откровење.
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С еме које падне на земљу мора 
да умре, да би родило род. 

Ако не умре, по речи Христовој, 
онда једно остане, ако ли умре, 
род многи доноси. То значи 
ако неко жели да задобије нови 
живот, мора да умре. А шта то 
умире? Умире стари човек. Шта 
чини старог човека? „Похот 
плоти, похот очију и сујета жи-
вота” (1. Јн. 2, 16). То су главне 
одлике старог, телесног човека. 
Другим речима, стари човек у 
нама је наша пала природа са 
страстима и гресима. То тре-
ба да умре у нама, да би из нас 
проклијао нови живот.

Стари човек је обличје (об-
раз), а нови подобије. Обличје 
наслеђујемо по рођењу, био-
лошки, а подобије усвајамо 
вером и подвигом (слободом). 
Са човеком се, дакле, мора до-
годити исто што и са семеном 
које падне на земљу. Оно уми-
ре да би из њега проклијао 
нови живот – клас. То је слика 
(икона) васкрсења, али и пре-
ображења. Свети oци ово пре-
ображење виде и као исцељење 
старог човека и облачење у 
новог, одуховљеног. И то се 
дешава дејством благодати 
Божије. Све оне способности 
(силе) човекове, било духовне 
било телесне, које су у старом 
човеку литургисале (функци-
онисале) пара фисин (против-
но природи) почињу да се ис-
цељују и дејствују ката фисин 
(по природи, сходно природи). 

Тако сада у новом човеку, оне 
силе (страсти) које су тежиле 
злу, почињу да се преобража-
вају у врлине. На пример, нови 
човек почиње да осећа гнев 
према греху и злу, његов не-
мир и несмирење се преобра-
жавају у смирење, нетрпељи-
вост (егоизам) у трпељивост и 
заједништво, стомакоугађање 
у уздржање. Једноставно, сви 
пороци и страсти уступају ме-
сто врлини.

Умирањем и васкрсавањем 
новог човека достиже се духов-
но стање које свети оци нази-
вају благодатним стањем „сина 
и кћери”. То је стање детета и 
човека Божијег, обоженог и об-
ученог у Христа, као што и пе-
вамо у тропару крштења: „Ви 
који сте се у Христа крстили, 
у Христа сте се обукли” (Гал. 3, 
27).

У старом, телесном човеку 
иза сваке страсти крије се дело-
вање одређене демонске силе. 
Преко страсти у нама, демони 
имају приступа нашем бићу, 
нашој души и уму. Најтеже је 
стање када демони имају при-
ступ човековом срцу и грехом 
и страстима га учине камени-
тим и неосетљивим. Сетимо 
се приче о сејачу и семену (Мт. 
13). Каменитом срцу присту-
пају демони и узимају реч Бо-
жију из њега, тако да „не може 
род родити” (Јн. 15, 4). Реч Бо-
жија (Христос) може у човеку 
да узраста само сходно њего-

вом благодатном стању, и то 
стање је, наравно, променљиво. 
Неко може из стања окорелог 
срца, покајањем, да постане до-
бра јеванђелска земља – добар, 
нови човек; а исто тако може да 
се деси и обрнуто – од доброг 
човека да се падне до ада. Та 
стања у току живота пролази-
мо сви, па чак и у току једнога 
дана или тренутка. На пример, 
ако прихватим само једну бо-
гохулну помисао против Бога 
и брата, моје срце се помра-
чује и постаје немилостиво и 
каменито.

Свети оци говоре: да бисмо 
се спасили од деловања демон-
ских сила, морамо првенствено 
да очистимо свој ум, да детро-
низујемо сатану из свога ума 
и да задобијемо „ум Христов” 
(ми ум Христов имамо). Свети 
Оци борбу за новог човека виде 
првенствено као умну борбу. 
Ако ту битку не добијемо, може 
се рећи да се још увек налазимо 
у „Египту” јер умом робујемо 
страстима и помислима. Ту-
мачећи први псалам (Блажен 
човек који не иде на веће без-
божничко...), богоносни оци 
кажу да се он првенствено од-
носи на умну борбу. Блажен је 
човек, то јест постаће блажен 
онај који се не саглашава са 
нечистим помислима (логиз-
ми), јер ће га оне, уколико их 
прихвата, поробити и задржа-
ти у сфери греха и смрти (Еги-
пат). Дакле, без умне борбе се 

БОГОСЛОВЉЕ

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ:
Беседа о старом и новом човеку

Семе које падне на земљу мора да умре, да би родило род. То значи ако неко жели да 
задобије нови живот, мора да умре. А шта то умире? Умире стари човек, наша пала 

природа са страстима и гресима.
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не може духовно напредовати. 
Да су Адам и Ева били опрез-
нији у том смислу, не би пали. 
Ева се прва сагласила са сатан-
ским нашаптајем – помишљу 
(ми бисмо данас рекли да је 
примила један умни СМС од 
ђавола), који је противан Богу. 
Бог је рекао Адаму и Еви: „Ако 
будете јели са овог дрвета, ум-
рећете смрћу” (1. Мојс. 3, 3). Са-
тана говори супротно: „Нећете 
ви умрети, већ ћете бити као 
богови” (1. Мојс. 3, 5). У томе 
је суштина умне борбе. Ђаво 
је „отац лажи” (Јн. 8, 44) и увек 
говори лаж, поробљујући чове-

ка неистином да би га одвојио 
од Бога. Зато су оци наглаша-
вали велики значај „разлико-
вања духова” (1. Кор. 12, 10), то 
јест помисли. Треба увек да се 
питамо да ли је помисао која 
нам долази од Бога или не? Да 
ли ме приводи добру, води пу-
тем спасења, или не?

Стари човек робује умним 
фантазијама и сликама и руко-
води се њима, не знајући често 
да се иза њих крије сам човеко-
убица од искони – сатана. Ста-
рац Јефрем из Аризоне каже да 
помисао, када долази човеку, 
на почетку изгледа као мрав 

(мигмиголеон). Ако је одбијемо 
– ништа, мир. Ако је прихвати-
мо, она се претвара у лава који 
нас прогута. То је демонско лу-
кавство. Данас сатана држи у 
власти многе људе и поробљује 
их преко мобилних телефона, 
интернета, фејзбука и уопште 
виртуелне реалности и другог, 
убацујући преко ових медија 
своје слике и представе и по-
робљавајући тако нажалост 
многе. Данас су на тај начин 
нападнута чак и мала деца.

Нови човек у нама, као што 
смо већ рекли, не може зажи-
вети док не очистимо свој ум, 

како би он у потпуности могао 
бити посвећен Богу. Чистота 
ума узводи човека ка чисто-
ти душе, а као плод тога дво-
га задобија се чистота срца. 
Задобивши чистоту срца, по 
Господњој беседи о блажен-
ствима, човек бива оспособљен 
да умним очима „види Бога” 
(Мт.). Човек је толико широко, 
дубоко, узвишено биће. Може, 
дакле, до ада да се спусти, али 
може да се уздигне и до бого-
виђења.

По светим оцима човек 
може да живи на три различи-
та нивоа, тројако:

Прво - на паганском нивоу 
(када њиме доминирају најни-
же страсти и грех; природне 
и противприродне). Данас се, 
нажалост, то стање потпуне 
помрачености покушава назва-
ти нормалним, што не помаже 
човеку, него га још више сурва-
ва до ада. Овде мислимо на по-
кушај легализације педерастије 
и содомије и сваке врсте теле-
сне и умне изопачености, које 
су по Светом апостолу Павлу, 
последица умне нечистоте: „И 
како не марише да познају Бога, 
предаде их Бог у покварен ум да 
чине што је неприлично” (Рим. 
1, 28).

Други ниво на којем неко, по 
светим оцима, може да живи 
је старозаветни ниво, када се 
живи узвраћајући зло за зло, 
зуб за зуб, око за око (2. Мојс. 
21, 24) и не може да се опрости 
другоме. То је оно старозавет-
но у нама.

Трећи ниво је новозаветни. 
То стање је оно стање у којем се 
човек уподобљава самоме Хри-
сту и живи философијом крста 
– распињући се непрестано у 
љубави према Богу и ближње-
му.

Могли бисмо слободно рећи 
да нови човек заживљава у 
нама тек када ступимо на но-
возаветни ниво и постајемо 
слични Христу. Свети оци го-
воре да и у том новозаветном 
уподобљавању Христу постоје 
различити духовни степени. 
Сетимо се јеванђелске приче 
о сејачу и семену, која каже да 
један доноси плод по тридесет, 
други по шездесет, а трећи по 
сто (Мт. 13, 8). То значи да ми 
ни у новозаветној Цркви не 
достижемо сви исти степен 
светости, то јест обожења. За-
што? То је тајна, тајна слободе 
и љубави. Уколико неко има 
више љубави према Богу и 
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ближњему, утолико ће он и 
више напредовати – уподобља-
вати се Христу. О овоме нам 
говори и јеванђелска прича о 
талантима (Мт. 25).

Старац Силуан Атонски ка-
же да онај ко је узнапредовао 
у духовном – новом животу 
(монах, хришћанин), почиње у 
себи да осећа троструко дело-
вање благодати Божије. Благо-
дат прво почиње да дејствује 
у уму (деловањем благодати 
„отвара се ум” за разумевање 
божанских тајни). Затим она 
наставља да делује у души да би 
се, по старцу Силуану, на крају 
осећала и у телу. То је стање 
када је целокупна личност про-
жета и сједињена са Богом. Оно 
би се по старцу Силуану мог-
ло назвати обожењем (теосис) 
човека. Други оци су то исто 
називали „благодатно стање 
сина”. Да су многи светитељи 
Цркве достизали тај ниво обо-
жења, показују њихове нетру-
лежне мошти, којима их је Бог 
прославио овде на земљи, по-
што су они прославили Њега 
својим животом.

Да се вратимо на почетак: 
„Ко хоће живот свој да сачува, 
изгубиће га” (Лк. 17, 33). Какав 
живот? Мимо Христа, земаљ-
ски, ограничен, родбински... 
Живот који нас држи детер-
минисаним смрћу (као кад се 
пиле налази у јајету). Потребно 
је изаћи из те љуске, како бисмо 
предокусили нови живот, који 
нам се дарује у Цркви Христо-
вој, то јест боље рећи који нам 
сам Христос дарује у Литур-
гији Цркве. Тек у Литургији 
доживљавамо плодове новог 
живота и новог човека и уз-
растамо из мере у меру, док не 
достигнемо „меру раста пуноће 
Христове” (Еф. 4, 13).

Ово би укратко било наше 
скромно размишљање о овој 

теми – семену које умире да би 
родило нови и богат род. Ми 
смо сви то семе које ће умрети 
када дође време наше смрти. 
Тада тело предајемо земљи док 
не дође васкрсење. Тек у свет-
лости васкрсења биће потпуно 
јасно колико је свако од нас сте-
као у себи новог, христоликог 
човека. То ће нам бити и мера 

на праведном Суду Божијем и 
по томе ћемо у крајњем случају 
задобити своје заслужено ме-
сто у Царству Небеском. Амин.

Епископ 
зворничко-тузлански 

Фотије
 

Извор: Пријатељ Божији

Свети оци говоре: да бисмо се спасили од деловања демонских 
сила, морамо првенствено да очистимо свој ум, да детронизује-
мо сатану из свога ума и да задобијемо „ум Христов” (ми ум Хри-
стов имамо). Свети Оци борбу за новог човека виде првенствено 
као умну борбу. Ако ту битку не добијемо, може се рећи да се 
још увек налазимо у „Египту” јер умом робујемо страстима и 
помислима.
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К ао резултат мисио-
нарске активности 

апостола Павла,1 наста-
ле су бројне хришћан-
ске заједнице, за које 
каже да су „дело моје 
у Господу” (1.Кор.9,6), 
и „печат мојега апо-
столства у Господу” 
(1.Кор.9,2). Уверен је, 
да је своје заједнице у 
Исусу Христу „родио 
јеванђељем” (1.Кор.4,15) 
и „као отац децу своју” 
(1.Сол.2,11) пратио у 
њиховом узрастању.2

Оснивање заједница није на-
стало из неке опште потребе 
друштва, да би се остварио бољи 
хришћански живот, него је то 
била теолошка потреба. Пове-
заност апостолата и заједнице, 
налазимо у посланицама апо-
стола Павла: „јер сте ви печат 
мога апостолства у Господу” 
(1.Кор.9,3), и „нисте ли ви дело 
моје у Господу” (1.Кор.9,1).3 

За апостола Павла, његове 
заједнице нису неке побожне ор-
ганизације, него заједнице које 
од почетка имају свест о себи као 
о народу Божијем. То се види у 
његовим посланицама када се 
обраћа браћи као, „љубљенима 
од Бога” (Рим.1,7), Коринћанима 
као, „освећенима у Исусу Христу” 
(1.Кор.1,2). Али, апостол Пав-
ле све своје заједнице најчешће 
1 „Апостол Павле такође је био као први 

апостоли, Богом постављен на ово дело, 
и једнако као и они, облагодаћен”, види 
код: Свети Теофан Затворник, Тумачење 
Посланице светог апостола Павла Гала-
тима, 104.

2 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 
Zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004, 
115.

3 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999, 86.

назива „светима” (Рим.8,27).4 
Неке од израза Павле је затекао 
у хришћанском речнику. То го-
вори да се израз „свети” појавио 
у матичној заједници у Јеруса-
лиму.5 Треба обратити пажњу да 
се ираз „свети” увек односи на 
заједницу, никад на појединца, и 
увек у множини. Свети су у не-
ком смислу издвојени, због своје 
припадности Христу.6 Назив 
„све ти” за хришћане има хри-
столошку и есхатолошку ознаку, 
јер подразумева свету заједницу 
последњих времена.7 

Израз „Εκκλησία”, као израз за 
заједницу, апостол Павле је преу-
зео од јерусалимске заједнице. То 
произлази из његових речи када 
је прогонио хришћанске заједни-
це, а заједнице које је прогонио 
(Гал.1,13) могу се препознати као 
цркве из Јудеје. Можемо рећи да 
назив „Црква Божија” има своје 
4 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 

Zavjeta, 115.
5 „У Старом Завету, израз „свети” односио 

се на изабрани народ” (Изл.19,6), види: 
Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999, 87.

6 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 87.
7 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 

Zavjeta, 115.

корене у јеруса-
лимској заједници. 
Овај назив има ес-
хатолошку димен-
зију према којој се 
заједница Божија 
појављује као есха-
толошки народ Бо-
жији.8 

Сви који су „по-
звани”, „изабрани”, 
и „свети”, заједно 
чине заједницу коју 
апостол Павле на-
зива „Εκκλησία”, 

која етимолошки не 
одговара нашем појму црква 
(κυριακον – онај који припада Го-
споду). Реч је о заједници која је 
настала „позивом из” (εκκαλεω), 
као што је јеврејски израз „qehal 
el” означавао заједницу позвану 
да оствари нови народ Божији. 
Према овоме, хришћанска зајед-
ница у Јерусалиму, од почетка 
је себе називала „Црквом Бо-
жијом” (Εκκλησία του θεου), како 
би истакла своје разликовање од 
Јевреја који нису прихватили је-
ванђеље. Израз „Црква Божија” 
апостол Павле користи само 
када говори о себи као гонитељу 
Цркве (1.Кор.15,9).9 

Будући да је апостол Павле 
употребљавао израз „Εκκλησία” 
за своје властите заједнице, мис-
лећи увек на поједине заједни-
це, поставља се двоструко пи-
тање: односи ли се израз „Црква 
Божија” само на јерусалимску 
заједницу или на општу Цркву, 
и какав је однос „Павлове” Црк-
ве према јерусалимској Цркви? 

8 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 87.
9 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 

Zavjeta, 115.

Црква као народ Божији

ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

Христос причешћује апостоле
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Има ли свака месна заједница 
(Εκκλησία) све карактеристике 
црквености, или их има само као 
део опште Цркве?10 

Чињеница је да апостол Пав-
ле, када мисли на заједнице неке 
области, не говори у једнини (о 
Цркви), већ у множини (о црква-
ма).11 Када пише Коринћанима, 
он каже: „поздрављају вас цркве 
азијске” (1.Кор.16,19). Када гово-
ри о давању милостиње за сиро-
машне, подсећа их да је тако од-
редио и у црквама галатијским 
(1.Кор.16,1). Исто тако говори о 
благодати Божијој која је дата у 
црквама Македоније (2.Кор.8,1). 
Обраћајући се „црквама Гала-
тије” (Гал.1,2), Павле очигледно 
има на уму више мањих заједни-
ца на подручју малоазијске по-
крајине Галатије.12 

Занимљиво је да апостол Пав-
ле у Посланици Галатима, након 
речи „одвише гоних Цркву Бо-
жију и пустоших је” (Гал.1,13), 
мало даље говори о „Христовим 
црквама”: „а бејах лично непо-
знат Христовим црквама Јудеје” 
(Гал.1,22). Павлов назив за цркве 
у Јудеји, налазио се и у његовој 
најстаријој Посланици: „Јер ви, 

10 Наведено дело, 115 – 116.
11 „Посланице су писане на грчком језику, 

али не народним „кини”(κοινη), који се 
сусреће у папирусима и натписима, већ 
узвишенијим „кини”, којим су писали 
писци античког дијалекта и јелински 
философи”, види: W. Harrington, Uvod u 
Novi zavjet – Spomen ispunjenja, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb 1975, 250.

12 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 
Zavjeta, 116.

браћо, постадосте слични црква-
ма Божијим, које су у Јудеји у Ису-
су Христу” (1.Сол.2,14). Неки ау-
тори у том Павловом проширењу 
„цркве Божије у Јудеји”, виде ње-
гово прво конкретно схватање 
првобитне заједнице у Јерусали-
му. Израз „Црква Божија”, иако је 
највероватније настао у конкрет-
ној заједници у Јерусалиму, није 
првобитно имао значење само 
те конкретне заједнице, него се 
односио на хришћанску зајед-
ницу уопште. Такво значење је 
сигурно било познато и апосто-
лу Павлу и његовим заједница-
ма. Простије речено: „Црква Бо-
жија”, по апостолу Павлу, није 
једноставно поистовећена са ма-
тичном заједницом у Јерусалиму, 
него се односи и на друге зајед-
нице у Јудеји. То онда искључује 
могућност да су друге заједни-
це само огранци једне Цркве, у 
овом случају јерусалимске. Али, 
то не искључује могућност, да је 
првобитна заједница у Јерусали-
му ипак уживала углед и имала 
посебно место унутар „Цркве Бо-
жије”.13 

Апостол Павле на једном ме-
сту објашњава традиционални 
појам „Црква Божија”, полазећи 
од грчког појма „Εκκλησία” – 
окупљање. У Првој посланици 
Коринћанима, у 11. глави од 17–
22. стиха, Павле полази од уо-
бичајеног схватања „Εκκλησία”, 

13 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 
Zavjeta, 116.

у смислу окупљања: „када се са-
купљате на једно место”. Другим 
речима, „Εκκλησία” настаје кроз 
чин окупљања. Тако „Павлова” 
Εκκλησία има посебан карак-
тер, јер се односи на окупљање 
хришћанских Коринћана, оних 
који су у „Христа крштени”, што 
је опет супротно уобичајеном 
окупљању града (polis). „Црква 
Божија”, као есхатолошка зајед-
ница спасења, за апостола Павла 
је свуда присутна где су крште-
ни,14 а то су они који се у Христу 
окупљају, који творе заједницу, 
јер они су „у једно тело крште-
ни” (1.Кор.12,13).15 

Преузимање назива „Црква 
Божија” од јерусалимске цркве, 
означава истовремено и потре-
бу за равноправношћу и жељу 
за јединством. Окупљајући се у 
месној Цркви, да тако кажемо, 
„Црква Божија” пројављује се у 
јавности (1.Кор.11,18 и 22). Пошто 
су две посланице Коринћани-
ма именоване на „Цркву Божију, 
која је у Коринту” (1.Кор.1,2; 
2.Кор.1,1), могуће је закључити 
да апостол Павле и ту мисли на 
појављивање свеопште „Цркве 
Божије”, на основу конкретног 
окупљања Цркве у којој се по-
сланица читала.16

Окупљање хришћана на јед-
ном месту, као пројава Цркве, 
говори нам да у том окупљању, 
Црква не постаје само видљива, 
него да она тек ту настаје. За апо-
стола Павла, Црква Божија траје 
и даље, и након овог конкрет-
ног начина позива и окупљања. 
Она је од сада „Εκκλησία του 
θεου”. „Веран је Бог који вас позва 
у заједницу Сина својега Исуса 
Христа” (1.Кор.1,9). То је управо 
14 „У Крштењу је дат сав програм живота 

у Христу, и овде на земљи и у вечности”, 
опширније о овој теми види код: Атана-
сије Јевтић, Трагање за Христом, Бео-
град 1989, 45.

15 Ivan Dugandžić, Biblijska teologija Novoga 
Zavjeta, 117.

16 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 88.

Може се констатовати да „живот у Цркви није био ништа дру-
го, до непрекидна заједница људског духа са Духом Светим”. Црк-
ва као заједница није указивала на стање и време у коме је у про-
шлости пребивала, нити на ововременска дешавања. Вера Цркве 
одувек се сводила на веру у будућност и испуњење наде речима 
„Маран ата”, што представља есхатолошку веру Цркве, да ће 
свет и човек у њему пребивати у новој слави, када Христос поно-
во дође. Таква је перспектива и химнографа, који о светитељима 
певају као већ преображеним личностима, које су задобиле много-
жељену отаџбину, Царство Христово.
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разликује нпр., од политичког 
окупљања народа.17 

Може се констатовати да 
„живот у Цркви није био ништа 
друго, до непрекидна заједни-
ца људског духа са Духом Све-
тим”.18 Црква као заједница није 
указивала на стање и време у 
коме је у прошлости пребивала, 
нити на ововременска дешавања. 
Вера Цркве одувек се сводила на 
веру у будућност и испуњење 
наде речима „Маран ата”,19 што 
представља есхатолошку веру 
Цркве, да ће свет и човек у њему 
пребивати у новој слави, када 
Христос поново дође. Таква је 
перспектива и химнографа, који 

17 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 89.
18 Јустин Поповић, Тумачење Посланице 

Филипљанима, Манастир Ћелије 1957, 
28. 

19 „Тај возглас је сиријска реч која се прево-
ди као „Господ је дошао” или „Господе, 
дођи” (Мар – Господ, ан или ана – наш; 
ата – дошао или та - дођи). Он изража-
ва веома интензивно очекивање блиског 
доласка Христа, очекивање којим су 
живели први хришћани”,види: Михаил 
Скабаланович, Тумачење типика, Ши-
беник 2004, 34.

о светитељима певају као већ 
преображеним личностима, које 
су задобиле многожељену отаџ-
бину, Царство Христово.

Цркву можемо схватити као 
нешто што је претходно дато, 
као нешто што се дарује. Јер, ако 
постоји Црква, то није последи-
ца људске активности, него због 
тога што је Христос прихватио 
људе у своју заједницу. Када апо-
стол Павле, у Првој посланици 
Коринћанима (гл.12) и Посла-
ници Римљанима (гл.12), по-
везује тело са заједницом, тада 
та заједница, као тело Христово, 
представља једну целину. Тело 
Христово може бити само једно. 
Тако је и јединство унапред да-
ровано, тачније речено, не може 
се стварати.20 

Када апостол Павле говори о 
Цркви, као о нечему што је прет-
ходно дато, он је повезује са ха-
ризмама.21 Он полази од тога да 
20 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 90.
21 „Својим даровима и силама апостолство 

надмашује све људе. И сви људи без из-
узетка, не располажу моћима и силама 

се сваком даје пројава Духа на 
корист. При томе, користи раз-
личите изразе, као што су: „да-
рови”, „службе”, „дејства”, итд. 
Апостол Павле жели да истакне 
да, као што „дарови”, и „дејства”, 
не представљају нешто што је 
унапред дато, него оно што даје 
и остварује Дух Свети, тако и 
„служба”, може да се правилно 
служи, само, ако се примењује за 
друге. Нпр., и сукоб Коринћана 
произашао је из харизматских 
способности, које се виде у над-
мености и у издвојености једних 
од других.22 

Младен Јурошевић, 
протонамјесник

да човека начине апостолом, зато сам 
ја – апостол не од људи. Људска природа 
ни у једноме човеку није јача од ђавола, 
зато се никаквим човеком не може по-
стати апостол. Ма колико се напрезала 
људска природа у једноме човеку, или 
у свима људима скупа, она није у стању 
да створи Вечну Истину, Вечну Правду, 
Вечну Љубав, Вечни Живот”, види: Ју-
стин Поповић, Тумачење Посланица Га-
латима и I и II Солуњанима,10–11.

22 Joakim Gnilka, Teologija Novog Zavjeta, 90.
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С ваки вјерник несумњиво 
осјећа потребу да спољаш-

њим начином изрази своју вје-
ру, свој вјерски живот, побож-
ност и своју захвалност према 
Богу. Сходно томе, кроз мно-
говјековну историју постојања 
хришћанства настајало је и 
развијало се и богослужење као 
психолошки израз унутрашњег 
вјерског живота.

Сагласно учењу Православ-
не цркве, богослужење није 
ништа друго до израз наше вје-
ре, наде и љубави према Богу. 
Учествујући у богослужењу 
у Цркви, вјерници не само да 
улазе у унутрашње молитвено 
јединство са Господом, Пресве-
том Богородицом и свима све-
тима, него и духовно изграђују 
свој однос и заједницу са Бо-
гом. Због тога је Црква оду-
вијек његовала богослужење са 
највећом бригом и тако пробу-
дила код наших предака дубо-
ку и искрену побожност којој 
се и данас дивимо.

Схватити не само право-
славну вјеру, него и читаво 
учење Цркве, немогуће је без 
правилног разумијевања бого-
служења. Сваки православни 
хришћанин дужан је да јасно 
схвата и разумије смисао и по-
редак богослужења, јер је то 
предуслов да се води правилан 
хришћански начин живљења. 
Шта је то богослужење? Због 
чега је потребно учествовати у 
њему? Како треба у њему уче-
ствовати? Шта треба од бого-
служења да очекујемо?

Православно богослужење 
је прије свега дар Божије љуба-

ви према човјеку. Сам Господ у 
своме спаситељском старању, 
на један мистичан и тајанствен 
начин, кроз богослужење да-
рује вјерницима све оно што 
им је потребно на путу ка спа-
сењу. Због тога је учествовање 
у богослужењу веома битно, 
јер нас оно поучава правед-
ном животу и води нас према 
остварењу нашег узвишенога 
циља – уласка у Царство Не-

беско. Осим тога, богослужење 
нам не открива само тајне про-
мисла Божијега, него нам даје 
могућност да спознамо прије 
свега сами себе, своју духовну 
реалност и у складу са тим пра-
вилно оријентишемо свој жи-
вот, као породични, пословни 
и уопште друштвени људи.

Ми смо сви позвани да 
прихватимо и искористимо 
овај велики дар Божије љубави, 
преко којега нам се у изобиљу 

дарује животворна и спасо-
носна благодат. Мноштво бла-
годатних дарова Божијих који 
нам се предлажу посредством 
богослужења, помажу нам да, 
живећи у овоме грешном и 
трулежном свијету, побиједи-
мо сва искушења и останемо 
достојни сљедбеници Христо-
вог учења. Због тога је богослу-
жење залог нашег спасења, јер 
нас оно освећује, духовно и тје-

лесно оснажује, даје нам могућ-
ност покајања, укрепљује наше 
духовне силе за борбу против 
гријеха и, што је најважније, 
руководи ка вјечном животу.

Учествујући у богослужењу 
ми усвајамо многовјековно 
духовно искуство Цркве, кроз 
које укрепљујемо и оживљава-
мо саму нашу вјеру. Садржај и 
карактер молитава и пјесама 
које се у богослужењу користе, 
свједоче нам о истинитости 

ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

Важност учествовања 
у богослужењу Цркве
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правослане вјере као јединога и 
исправнога пута ка остварењу 
вјечнога живота. То изобиље 
духовнога искуства, потврђе-
ног животом мноштва свети-
теља и угодника Божијих, који 
су кроз богослужење примили 
вијенац светости, даје се нама 
као очити примјер према коме 
треба да усмјеримо свој живот. 

Ради тога је веома важно да 
сваки вјерник организује свој 
живот активнијим учешћем у 
богослужењу.

У великом богослужбеном 
богатству Православне цркве, 
њено централно мјесто зау-
зима Света Литургија. Она се 
јавља као импулс цјелокупног 
живота Цркве у којој све остале 
свештене радње и молитве на-
лазе свој смисао и испуњење. 

Схватити, не само православ-
но богослужење, него и читаво 
учење Цркве, немогуће је без 
правилног разумијевања Све-
те Литургије, која и није ништа 
друго до учешће и сједињење 
људи са Богочовјеком Христом. 
Када говоримо о учествовању, 
онда прије свега мислимо на 
само приступање светој Чаши, 

односно причешћивање Тије-
лом и Крвљу Господа Исуса 
Христа. Међутим, активност 
учествовања се такође огледа 
и у разумијевању и доживља-
вању самога смисла и значаја 
Свете Литургије.

За нас православне хришћа-
не Света Литургија није само 
символичка радња и сјећање 
на историјски догађај уста-
новљења Тајне вечере. Право-
славна црква безусловно вјерује 

да на Светој Литургији, хљеб и 
вино постају реално Тијело и 
Крв Господа Исуса Христа. Због 
тога се ми под видом хљеба и 
вина причешћујемо самим жи-
вим Богом, који на такав начин 
испуњава наше душе и тијела 
својим животворним Божан-
ством. У Светој Литургији, 
како кажу свети оци, ми по-
стајемо „сатјелесни” Христу, и 
због тога причешће није ништа 
друго до наше обожење. Евха-
ристија је окосница наше душе, 
свеза наших мисли, темељ на-
шег поуздања, наше наде, на-
шег спасења, нашег свјетла, на-
шег живота, како каже Свети 
Јован Златоусти.

Од свега наведеног, може се 
закључити да се један од глав-
них задатака богослужбеног 
сабрања састоји у томе да укљу-
чи човјека у саборно јединство 
Цркве, да би и земаљска и не-
беска Црква једним устима и 
једним срцем могли славити и 
исповиједати васкрслог Хри-
ста. 

Црква нема статички него 
динамички карактер – она је 
заједница која се остварује у 
општењу вјерних са Богом. 
Свака личност учествујући у 
богослужењу улази у духовне 
узајамне односе са другим вјер-
ницима и на тај начин ствара 
Цркву која је заједица вјерних. 
Богослужење прије свега при-
влачи људе једне према други-
ма, а онда и према самом Богу. 
Јединство човјека са Богом без-
условно подразумијева и једин-
ство са другима, који тако ула-
зи у општење са Њим. Учешће 
у том радосном догађају руши 
све разлике међу људима, сје-
дињује све у једно и води нас ка 
остварењу свога вишег назна-
чења.

Горан Марјановић, ђакон

Православно богослужење је прије свега дар Божије љубави пре-
ма човјеку. Сам Господ у своме спаситељском старању, на један 
мистичан и тајанствен начин, кроз богослужење дарује вјерни-
цима све оно што им је потребно на путу ка спасењу. Због тога 
је учествовање у богослужењу веома битно, јер нас оно поучава 
праведном животу и води нас према остварењу нашег узвишено-
га циља – уласка у Царство Небеско.
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У историји богослужења на-
рочиту улогу су одиграли 

манастири Египта, Тиваиде и 
Цариграда, а посебно Јеруса-
лима и његове околине. Ско-
ро свака област, манастир и 
крај, имао је у својим црквама 
и свој устав, који је углавном 
свуда био једнак, и само се у 
појединостима разликовао. 
Палестински монаси су били у 
тијесној вези са Јерусалимском 
патријаршијом и њеним Хра-
мом Светог Васкрсења, који је 
имао веома јак утицај, не само 
на палестинске манастире и 
њихово богослужење, већ и на 
цјелокупно хришћанско бого-
служење. Пошто су ови мана-
стири примили богослужбена 
посљедовања Храма Светог 
Васкрсења, њихов устав је до-
био назив Јерусалимски, и он 
је до XI вијека био регулато-
ром богослужења у Јерусалим-
ској, Александријској и Антио-
хијској патријаршији.1 

Други типик, који је ушао у 
богослужбену употребу, јесте 
Типик Студијског манастира, 
који је основан у V вијеку од 
сенатора Студија. У Царигра-
ду је овај манастир имао такво 
значење, какво је имала обитељ 
Преподобног Саве Освећеног 
у Палестини. Овај типик је ре-
гулисао богослужење у Цари-
градској патријаршији, неким 
областима Мале Азије, Атону, 
јужној Италији и руским мана-
стирима.2

1 Сравни: Сава (Вуковић), епископ источ-
ноамерички и канадски, „Први превод 
Јерусалимског типика код Срба”, у: Глас-
ник, службени лист Српске православне 
Цркве, год. LV, бр. 12, Београд, 1974, стр. 
271.

2 Исто, стр. 271.

По питању богослужбе-
не традиције у Православној 
цркви, током низа вијекова, 
видимо да су паралелно коег-
зистирала два типика, парохиј-
ски или азматски и монашки. 
Азматски или пјевани типик, 
који је регулисао посљедовања 
парохијске заједнице, услов-
но се може сматрати старијим 
од оног који се користио у мо-
нашким заједницама. Свакако 
да овакав начелан став може 
опстати уколико имамо у виду 

чињеницу да је парохија, као 
богослужбена заједница, знат-
но старија од манастирских, 
односно монашких заједница.3 

Свети Симеон Солунски, 
као и црквено Предање његовог 
времена, говорећи о двојаким 
типицима, имали су у виду два 
различита типика, с једне стра-
не сродна, што је и природно, 
али, с друге стране, свакако 
различита: типик парохијских 
цркава, парохијски или азмат-
ски, антиохијског поријекла, 
3 Сравни: Ненад Милошевић, Мо-

литвослов, Београд, 2012, стр. 124.

који је карактерисан и као Ти-
пик Велике цркве (Свете Софије 
Цариградске) или Католичан-
ске цркве, и манастирски или 
монашки типик, Јерусалимски, 
светог Града, типик Светог 
Саве, са његовим студијским 
рецензијама.4 

Пјеваним поретком су се 
називала парохијска бого-
служења, зато што је у њима 
доминирала пјесма, односно 
појање, и то углавном, псала-
ма из Псалтира.5 Будући да је 

пјевање било од стране вјер-
ног народа, односно од стране 
цијеле парохијске заједнице, 
под руководством појаца, и да 
народ није могао да зна напа-
мет псалме, нити да у вријеме 
богослужења употребљава ли-
тургијске књиге, појање је било 
регулисано на такав начин да 
одговара реалним потребама 

4 Сравни: Јован Фундулис, „Монашки 
и световни типик”, у: Из ризнице бого-
словља, зборник, Требиње-Никшић, 
2003, стр. 246.

5 Сравни: Јоанис Фундулис, Литургика 
1, Увод у свето богослужење, Краљево, 
2004, стр. 104.
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и могућностима вјерника. Пје-
вани типик је и у погледу броја 
богослужења, и у погледу њи-
ховог трајања, и у погледу њи-
хове структуре, као и у погледу 
времена њиховог вршења, био 
производ градских и сеоских 
цркава, односно парохија.6 

Треба рећи да је једностав-
ност појања и неизмјењљивост 
садржаја учинило богослужење 
у парохијама приступачним и 
најпростијим народним слоје-
вима. Међутим, снажан утицај 
манастирског типика у одно-
су на парохијски, допринио је 
томе да учешће већине присут-
них на богослужењу постане 
прилично отежано. Увођењем 
химнографских састава (тро-

пари, кондаци, стихире), који 
су почели да замјењују кратке и 
устаљене припјеве, као и веома 
популарни манастирски „арго 
мелос” или отегнуто појање, 
по многобројним и комплико-
ваним гласовним мелодијама, 
нужно је довело до потиски-
вања народа и наметања наро-
читих појаца, који су уз пратњу 
својих хорова постали битан 
предуслов савршавања бого-
служења у парохијским храмо-

6 Сравни: Исто, стр. 107.

вима.7 
Још у вријеме Светог Симе-

она Солунског у парохијским 
црквама је скоро преовладао 
монашки типик, на штету па-
рохијског, док у вријеме тур-
ског ропства у потпуности пре-
овладава, и то у толикој мјери, 
да долази и до замјене имена: 
монашки типик Светог Саве 
Освећеног преименован је у 
Типик Велике цркве Христове. 
Израз азматико и азматско 
богослужење употребљен је да 
изрази стварност супротну од 
првобитне.8 Према томе, овај 
израз данас означава не паро-
хијско, него, напротив, монаш-
ко богослужење.

На основу бројних извора, 

данас се са сигурношћу може 
тврдити да је актуелни монаш-
ки типик палестинског, однос-
но јерусалимског поријекла, 
док се поријекло азматског 
везује за Антиохију, односно 
за византијско богослужбено 
предање. Такође је врло из-
вијесно да су оба типика ду-
боко укоријењена у јудејској 
богослужбеној традицији, од-
носно у типику старозавјетног 
7 Сравни: Н. Милошевић, наведено дјело, 

стр. 127.
8 Ј. Фундулис, „Монашки и световни ти-

пик”, стр. 246-247.

јерусалимског храма.9 Монаш-
ки типик је настао синтезом 
типикâ општежића Јерусалима 
и Палестине, прије свега Лавре 
Преподобног Саве Освећеног, 
и познатих цариградских ма-
настира, гдје је водеће мјесто 
заузимао манастир Студион.10 
Монашки типик је постепено 
почео да преовладава и у па-
рохијским црквама, тако да 
у потпуности заузима мјесто 
парохијског типика у првој по-
ловини XV вијека, са падом Со-
луна под турско ропство.

Несумњиво је да су два 
кључна догађаја одредила 
овакав правац превладавања 
монашког типика, а то су: по-
бједа иконопоштовања на Сед-
мом васељенском сабору и ве-
лика популарност монаштва 
послије тих догађаја, са једне 
стране, и латинска окупација 
Константинопоља и коначно 
гашење парохијског типика, у 
царствујућем међу градовима, 
са друге стране. Они су усло-
вили, најприје постепено, а 
потом и дефинитивно, гашење 
парохијског и превладавање 
монашког типика.11 Од XIV 
вијека па надаље, а посебно од 
заузимања Константинопоља и 
укидања Византије, манастири 
су постали оазама, склоништи-
ма, школама, библиотекама и 
течајевима, мјестима поуча-
вања у вјери и богослужењу. 
Према томе, очување азматског 
типика у парохијама постало је 
засигурно немогуће. Овлада-
вање, пак, монашког типика и 
у парохијским храмовима било 
је историјски и „математички” 

9 Сравни: Н. Милошевић, наведено дјело, 
стр. 124.

10 Арсеније Главчић, „Типик архиеписко-
па Никодима”, у: Српска теологија данас 
2009, први годишњи симпосион, Бео-
град, 2010, стр. 295.

11 Сравни: Н. Милошевић, наведено дјело, 
стр. 128.



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

14

b

неизбјежно.12 Сходно томе, ти-
пици више нису двојаки, него 
постоји само један типик – мо-
нашки.

Иако је монашки типик по-
степено усвојен од стране па-
рохијских храмова, на њему су 
се одразили и озбиљни утицаји 
пјеваног типика, са значајним 
(званичним или незваничним) 
скраћивањима, како у погледу 
броја богослужења, тако и у 
погледу њиховог садржаја. Ово 
је требало и очекивати, будући 
да монашко богослужење зах-
тијева дневно осам сати, док у 
парохијским храмовима није 
било на располагању ни поло-
вина од тога времена, и то само 
недјељним и празничним да-
нима.13 Састављен од монаха 
и намијењен монашким зајед-
ницама, монашки типик ком-
бинује све оне претпоставке 
које покривају богослужбене 
потребе оних људи који су, на-
дишавши потребе свјетовног 
живота, изабрали као своје 
главно, и у многоме искључиво 
дјело, подражавање анђелима 
и непрекидно служење Богу, 
онолико колико је то људски 
могуће.14 Управо ове битне 
претпоставке опредијелиле су 
широко распростирање и ква-
литет монашког литургичког 
предања.

По питању међусобног одно-
са наведена два типика, увидом 
у литургичке изворе, сазнаје-
мо да се посљедовања дневног 
круга у обје варијанте покла-
пају, како намјенски, тако и у 
тематском погледу. Распоред 
посљедовања је идентичан, а 
поједина од њих имају и зна-
тан број заједничких елемена-
та. У развојним етапама које су 
услиједиле, међусобни утицај 
12 Ј. Фундулис, наведено дјело, стр. 253.
13 Сравни: Ј. Фундулис, Литургика 1, стр. 118.
14 Ј. Фундулис, „Монашки и световни ти-

пик”, стр. 248.

је био толико изражен да је на 
крају, у XV вијеку, дошло до 
коначног одступања азматског 
типика пред монашким, који 
се у међувремену трансформи-
сао у својеврсну форму азмат-
ског монашког типика. 15Наш 
садашњи дејствујући црквени 
типик, називан Јерусалим-
ским, на самом дјелу, јесте, 
управо, сједињење богослуж-
бених обичаја јерусалимске 
(тј. јерусалимског Храма Хри-
стовог Васкрсења и палестин-
ских обитељи) и константино-
пољске Велике цркве.16 

Монашко правило је, како 
по свом происхођењу, тако и 
по свом назначењу и садржају, 

различито у поређењу са ли-
тургичким уставом богослу-
жења. То молитвено правило 
није замишљено ни као рефор-
ма, ни као замјена црквеног бо-
гослужења и његовог устава.17 
Циљ литургичког устава је 
учинити богослужење изразом 
Цркве, тј. актуелизовати саму 
Цркву, док је циљ монашког 
15 Сравни: Н. Милошевић, наведено дјело, 

стр. 125.
16 И. А.Карабинов,„К истории Иерусалим-

ского устава”, у: Христианское чтение, 
№ 3, Санкт-Петербургъ, 1912, стр. 360.

17 Сравни: Александар Шмеман, Увод у 
литургичко богословље, Шибеник, 2005, 
стр. 91.

молитвеног правила да мона-
ха научи непрестаној молитви, 
тј. укоријени га у личном мо-
литвеном подвигу. Због тога у 
литургичком уставу нема ка-
тегорија „дужа” или „краћа” 
молитва и његов саоднос са 
временом, тј. са одређеним 
терминима. Са друге стране, у 
монаштву значење времена као 
таквог нема неку важност. Ту је 
важно расподијелити молитву 
да она испуњава читав живот, 
и ради тога се она ставља у вре-
менске оквире.18 

Као што је било и очекива-
но, у манастирима су се раз-
вила многобројнија, дужа и 
сложенија богослужења днев-

ног круга. Као своје главно дје-
ло, монаси су имали служење 
Богу и живјели су око храма, 
а манастирска послушања су 
била регулисана на основу ти-
пика богослужења. Ситуација 
у парохијама је супротна, тј. 
богослужења су била подређе-
на свакодневним пословима 
мирјана. Монашка богослу-
жења су, нарочито послије раз-
воја химнографије и система 
празника, постала садржајно 
веома богата и богословски ду-
бока, али зато и прилично сло-
18 Сравни: Исто, стр. 90.
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жена. Ипак, Псалтир је остао 
основним језгром богослу-
жења.19 

Монашко богослужење је 
обухватало читање из свето-
отачких текстова, синаксара и 
читања из Светог Писма, моле-
бана, итд. Ако је братство има-
ло свештеника, проузношене 
су и јектеније на својим мјести-
ма, а ако не, онда је богослу-
жење вршило само братство. 
Пјевани типик није могао има-
ти ову еластичност. Монашко 
богослужење се доста разли-
ковало у зависности од про-
стора и времена, да би послије 
иконоборства у свим манасти-
рима преовладао Типик Лавре 
Светог Саве Освећеног, са ја-
ким студијским утицајима, али 
и са специфичним разликама 
од манастира до манастира.20 
Монашки типик је у великим 
монашким центрима остао 
неизмијењен и аутентичан, тј. 
тамо гдје је постојао непреки-
нути континуитет монашког 
предања и непрекидно прејем-
ство21.

Најважнија обиљежја мо-
нашког литургичког предања 
и поретка јесу: 1) Симетрично 
присуство библијског и хим-
нолошког елемента у богослу-

19 Сравни: Ј. Фундулис, Литургика 1, стр. 
117.

20 Сравни: Исто, стр. 117-118.
21 Ј. Фундулис, „Монашки и световни ти-

пик”, стр. 257-258.

жењу и апсолутна равноте-
жа међу њима. Псалтир, пак, 
представља кичмени стуб бо-
гослужења.22 2) Одговарајућа 
равнотежа постоји и између 
библијских читања, која се узи-
мају из Старог и Новог завјета, 
и светоотачких бесједа. 3) У мо-
нашком богослужењу химно-
лошки елемент заузима посе-
бан положај. Надилази древну 
фазу парохијског богослужења 
са кратким и, по смислу и на-
чину појања, једноставним 
припјевима и наративним из-
ражавањем кондака. Тропари 
су дужи, богословски садржај-
нији, богатији по смислу, али 
и тежи за појање.23 4) Службе 
монашког типика су растегну-
те. Њихово вршење покрива 
готово једну трећину дана. По 
ријечи Светог Теодора Студи-
та: „Појање смјењује појање, 
читање – читање, изучавање – 
изучавање, молитва – молитву, 
богослужење – богослужење. 
Уосталом, то је, као што смо 
већ рекли, основна тежња мо-
нашког живота, непрестано 
прослављање Бога, онолико 
колико је то људима могуће, 
дјело анђелско. 5) Монашка 
богослужења су богослужења 
умиљења и преклињања, како 
тврде Свети Теодор Студит и 
Свети Симеон Солунски. Она 

22 Сравни: Исто, стр. 249.
23 Сравни: Исто, стр. 250.

не покушавају задивљујућим 
спољашњим формама, са ис-
танчаним гласовима и пре-
фињеним појањем, да оставе 
утисак или да задрже пажњу 
заједнице. Служба тече непри-
творно и смјерно, као распе-
ти живот у Христу, скромно и 
свештеноугодно.24 6) Оци су 
монашким богослужењем те-
жили и остварили наизмјенич-
ност молитве и рада, молитве 
и одмора. Тако је дневно врије-
ме издијељено на трочасовја 
са међустаницама за молитву, 
док је ноћ, од полуноћнице до 
зоре, као најпогодније вријеме, 
посвећена богослужењу. Сва-
ко вријеме молитве освећује 
тај конкретни дио дана или 
ноћи,25 узводећи га у спомен 
на неки конкретан догађај спа-
сења у Христу који се збио у 
том датом часу.

Јерусалимски типик ће се 
проширити, како на територију 
Византије и Свете Горе, тако и 
на простор словенских земаља, 
првенствено Србије и Русије. 
Јерусалимски обичаји били су 
познати још у вријеме Светог 
Саве Српског у манастиру Хи-
ландару, који их је и пренио у 
Србију. Међутим, први пуни 
превод Јерусалимског типика 
у Србији, појавиће се у вријеме 
архиепископа српског Нико-
дима, који настављајући дјело 
свога претходника – Светога 
Саве, уводи јерусалимски бо-
гослужбени поредак и у Српску 
цркву.

мастер теолог
Радмило Радовић, протојереј

24 Исто, стр. 251.
25 Сравни: Исто, стр. 252.

Монашки типик је настао синтезом типикâ општежића Јеруса-
лима и Палестине, прије свега Лавре Преподобног Саве Освећеног, 
и познатих цариградских манастира, гдје је водеће мјесто заузи-
мао манастир Студион. Монашки типик је постепено почео да 
преовладава и у парохијским црквама, тако да у потпуности за-
узима мјесто парохијског типика у првој половини XV вијека, са 
падом Солуна под турско ропство.
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У српској и генерално сло-
венској црквеној историо-

графији обично се узима да је 
пустињско-подвижничко мо-
наштво у Словена почело своје 
развијање и цветање упоредно 
са проповеђу Свете браће – Ки-
рила и Методија. Ипак, сходно 
црквено-историјским извеш-
тајима, као и у складу са Свеш-
теним Предањем наше помесне 
Цркве, велики монашки и под-
вижнички узори међу словен-
ским родом јавили су се одмах 
након додира и евангелског су-
срета наших предака са великом 
византијском цивилизацијом. 
Средњовековне етапе у цветању 
монашких пустиња у Словена 
могли би поделити у три пери-
ода. Први период представља 
време од досељавања Словена 
на Балкан у доба цара Јусти-
нијана у VI веку до Крштењске 
мисије Кирила и Методија и 
њихових ученика у IX веку, када 
настаје други период, после 
кога се врло брзо развија трећа 
и најрепрезентативнија етапа 
у цветању монашког живота и 
свештених пустиња у Слове-
на услед успоставе словенских 
аутокефалија као и духовним 
зрачењем атонске пустиње пре-
ма свим правцима словенског 
света. У овом раду бавићемо се 
освртом на први период цве-
тања монашких пустиња и зна-
чајем личности Божје угоднице 
и подвижнице – Свете Петке у 
развоју монаштва међу нашим 
прецима.

Монашке пустиње 
и Словени

Монашка пустиња јесте ме-
сто одрицања од овога света и 
најчешће подразумева еремит-
ство. Пустиња јесте протомо-
нашки свет подвига и најбоље 
објашњава монашки позив као 
странствовање од овога света 
као од глобалног Града. Далеко 

од свакодневице и људске вре-
ве у тиховању пустиње мона-
си су проналазили оазу утехе 
Духа Светога, али и највећих 
искушења и напада духовних. 
Монашке пустиње по дефини-
цији нису морале да буду пу-
стиње у буквалном смислу, већ 
су то могле бити шуме, поља-
не, пусти вегетативни предели, 
столпнички стубови па и ки-
новијске ванградске заједнице. 
Монашку пустињу је пустињом 
чинила удаљеност од људи, ово-

га света и његових закона. Пу-
стиња је била монашки постриг 
и монашки град „подвига, по-
ста и молитве” и, како нам опе-
вава и свештени тропар Светој 
Петки, пустиња је била место 
непрестане борбе против супо-
стата људског рода. Пустиња, 
поготово еремитска, била је 
само за најодважније Христове 
хероје (Athleta Christi) из цвета 
монаштва. Пре примера мона-
шења, одрицања од овог света 
и одлазака у пустињу славних 
Саве и Симеона, као и пре ве-
ликих отаца-подвижника и 
чудотвораца, преднемањићког 
периода - Петра Коришког и 
Јована Рилског, као пример ве-
ликог и славног подвижништва 
у нашем, српском роду истиче 
се Света Петка Параскева. Код 
узоритих светитеља нашег рода 
и савремених записивача Свеш-
теног Предања (кроз Житија и 
Пролог Житија светих) – Аве 
Јустина и Николаја Српског – 
читамо да је Света Петка рођена 
у српском народу. 

У доба Сеобе народа Срби и 
остали Словени населили су се 
на Балканском полуострву. Уз-
вишеност хришћанске културе 
и цивилизацијска привлачност 
православне вере усмеравала 
је Словене на Византију. Так-
ви сусрети су били на Балкану 
понајпре упућени на Констан-
тинопољ кога су Словени вео-
ма рано назвали Цариградом, 
сходно стоном месту ромејских 
царева. Цариград је истовреме-
но био град од пола милиона 

ИСТОРИЈА МОНАШТВА

СВЕТА ПЕТКА 
И 

ПОЈАМ РАНЕ МОНАШКЕ ПУСТИЊЕ У СЛОВЕНА

Света Петка Параскева
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становника и био 
је препун, како па-
рохијских светиња 
међу којима је доми-
нирала Аја Софија, 
тако и монашких 
киновијских мана-
стира и заједница, 
што у самом граду, 
што у његовој не-
посредној околини. 
Прве евангелиза-
ције Словена као и 
први сусрети са мо-
наштвом нису били 
ограничени само 
на ромејску престо-
ницу, већ су вели-
ки утицај вршиле и 
монашке пустиње 
Мале Азије где су та-
кође били насељени 
Словени. Простор Мале Азије 
у време Свете Петке је био ду-
ховни хоризонт мноштва ере-
митских гора од јонских обала 
на западу до стеновите Кападо-
кије на истоку. Посебан утисак 
су остављали тада још увек по-
стојани примери светих столп-
ника као par excellence примера 
подвига свих времена. Даље од 
Мале Азије наше претке мо-
гао је да дочека монашки свет 
Киликије и Сирије, отаџбине 
и првог места подвига Јована 
Златоустог као и великих си-
ријанских учитеља мар Јефре-
ма и мар Исака. Југозападно од 
Сирије био је библијски Синај и 
области живог предања Светог 
Јована Лествичника, а запад-
није од Сирије и Свете Земље је 
био Египат и његове протопу-
стиње монашког подвига, попут 
Нитрије и Скита. Ипак најслав-
нија је била монашка пустиња у 
Светој Земљи. Пут до ње је во-
дио кроз све набројане области 
осим Египта. Ову пустињу је за 
место подвига одабрала Света 
Петка вођена промислом Духа 

Светога као место најтежег, али 
и најславнијег бивствовања у 
подвигу. 

Пут Свете Петке

Света Петка је рођена у 
српском роду у Византији у 
граду Епивату који се налазио 
у близини византијске престо-
нице Константинопоља. Иако 
Словени тада још увек нису 
били као народ званично хри-
стијанизовани у Житију Свете 
Петке сусрећемо податак да је 
њена породица била хришћан-
ског и угледног рода. Своје бо-
гатство и имање светитељка је 
предала сиромасима, потпуно 
одбацивши овај свет и оно што 
веже за њега и ношена љубављу 
несагоривом уместо да потра-
жи женску монашку киновију 
упутила се ка далекој монаш-
кој пустињи да узме на себе 
еремитски подвиг. Из Житија 
Свете Петке Параскеве читамо 
да је за место подвижништва 
одабрала Јорданску пустињу. 
Ова пустиња, како јој само име 
каже, налазила се иза Јордан-

ске равнице, у не-
посредној близини 
библијске Јудејске 
пустиње. Ова пу-
стиња је још од ста-
росавезног периода 
представљала место 
подвига пророка по-
пут Светог Илије и 
Јована Крститеља, 
као и есенске зајед-
нице која је у преде-
лима Јорданске пу-
стиње проналазила 
место уточишта и 
подвига. Управо у 
овој пустињи може-
мо препознати ону 
најславнију пустињу 
о којој нам Писмо 
казује да је Господа 

Христа однео Дух Свети како 
би прошао три кушања, о чему 
Јеванђеље објављује, а о чему 
је актуелизовано за своје вре-
ме писао велики Достојевски 
у Причи о Великом инквизи-
тору. Временски Светој Петки 
најближи и наславнији пример 
женског монаштва у Јорданској 
пустињи био је пример мајке 
Марије Египћанке која је по-
кајање и светост достигла упра-
во подвизавајући се на овом ме-
сту. 

Савладавши сва искушења и 
примивши венац победе Хри-
стове, тешки подвиг светитељ-
ке српског рода упалио је искру 
међу Словенима према вери 
православној и ревности на 
служење Господу. Још пре ми-
сије Кирила и Методија монаси 
и монахиње нашег рода, по при-
меру Свете Петке, пунили су 
манастире и еремитске горе ви-
зантијских манастира. На Све-
тој Гори Атонској, на Олимпу и 
Сигријани, на Херсону и црно-
морским испосницама цветао је 
духовно-монашки свет словен-
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ског подвига.
Утицај Свете Петке 

на монашки живот и 
на развијање монашких 
пустиња код Словена, 
али и у целом право-
славном свету, особи-
то је напредовао путо-
вањем моштију Свете 
Петке у касном средњо-
вековљу. Истовремено 
њен светачки култ је 
силно засијао српским 
земљама, о чему сведо-
чи и распрострањеност 
храмова, храмовних и 
породичних слава по-
свећених светитељки у нашем 

роду. Управо путем Христо-
вог позива, попут Свете Петке, 

одбацивши почасти и 
блага овог света, кре-
нуо је и наш свесрпски 
отац Сава, утврђујући 
монашки пут, украша-
вајући отачку пустињу 
и показујући пут све-
тосављу. Тим путем 
одрицања је прва као 
Српкиња ходила Света 
Петка и била је и оста-
ла први красни пример 
еремитства у српској 
и словенској монашкој 
пустињи и подвигу.

 
докторанд теологије 

Славиша Тубин, ђакон

В јеронауку учимо 
зато што смо сло-

бодни. Вјеронаука нас 
учи да будемо слобод-
ни. Слобода није из-
раз нагона и начина да 
радим шта хоћу, већ је 
способност да будем 
слободан од свега што 
ме поробљује и унижа-
ва. 

Вјеронауку бирам 
зато што вјерујем, зато 
што сам био код Светог 
Василија и Светог Јустина, зато 
што сам био у Жичи и Студе-
ници. Вјерујем јер ђеду и оцу 
вјерујем, јер вјерујем мајци и 
Светоме Сави.

Вјеронауку бирам јер није 
забрањена. Бирам Бога јер је 
он изабрао мене. Никоме се не 
намеће, не врши присилу и даје 
апсолутну слободу.

Много је разлога што дје-

ца воле вјеронауку. У многим 
школама вјероватно би у анке-
ти била омиљени предмет. То је 
једини предмет гдје свака тема 
и наставна јединица постаје 
дио нашега живота и тиче се 
мене. Дјеца воле вјеронауку, а 
вјеронаука има шта да понуди. 

Вјеронаука није корак на-
зад, није нешто архаично и за-
старјело. Вјеронаука је живот 
и највећи напредак. Нас инте-

ресује све: и теологија, и 
екологија, и социологија, 
и филозофија... 

Вјеронаука његује кул-
туру сјећања и учи нас 
култури праштања и љу-
бави. На вјеронауци се 
најбоље учи о битности 
свакога човјека, о радо-
сти, о смирењу и покајању. 
Учимо да не крадемо, да 
не лажемо, да волимо ро-
дитеље, да чувамо приро-

ду, да будемо добри роди-
тељи, да градимо и стварамо, 
да се бринемо о старима, да 
дајемо онима којима је потреб-
но, да волимо и оне који нас не 
воле. Невјероватно колика ле-
пеза битности вјеронауке. Чудо 
чему нас све учи...

Вјеронаука нас учи да буде-
мо људи.

Синиша Шаренац, протојереј

Протојереј Синиша Шаренац

ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА

Зашто учим вјеронауку?
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Кад говоримо о географским 
центрима – Кијеву, Владими-

ру и Москви – не подразумевамо 
да се око сваког од ових градова 
формирало неко црквено зајед-
ништво одвојено од јединстве-
ног Тела Цркве, – истакао је па-
тријарх. – Била је то јединствена 
Црква чији се центар премештао 
заједно с премештањем престо-
нице како би поглавар увек био 
поред великог кнеза, како би 
се духовни центар налазио на 
истом месту где се налази центар 
политичког живота. И светитељ 
Петар се преселио овамо, у град 
Москву, на упорну молбу вели-
ког кнеза Ивана Калите, истог 
оног који је сакупљао материјал-
не вредности у Москви како би 
осигурао стабилан живот пре-
стонице. И да би ова престони-
ца заиста била призната у целој 
Русији требало је да се и катедра 
првосветитеља премести у Мо-
скву.

А кад је светитељ Петар пре-
местио овамо катедру целе Ру-
сије, наравно, било је потребно 
да се у првопрестоном граду са-
гради саборна црква. Светитељ 
Петар је започео ову изградњу 
поставивши темељ за Успењски 
храм у којем се ми сад налази-
мо – главни храм целе Русије, 
како у прошлости, тако и у са-
дашњости. Светитељ Петар није 

доживео освештање овог храма, 
он није видео светковину пра-
вославља у новој престоници, 
али је учинио оно што је можда 
најважније – сачувао је једин-
ствени центар Руске Православ-
не Цркве, разумно га преместив-
ши тамо где му није претила 
никаква опасност. У извесном 
смислу је ово дело светитеља 
Петра било провиденцијално, 
јер иако су Москву два пута по-
корили спољни непријатељи, 
она никад није поклекла пред 
непријатељем и никад није пре-
стала да буде престоница целе 
Русије, већ је, напротив показа-
ла пример храбрости, јунаштва, 
смелости и љубави према отаџ-
бини и љубави према Цркви. И 
данас нам овај величанствени 
Успењски храм, главна саборна 
црква Свете Русије, који је са-
грађен по замисли светитеља 
сведочи о великим делима и 
дивном прозрењу митрополита 

Петра који је првосветитељску 
катедру основао овде, у граду 
Москви.”

„Данас, као и у време свети-
теља Петра, – истакао је погла-
вар, – Руској Цркви прети мно-
штво опасности. Тада су то били 
номади који су нападали руску 
земљу и пљачкали је и убија-
ли људе и уништавали економ-
ску моћ земље, али ни данас, 
као што знамо, није све мирно 
на свету. И у извесном смислу 
се апсолутно нова служба, не-
сумњиво по вољи Божијој, даје и 
овом граду и нашој земљи. Због 
тога што снага данашње Русије 
може да се одупре многим сила-
ма, између осталог, и оним које 
се боре против Бога и Христа. 
Оним силама које су усмерене 
и које свој жалац усмеравају на 
рањавање човека тако да игзуби 
способност да разликује добро и 
зло. Из политичког лексикона је 
нестао појам греха, зато што се 
уместо разликовања добра и зла 
појавио нови модел понашања 
који је усмерен искључиво на 
избор самог човека, кад он сам 
одређује шта је за њега добро, а 
шта је зло. Али док значајан део 
друштва такозваног цивилизо-
ваног света преузима ове идеје, 
наша земља, као што је то било 
и у прошлим временима, чува 
своју способност да се супрот-

ПАТРИЈАРХ КИРИЛ: 
МОРАМО ЧУВАТИ СПОСОБНОСТ 

ДА РАЗЛИКУЈЕМО ДОБРО ОД ЗЛА

ИЗ ПОМЈЕСНИХ ЦРКАВА

Дана 6. септембра, на празник преноса моштију светитеља Петра, митрополита кијев-
ског, московског и целе Русије, чудотворца, Његова светост патријарх московски и целе 

Русије Кирил, служио је Свету литургију у Успењском храму у Московском Кремљу. По завр-
шетку богослужења поглавар Руске Цркве се обратио верницима одржавши првосвети-

тељску беседу у којој се дотакао питања историјског пута Русије.
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стави овом страшном искушењу. 
И ми треба да чувамо способ-
ност и спремност да разликује-
мо добро од зла не руководећи се 
тренутним политичким интере-
сима или људским амбицијама, 
већ искључиво оним моралним 
законом који је Бог уткао у наше 
душе, у саму људску природу. И 
нека би дао Бог да првопресто-
ни град Москва сачува могућ-
ност да остане острво у слободе 
у овом узбурканом свету и да 
се управо овде формира здрав 
духовни отпор свим покушаји-
ма да се помешају добро и зло 
и да се људи потпуно одрекну 
тога да грех називају грехом, а 
врлину – врлином. Нека би дао 
Бог да по молитвама светитеља 
Петра који је поставио темељ 

за црквени живот у нашем пр-
вопрестоном граду, јача и наша 
љубав према отаџбини, да јача 
способност да се супротставимо 
саблазнима и сплеткама кушача, 
да остане жива наша вера, да се 
сачува независност и слобода 
наше отаџбине. И ако буде тако, 
остаће нада на спасење.

По молитвама светитеља 
Петра, митрополита кијевског, 
московског и целе Русије, нека 
Господ сачува руску земљу, нека 
укрепи браћу која данас живе 
у разним државама – Русији, 
Украјини и Белорусији – у јед-
номислености и свести о по-
себној одговорности за нашу 
заједничку судбину, а у извес-
ном смислу за судбину света. И 
верујемо да ћемо док на Русији 

буде благослов светитеља Петра, 
над нашим народом, над нашом 
Црквом, и ми по његовим мо-
литвама чувати велику способ-
ност да разликујемо десно од 
левог, добро од зла и грех од све-
тости. По молитвама светитеља 
кијевског, московског и целе Ру-
сије Петра нека Господ чува ру-
ску земљу, нека Господ помогне 
да превладамо несугласице које 
се најчешће провоцирају споља 
и које данас прете јединству це-
лог нашег народа. Нека Господ 
по молтивама светитеља Петра 
сачува наш народ у једнодушно-
сти и православној вери.”

Преузето са сајта: 
www.pravoslavie.ru 

(српска верзија)

З а вријеме турске владавине 
није била дозвољена градња 

нових цркава и свештенства је 
било веома мало. Хришћани 
су били приморани да пјеша-
че данима до најближе цркве и 
свештеника. Нису могли да уче-
ствују у литургијском животу, а 
знали су да је то срж хришћан-
ског живота уопште. Како би 
очували и практиковали своју 
вјеру и како би на што љепши 
начин обиљежили своје праз-
нике, Срби су смишљали народ-
не хришћанске обичаје. Већина 
тих обичаја су веома лијепи и 
смислени. Они углавном и јесу 
имитација Литургије. Крсни 
хљеб који се прелијева вином је 
подсјећање на Свето Причешће 
којем нису могли да приступе 
за дан своје славе, иако су знали 

да треба. Људи су се окупљали 
по кућама, изговарали молит-
ве, спомињали светитеље, ди-
зали здравице и узимали крс-
ни хљеб и жито које би данима 
унапријед неко однио (зато је 
било некувано) до најближе 
цркве, или манастира, и освеш-
тао. И тако се живјело не мало, 
скоро пет стотина година.

Обичаји су нам, дакле, вје-
ру очували и хвала им на томе. 
Хвала нашим прецима што су 
били мудри и домишљати и, 
прије свега, дубоко вјерујући 
људи, па су смислили мноштво 
веома лијепих обичаја. Али 
која је улога тих истих обичаја 
данас? Данас имамо, Богу хва-
ла, доста цркава и свештеника. 
Литургија нам је свима доступ-
на и за Васкрс, и за Божић, и за 

крсну славу, и сваке недјеље и 
празника. Да ли то значи да су 
обичаји застарјели и да их треба 
избацити? Не. Била би грехота 
то учинити. Али не смију они 
бити важнији од онога на шта 
асоцирају. Не смије слика бити 
важнија од самог лика, а то се 
често дешава. То само показује 
колико смо се ми срцем, умом 
и душом удаљили од наших 
славних предака на које се тако 
радо позивамо. Задржали смо 
само форму, а потпуно смо за-
боравили шта она значи. Мно-
ги Срби обичаје стављају ис-
пред Литургије, па чак сматрају 
да им Литургија и не треба, ни 
Црква, ни свештеници. Тако се 
формира нека незванична сек-
та оних који себе сматрају пра-
вославнима, а немају са Право-

ОБИЧАЈИ

Народни обичаји – срећа, или несрећа?
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слављем баш неке велике везе. 
Христос каже: Узалуд ме по-

штују учећи наукама и запо-
вијестима људским (Мт 15,9). 
На примјер, у неким крајеви-
ма постоји обичај да се на дан 
Усјековања главе Светог Јова-
на Крститеља не једе ништа 
црвено, а то је иначе и посни 
дан. Међутим, има људи који 
тог дана не посте, али строго 
пазе да не би појели храну која 
је црвене боје. Тако једу бијело 
пилеће месо, умјесто црвеног. 
Одмах ми падну на памет Хри-
стове ријечи: Укидосте запо-
вијест Божију за предање своје 
(Мт 15,6). Народни обичаји су 
постали многим људима глав-
на препрека за истински пре-
ображај и почетак истинског 
црквеног живота. Најгоре је 
што такви људи мисле да је 
с њиховом вјером све у реду 
и немају никакву потребу да 
било шта код себе промијене. 
Кад читамо наше народне пјес-
ме које је Вук Караџић записао 
слушајући их од неписмених 
људи прије двије стотине годи-
на, видимо колико је наш на-
род за ова два последња вијека 
духовно назадовао. Тадашњи 
људи су за данашње право-
славце били теолози. Они су 
живјели по хришћанском мо-
ралу, по Јеванђељу. Све им је с 
молитвом почињало и заврша-
вало. На шта смо ми данас све-
ли вјеру: на шарена јаја, печено 
прасе, причање масних вицева 
за славском трпезом... А све-
тац заштитник кога као слави-
мо тог дана, а о коме ништа не 
знамо, нити нас занима, чека у 
празном храму хоће ли му неко 
доћи, гледа нас са иконе и чека 
хоће ли га се неко сјетити. И 
чуди се, заједно са нашим пре-
цима, зашто се ми стално на 
њих позивамо кад немамо ни-

какве везе са њима.
Стављање обичаја изнад Ли-

тургије и Причешћа је као да 
нам дође неко веома драг кога 
дуго нисмо видјели, а ми, умје-
сто да му се бацимо у загрљај 
и изљубимо га, почнемо љуби-
ти његову слику, а њему самом 
окренемо леђа, јер смо време-
ном слику завољели више од 
те особе. Свештеници данас 
највише енергије троше тру-
дећи се да исправе погрешне 
навике. Народ је толико по-
истовијетио вјеру са обичајима 
да сам слушао чак и образова-
не људе који мисле како се у бо-
гословским школама изучавају 
само народни обичаји и запање 
се кад чују да о томе нема ни 
слова. И потпуно оправдано 
јер су обичаји у сваком крају 
другачији и, као такви, нису 
обавезни и толико важни. Оби-
чаји, односно начин на који се 
према њима односимо, поста-
ли су невјероватна сметња црк-
веном животу. Некад се стиче 
утисак да, колико су год добра 
некад учинили, да толико данас 
доносе зла. А притом су многи 
настали прије свега педесет до 
сто година, у вријеме слабљења 
хришћанског живота и у доба 
комунизма. Наше памћење до-
бацује до дједа, а не знамо да је 
управо дјед прекинуо да пости 
сриједу и петак и велике посто-
ве. Његов отац и дјед су радили 
другачије, али нас то не зани-

ма, јер нам је овако лакше. Мо-
жемо србовати а да се нимало 
не помучимо. И тако ћемо нау-
чити и свога сина. Зашто би он 
слушао Бога, апостоле и Светог 
Саву и зашто би радио како су 
радили сви његови преци до 
несрећног 20. вијека, кад има 
нас, нашег оца и дједа као „не-
погрешиве узоре“? 

Многи обичаји су чисто па-
ганског поријекла, неки и ис-
ламског. Многи су и смијешни. 
И са каквим се само страхопо-
штовањем људи према њима 
односе! Колико се боје да их 
прекину, иако знају да су по-
грешни. То најбоље видимо кад 
је у питању клање такозваног 
душног брава. То нас подсјећа 
на старозавјетне крвне жрт-
ве, на муслимански курбан, на 
многобожачко идолопоклон-
ство, ама баш на све, само не на 
свето Православље. Они који 
то раде не приносе жртву Богу 
јер Њему таква жртва не тре-
ба. А коме је онда приносе? И с 
ким је приносе? Са јеврејским 
првосвештеницима који су 
осудили Христа? Или са Муха-
медом? Или са многобожачким 
жречевима? Са Светим Савом 
и Светим Василијем Острош-
ким сигурно не. 

Бојмо се Бога и онда се ниче-
га другог нећемо бојати. Свеш-
теници који нам говоре да неке 
ствари исправимо су добри 
свештеници који нам желе до-

Стављање обичаја изнад Литургије и Причешћа је као да нам 
дође неко веома драг кога дуго нисмо видјели, а ми, умјесто да 
му се бацимо у загрљај и изљубимо га, почнемо љубити њего-
ву слику, а њему самом окренемо леђа, јер смо временом слику 
завољели више од те особе. Свештеници данас највише енер-
гије троше трудећи се да исправе погрешне навике. Народ је 
толико поистовијетио вјеру са обичајима да сам слушао чак 
и образоване људе који мисле како се у богословским школама 
изучавају само народни обичаји и запање се кад чују да о томе 
нема ни слова.
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бро, и нама и нашим породи-
цама. Они желе добро и нашем 
оцу и дједу јер кад год нешто 
лоше чинимо позивајући се на 
њих, отежавамо стање њихо-
вим душама у вјечном животу. 
Слушајте старјешине своје и 

повинујте им се, јер они бдију 
над душама вашим, пошто ће 
одговарати за њих, да би то с 
радошћу чинили а не са узди-
сањем, јер вам ово не би било од 
користи (Јев 13,17). Да је свеш-
теник лош и користољубив, он 

би говорио да смо ми увијек у 
праву и ми бисмо га сви воље-
ли. Али су широка врата и ши-
рок пут што воде у пропаст 
(Мт 7,13).

Давор Арнаут, ђакон

О вих дана читамо и неки 
текст у "Њујорк тајмсу", 

који каже да "нова реалност" 
подразумева и канибализам. 
Тиме се нама пропагирају 
нове религије, односно нај-
дубљи вид паганизма.

На телевизији нам се пре-
дочавају наводна афричка 
примитивна племена код 
којих постоји неки облик 
канибализма. Сада хоће да 
модерној Европи и цивили-
зованом свету Америке на-
метну мишљење да је кани-
бализам на неки начин ипак 
дозвољен, под изговором 
недостатка хране. Можете 
ли само мислити шта се при-
према и шта се ради пред на-
шим очима?

Не смемо остати глуви 
и слепи на то. Морамо свој 
народ поучавати да схвати 
реалност и тренутак у којем 
живимо. Наравно, то најпре 
треба да схвате људи који 
у политичком смислу воде 
нашу државу, министри, 

председници скупштине, 
који ће сутра доносити одлу-
ке да ли да се то примени у 
нашој земљи, овде у Репу-
блици Српској, Босни и Хер-
цеговини, Србији...

Чујемо и да је, нажалост, 
потписано да се у септембру, 
недељу дана, одрже геј пара-
де уздуж и попреко у Србији. 
Кад сам прочитао њихов 
програм, видео сам да треба 
да посете културне, цркве-
не институције, манастире, 
Богословију и Гиманазију у 
Сремским Карловцима. Где 
их све неће бити! Можете 
ли само замислити како ће 
изгледати та недеља дана? 
Зашто неко, ко је то потпи-
сао, није мислио главом да 
тиме доводи у питање свој 
народ, његову етику, морал, 
традицију, савест, историју, 
веровање. Нико није бринуо 
о томе и сада нам се доводе 
људи из потпуно другачијег 
система вредновања и веро-
вања.

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

МИ СМО НА ПУТУ СВЕТОГ САВЕ, А ЗАПАД НЕК 
ИДЕ У "НОВУ РЕАЛНОСТ"

ОВИХ дана сам пратио вести, које могу бити веома опасне, па је важно да знамо како да се 
односимо према њима. Наиме, евидентно је да нам се намеће такозвана "нова реалност", 

која пред собом руши све што је традиционално, поготово све што је православно у нашем 
српском народу, у Републици Српској и уопште по свету где живе православни Срби.
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Они пропагирају нешто 
што није прихваћено у нашој 
српској православној култу-
ри. Зашто је то било потреб-
но? Људи који потписују так-
ве ствари, велику одговорност 
носе пред Богом и пред исто-
ријом. Нису је можда ни свес-
ни.

Због тога Црква једино може 
да апелује на савест свих тих 
људи, да моли, да преклиње, 
да упозорава и да прориче, ако 
треба. Свети старци са Свете 
Горе су још 70-их и 80-их годи-
на говорили шта ће се догађати 
и какво ће тешко време доћи.

Наводно нам се обећава да 
ћемо заузврат ући у ову или 
ону асоцијацију; обећава нам 
се светлија и богатија будућ-
ност. То су све лаже и парала-
же, браћо и сестре! Једино што 
имамо то је оно што имамо од 
свога подвига, своје вере, тра-
диције и своје свете Цркве. Да 
се сабирамо у своје цркве на 
молитву, као што смо се неки 
дан сабрали у великом броју 
овде у Пелагићеву. Да будемо 
мудри. Да они људи који нас 
воде, да нас воде путем спа-
сења. Никако да нас заводе за 
Голеш планину зарад ових или 

оних интереса, а да при томе 
интерес народа нико жив не 
гледа. Шта ћемо сутра кад наша 
деца буду учила у школи да не 
знају којег су пола? Да до осам-
наесте године не знају да ли су 
мушко или женско. И да то све 
буде нормално! Шта ћемо онда? 
Боље да то спречимо, него да 
дође до проблема.

Ми можемо рећи: "Госпо-
до, ви имате своју традицију и 
нека је вама. Ми имамо своје 
православно предање и хоћемо 
да живимо како смо живели. 
Нећемо да будемо Чеси, нећемо 
да будемо ни Бугари, као што 
су, нажалост, несрећни Ма-
кедонци прихватили да буду 
дијалект бугарског језика зарад 
европске будућности. Ко зна 
шта ће сутра нама наметнути. 
Него, ми морамо да кажемо да 
смо православни Срби и да то 
желимо и да останемо. Ми смо 
деца Светог Саве и Светог Си-
меона Мироточивог и Светог 
Лазара Косовског. То хоћемо да 
будемо и то је наш пут. А они 
нека живе како живе, нека их.

Није људима који воде др-
жаву једноставно. Треба им 
подршка, треба им нека реч да 
знају и они пут којим треба да 
иду и којим треба да воде наш 
народ. Јер ми смо народ српски, 
народ светосавски, ми смо на-
род светих отаца, светога вла-
дике Николаја и Јустина светог 
Ћелијског и многих других 
светитеља. То је наш пут. То су 
наше врлине. То је наш смисао 
живота. То је наша филозофија 
спасења.

Епископ Фотије

 Извор: https://www.novosti.rs/c/
drustvo/vesti/1140893/smo-putu-
svetog-save-zapad-nek-ide-novu-

realnost-episkop-zvornicko-tu-
zlanski-fotije

Баш се питамо,
откуд то да србомрсци

толико дуго живе,
ево их опет,

као авети прошлости
из гробова вире. 

Бомбардовање, 
не би им доста,

срушени мостови
возови у трку,

малу Милицу да убију,
и последњу икону,

и српску слику.

Ево авети опет вичу,
Србију на дно пакла,

а зашто, а како,
није важно,

само да је не би било,
јер им је Србија огледало.

Крвопије живе
од туђе крви, 

зато и јесте чудо
како смо ми Срби

уопште живи?
ал' ето, кад помислимо,

сад ће нас оставити на миру,
вратише се,

као пас на бљувотину. 

Ал' ми се у Бога
и Свотог Саву уздамо,

после Крста – Васкрсење,
а они, нек'свој посао раде,

како Свети Вукашин рече,
своме злу зло додајући. 

Епископ Фотије

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

СРБОМРСЦИ
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М ожемo без икаквог претје-
ривања рећи да је почетак 

треће декаде 21. вијека донио са 
собом такве изазове са којима 
се свијет није суочио у цијелој 
својој ближој, а можда и у даљој 
историји. Пандемија корона 
вируса, економска, прехрамбе-
на, енергетска криза, специјал-
на војна операција Руске Феде-
рације у Украјини, само су неке 
од питања која су се наједанпут, 
попут цунамија, обрушила на 
савременог човјека и која су га 
оставила у стању шока. Све је 
то пропраћено кошмаром ин-
формација и дезинформација 
који се паралелно одвија на 
свим доступним медијима, као 
и на друштвеним мрежама. И 
онда, наједанпут, као из некак-
ве црне рупе, из неког амбиса, 
на таласима свеоште конфу-
зије, испливали су мислиоци, 
стручњаци и интелектуалци 
који су на свеопште изненађење 
почели да предлажу рјешења за 
излаз из зачараног круга и да 
нуде одговоре на горе поме-
нута питања. Међу њима нај-
гласнији и најеклатантнији је 

примјер јеврејског историчара, 
философа и трансхуманисте 
Јувала Ное Харарија. Његове 
књиге, видео конференције 
и ТВ гостовања, напросто су 
преплавили медијски простор 
широм свијета, а норичито ин-
тернет платформе и друштвене 
мреже. Он, не само да се укло-
пио у главни наратив западног 
неолиберализма (људска права, 
ЛГБТ права, зелена агенда, све-
ошта дигитализација друштва 
итд.), него иде и корак даље те у 
својим књигама најављује, као 
некакав пророк, разрјешење 
свих постојећих брига савреме-
ног човјечанства кроз генетски 
инжењеринг и кебернизацију.

Али, ко је заправо Јувал Ноа 
Харари и шта нам жели пору-
чити?

Ријеч је, наиме, о историча-
ру, философу и аутору бестселе-
ра Homo sapiens: Кратка исто-
рија људског рода, Homo Deus: 
Кратка историја сутрашњице 
и 21 лекција за 21. вијек, као и 
књигу за дјецу Unstoppable us 
(Незаустављиви ми). Његове 
књиге биљеже продају од пре-
ко 40 милиона примјерака на 
65 језика широм свијета. Мно-
ги га сматрају једним од нају-
тицајнијих свјетских интелек-
туалаца данашњице. Рођен је у 
Израелу 1976. године. Доктори-
рао је на Оксфордском универ-
зитету 2002. године и тренутно 
ради као професор на Одјелу 
за историју на Јеврејском уни-
верзитету у Јерусалиму. Декла-
рисани је хомосексуалац и чак 
је ступио и у „брак“ са својим 
агентом Исаком Јахавом. Др-
жао је чувене говоре о будућно-
сти човјечанства у Давосу 2018. 
и 2020. године у главној когрес 
сали на Свјетском економском 
форуму. Редовно дискутује о 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

МИСАО ИСТОРИЧАРА ЈУВАЛА НОЕ ХАРАРИЈА 
КАО ОСНОВА ИДЕОЛОГИЈЕ НОВОГ ДОБА

„Чувајте се да вас ко не превари. Јер ће многи доћи у име моје говорећи: Ја сам Христос. 
И многе ће преварити. Чућете ратове и гласове о ратовима. Гледајте да се не уплаши-

те; јер треба све то да се збуде. Али још није крај“ (Мт. 24, 4-6).
„Тада ако вам ко рече: Ево, овдје је Христос или ондје, не вјерујте. Јер ће се појавити 
лажни христоси и лажни пророци, и показаће знаке велике и чудеса да би преварили, 

ако буде могуће, и изабране“ (Мт. 24. 23-24).
„Ако вам, дакле, кажу: Ево га у пустињи, не излазите. Ево га у собама, не вјерујте. Јер 
као што муња излази од истока и сине до запада, тако ће бити и долазак Сина Човје-
чијег... И тада ће се показати знак Сина Човјечијег на небу; и тада ће проплакати 
сва племена на земљи;“. и угледаће Сина Човјечијега гдје долази на облацима небеским 

са силом и славом великом“ (Мт. 24, 26-30).

Јувал Ноа Харари
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глобалним проблемима са во-
дећим свјетским политича-
рима: Себастијаном Курцом, 
Ангелом Меркел, Марком Ру-
том, Киријакосом Мицотаки-
сем, Емануелом Макроном и 
др. Учествовао је и у снима-
ним дискусијама о будућно-
сти друштва са директором 
Фејзбука Марком Цукебергом. 
Сматра се незваничним гу-
руом Свјетског економског 
форума и његовог директора 
Клауса Шваба, који је и сам 
аутор познатих књига (Четвр-
та идустријска револуција и 
COVID-19: Велики ресет) које 
су дошле у први план управо 
за вријеме пандемије корона 
вируса.

Његова ужа специјалност 
је историја свијета, средњовје-
ковна и војна историја. Његова 
тренутна преокупација су ма-
кро-историјска истраживања 
као што су: Какав је однос из-
међу историје и биологије? Која 
је суштинска разлика између 
Homo sapiens-a и осталих жи-
вотиња? Постоји ли правда у 
историји? Да ли историја има 
правац? Да ли су људи поста-
ли срећнији са протоком исто-
рије? Каква етичка питања по-
стављају наука и технологија у 
21. вијеку?1 

Да би разријешио горе наве-
дена питања он креће од глав-
1 www.ynharari.com

не поставке његове тезе а то је 
теорија еволуције. Према тој 
теорији прије 13,5 милијарди 
година настали су материја, 
енергија, вријеме и простор у 
ономе што је добило име Ве-
лики прасак. Прича о том те-
мељном обликовању нашег 
свемира зове се физика. Неких 
300 хиљада година касније, ма-
терија и енергија почеле су да 
се стапају у сложене структу-
ре, назване атомима, чијим су 
даљим повезивањем настали 
молекули. Прича о атомима, 
молекулима и њиховом узајам-
ном повезивању зове се хемија. 
Потом су не тако давно, прије 
свега 3,8 милијарди година, на 
планети званој Земља одређени 
молекули почели међусобно да 
се спајају стварајући још веће и 
сложеније структуре, назване 
организмима. Прича о организ-
мима зове се биологија. Не тако 
давно, пре свега 70 000 година, 
организми који су припада-
ли врсти Homo sapiens почели 
су да стварају још разрађеније 
структуре, такозване културе. 
Потоњи развој ових људских 
култура назван је историјом. 
Toк историје обликовале су 
три важне револуције: споз-
најна револуција покренула је 
историју прије 70 000 година, 
пољопривредна револуција ју 
је прије 12 000 година убрзала. 
Трећа револуција, научна, која 
се захуктала тек последњих 500 
година, могла би лако оконча-
ти историју и отпочети нешто 
потпуно ново2. 

Позивајући се на „теорију 
еволуције“ Харари тврди да је 
човјек само једна у низу живо-
тиња која се захваљујући свом 
мозгу и способности удружи-
вања са другим људима успје-
ла наметнути као апсолутни 
2 Харари, Ј. „Сапијенс - кратка историја 

људског рода, Библионер, Београд 2018. , 
стр. 11.

владар планете. У човјеку нема 
ништа трансценденто нити ду-
ховно. Не постоји Бог, душа, 
свијест, слободна воља, човјек 
није индивидуа. Он функци-
онише искључиво као једна 
машина у којој владају искљу-
чиво физички, биолошки и 
хемијски закони. Механизам 
који уређује те законе у човје-
ку је алгоритамски. Он то сли-
ковито објашњава поредећи 
човјека са аутоматом за кафу, 
тврдећи да су последњих го-
дина биолози стигли до чвр-
стог закључка да је човјек који 
притиска дугмад на аутомату 
и пије чај такође алгоритам. 
Много компликованији алго-
ритам него што је то аутомат 
за напитке, без икакве сумње, 
али ипак алгоритам. Људска 
бића су алгоритми који не про-
изводе шоље чаја, него сопстве-
не реплике (као неки аутомат 
који би, ако притиснете одго-
варајућу комбинацију дугма-
ди, произвео други аутомат). 
Алгоритми који управљају ау-
томатима за напитке раде пре-
ко механичких преносника и 
електричних кола. Алгоритми 
који управљају људским бићи-
ма раде преко чулних опажаја, 
емоција и мисли. Исти такви 
алгоритми управљају свињама, 
павијанима, видрама и кокош-
кама.3

Занимљиво је питање које 
Харари поставља у својој књизи 
„Homo Deus – кратка историја 
сутрашњице“ које гласи: „Ко се 
боји Чарлса Дарвина?“. Као ис-
тински заступник ове теорије 
о настанку свијета он се пита 
зашто баш „теорија еволуције“ 
изазива толико противљења, 
док рецимо теорија релатив-
ности или квантна механика 
изгледа не сметају никоме? Ње-

3 Харари, Ј. „Homo Deus – кратка историја су-
трашњице, Лагуна, Београд 2016. , стр. 111.

Клаус Шваб
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гов одговор је да теорија рела-
тивности никога не љути јер не 
противрјечи никаквом нашем 
изузетно драгоцјеном вјеро-
вању. Већини људи баш ни за 
мрвицу није стало до тога да 
ли су вријеме и простор апсо-
лутни или релативни. Ако ви 
мислите да је могуће закриви-
ти вријеме и простор, па мис-
лите слободно. Само напријед, 
закривите их. Шта се то мене 
тиче? Насупрот томе, Дарвин 
нас лишава наше душе. Ако 
заиста схватате теорију еволу-
ције, схватате и да душе нема, 
(да Бога нема)4. Ово је застра-
шујућа помисао не само за по-
божне хришћане и муслимане 
него и за многе непобожне људе 
који се не придржавају никакве 
вјерске догме, али без обзира 
на то желе да вјерују како сва-
ко људско биће посједује вјеч-
ну и јединствену суштину која 
остаје неизмјењена током чи-
тавог живота и може нетакну-
та да преживи чак и смрт... 
Теорија еволуције на несрећу 
одбацује идеју да је моје ја, ис-
тинско ја, некаква недјељива, 
непромјенљива и потенцијал-
но вјековјечна суштина. Према 
овој теорији сви биолошки ен-
титети, од слонова, преко хра-
стова, па до ћелија и мулекула 
ДНК, сачињени су од ситнијих 
и простијих дијелова, који се 
4 Напомена Б. Ч.

без престанка комбинују и раз-
двајају.5 

Занимљиво је Хараријево 
виђење проблема смрти. Он 
тврди да у стварности људска 
бића не умиру зато што их је 
некаква приказа у црном огр-
тачу куцнула по рамену, зато 
што је Бог тако одлучио, ни 
зато што је смртност саставни 
дио некаквог космичког плана. 
Људска бића умиру због неке 
техничке грешке. Срце преста-
не да пумпа крв. Масне наслаге 
запуше главну артерију. Ћелије 
рака размноже се у јетри. Кли-
це се намноже у плућима. У 
чему лежи кривица за све ове 
техничке проблеме? У другим 
техничким проблемима. Срце 
престане да пумпа крв зато што 
у срчани мишић не стиже до-
вољно кисеоника. Ћелије рака 
се шире зато што су се усљед 
случајне генетске мутације 
промијениле инструкције за 
раст ћелија. Клице су ми се усе-
лиле у плућа зато што је ких-
нуо неко ко је стајао поред мене 
у метроу. Нема ту никакве ме-
тафизике. Све су то технички 
5 Харари, Ј. ,Homo Deus, стр. 132-134.

проблеми. А за сваки технички 
проблем постоји и техничко 
рјешење. Нема потребе да че-
камо на други Христов долазак 
да бисмо савладали смрт. Биће 
за то довољна два-три потпуна 
залуђеника науком и добра ла-
бораторија.6 

Харари се у својим 
предвиђањима не зауставља 
само на изналажењу рјешења за 
техничке проблеме који изази-
вају смрт. Он каже да трагајући 
за блаженством и бесмртношћу, 
човјечанство заправо настоји 
да се надгради у богове. Не 
само зато што су ово божанске 
особине него зато што ће, да би 
превладали старост и несрећу, 
људи најприје морати да освоје 
боголику власт над сопственим 
биолошким подслојевима. Ако 
икада будемо имали моћ да 
преуредимо свој систем тако да 
из њега протјерамо бол и смрт, 
та ће моћ вјероватно бити до-
вољна да га преуредимо како 
год будемо пожељели, да ма-
нипулишемо својим органима, 
осјећањима и интелигенцијом 
на мноштво начина. Моћи ћете 
да купите себи херакловску 
снагу, чулност Афродите, му-
дрост Атине или Дионисову 
помаму ако је то оно што вас 
мами. Све до сада увећање људ-
ске моћи ослањало се углавном 
на усавршавање наших спољ-
них оруђа. У будућности би се 
могло више ослањати на усав-
ршавање људског тијела и ума 
или на непосредно стапање с 
оруђима којима се служимо. 
Надградња људских бића у 
богове могла би се кретати у 
једном од три могућа пута: пу-
тем биолошког инжењеринга, 
путем киборг-инжењеринга и 
путем неорганских бића7.

Иако није директно везано 
6 Исто, 34-35.
7 Исто, стр. 60-61.

Позивајући се на „теорију еволуције” Харари тврди да је човјек 
само једна у низу животиња која се захваљујући свом мозгу и 
способности удруживања са другим људима успјела наметнути 
као апсолутни владар планете. У човјеку нема ништа транс-
ценденто нити духовно. Не постоји Бог, душа, свијест, слобод-
на воља, човјек није индивидуа. Он функционише искључиво као 
једна машина у којој владају искључиво физички, биолошки и 
хемијски закони. Механизам који уређује те законе у човјеку је 
алгоритамски. Он то сликовито објашњава поредећи човјека са 
аутоматом за кафу, тврдећи да су последњих година биолози 
стигли до чврстог закључка да је човјек који притиска дугмад 
на аутомату и пије чај такође алгоритам.
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са овом темом, али на индирек-
тан начин јесте, (читалац сам 
треба да процијени да ли је то 
тако) вриједно је поменути да је 
Јувал Харари један од највећих 
критичара руске специјалне 
војне операције у Украјини. 
Његов текст у британском ча-
сопису The Gaurdian под насло-
вом „Зашто је Владимир Путин 
већ изгубио овај рат?“ (Why 
Vladimir Putin has already lost 
this war?8) од 28. фебруара 2022. 
године је најчитанији текст на 
Западу од почетка војне опера-
ције. 

Ово су само неке од тема 
којима се бави овај суперстар 
(супер-звијезда) модерне на-
уке. Његов лик и дјело данас 
доживљавају, напросто, једну 
праву маркетиншку глорифи-
кацију и егзалтацију на свим 
меридијанима земљиног шара. 

Па добро, можда ће се неко 
од читалаца ових редака пита-
ти, какве то везе има са нама, 
или шта се то тиче нас шта 
тамо мисли неки професор 
историје из Јерусалима. Па 
тиче се. Поменули смо већ у 
уводном дијелу овог текста да 
је он незванични гуру Свјет-
ског економског форума и Кла-
уса Шваба. Иоле објективном 
истраживачу врло брзо ће по-
стати јасно да су мисао Јувала 
Харарија и мисао и идеје које 
се могу чути на састанцима у 
Свјетском економском форуму 
комплементарне. Као у каквој 
симфонији Харари и Шваб сви-
рају исту пјесму и један другог 
надопуњују. 

Познато је да и ми имамо 
своје представнике на сједни-
цама ове институције из Да-
воса. Штавише, у фебруару 
ове (2022. године) у Женеви 

8 https://www.theguardian.com/commentis-
free/2022/feb/28/vladimir-putin-war-rus-
sia-ukraine

потписан је Споразум о успо-
стављању Центра свјетског 
економског форума за четврту 
индустријску револуцију у Ср-
бији. Такав један центар биће 
први у региону Западног Бал-
кана и радиће у оквиру Канце-
ларије за информационе тех-
нологије и електронску управу 
Владе Републике Србије. Ово 
све добија на важности када 
се у обзир узму ријечи пре-
мијерке Србије која каже да је 
„Србија пригрлила технологију 
као главни национални при-
оритет“.9 У Србији се такође 
оснива и БИО4 кампус. Назив 
БИО4 скраћено представља 
четири кључне области: био-
медицину, биотехнологију, 
биоинформатику и биодивер-
зитет. Биће површине 110.000 
квадрата, градиће се по фазама, 
а БИО4 кампус, као јединствен 

простор, покриваће око 20 хек-
тара и обухватиће и образовне 
и научно-истраживачке инсти-
туције са дугогодишњом тра-
дицијом. Планирано је да на 
једном мјесту буду: три факул-
тета Универзитета у Београду 
(Биолошки факултет, Фарма-
цеутски факултет и Група за 
биоинжeњеринг Технолош-
ко-металуршког факултета), 
осам научних института (Ин-
ститут за молекуларну генети-
ку и генетичко инжењерство, 
Центар за одрживо управљање 
биоресурсима и природне про-
изводе Института за биолошка 
истраживања „Синиша Стан-
ковић", Институт за медицин-
9 www.bio4.rs

ска истраживања, Институт за 
мултидисциплинарна истра-
живања, Истраживачко-раз-
војни институт за вјештачку 
интелигенцију Србије, Инсти-
тут „Биосенс”, Институт за кар-
диоваскуларне болести „Де-
диње” и Институт за примену 
нуклеарне енергије (ИНЕП)10. 
Да ли је случајност или не, јед-
на од првих особа коју можемо 
да видимо у презентацији за 
БИО4 кампус, која може да се 
нађе на интернету (линк:www.
bio4.rs), је управо Јувал Ноа Ха-
рари са његовом чувеном кри-
латицом „Обични људи можда 
не разумију вјештачку интели-
генцију и биотехнологију, али 
могу да осјете да будућност 
пролази поред њих“. 

И на крају, поставља се пи-
тање, како да се постави вје-
рујући човјек, православац и 
Србин, у једном таквом свијету 
који најављују ови мислиоци 
и пророци? Шта да мислимо, 
шта да радимо и чему да се 
надамо у таквом свијету? Ни-
сам стекао утисак да се неко 
код нас озбиљније позабавио 
овом тематиком. Онда нима-
ло не треба да нас зачуди када 
државни апарат почне да на-
меће дигиталне сертификате о 
вакцинацији, дигитализацију 
школства, здравства и осталих 
сегмената друштва, када нам на 
силу намеће ЛГБТ агенду, евро-
прајд, геј параде, мијењају уџ-
бенике из историје и биологије 
и др. Он то намеће зато што је 
пристао на агенду коју пропа-
гирају мислиоци као Харари и 
институције као што је Свјет-
ски економски форум. 

Бојан Чечар, протођакон

10 ОВИМ ЋЕ ДА СЕ ДИЧИ СРБИЈА: БИО4 
Кампус - Јединствено место на глобалној 
мапи истраживања и развоја Југоисточне 
Европе (novosti.rs)
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С авремено западно друштво 
у посљедњих пет деценија, 

под утицајем феминистичког 
покрета и ЛГБТ1 заједница, по-
кушава у научним круговима 
да створи теорију о родној рав-
ноправности. 

Под плаштом борбе за рав-
ноправност полова, која треба 
да осигура иста права и по-
ложај у друштву мушкараца 
и жена, настаје идеја о родној 
равноправности. Тако умјесто 
термина пол све чешће се ко-
ристи назив gender2 = род, како 
би се одвојила полна од родне 
припадности. Од некадашњих 
бораца за равноправност по-
лова феминистички покрети 
широм свијета постају заштит-
ници тзв. сексуалних мањина, 
односно ЛГБТ заједница, ис-
тичући потребу за усвајањем 
родне теорије као природног 
погледа на свијет.

Шта је заправо ова 
ненаучна родна теорија?

Присталице ове „теорије” 
поричу да разлике између муш-
караца и жена имају природне 
и биолошке основе. Према томе 
свака разлика у овом смислу је 
плод друштвене конструкције. 
Друштво и култура намећу од-
говарајуће улоге мушкарцима 

1 Ова скраћеница означава припаднике 
који себе декларишу као лезбејке, геј, би-
сексуални и трансродни по питању сек-
сулане оријентације.

2 У енглеском језику постоји природни 
род, за разлику од српског који има гра-
матички род.

и женама. Ниједна од тих уло-
га, према њиховим тврдњама, 
не одговара природним раз-
ликама међу половима. Најјас-
није речено, заговорници ове 
теорије истичу, пол је једно и 
тиче се биолошког одређења, а 
род или родни идентитет је оно 
што се усваја. 

Према овој теорији постоји 
припадност: пола, рода као 
родног идентитета, родне уло-

ге и сексуална оријентација. 
Пол, према томе, означава 
разлику између мушкарца и 
жене у биолошком, анатом-
ском и физиолошком смислу. 
Род је социјална категорија. Он 
указује на културну конструк-
цију пола, на свеукупност нор-
ми понашања и позиција које 
се повезују са особама мушког 
или женског пола у одређеном 
друштву (културно конструи-
сан род = gender). Родни иден-

титет је лична ствар, то је оно 
што осјећамо да је наш род, то 
је унутрашњи осјећај себе. По-
стоји и родна улога; она се веже 
за оно што друштво сматра 
прикладним за мушкарца и 
жену и односи се на различите 
идеје, очекивања, норме везане 
уз изглед, понашање које поје-
дина друштва и културе про-
писују и захтијевају од особа 
мушког и женског пола. Сек-

суална оријентација се одно-
си на психолошке карактери-
стике које укључују сексуалну 
или емоционалну привлачност 
према одређеном полу. 

Родну теорију осмислио је 
амерички психолог Џон Мани, 
који је крајем шездесетих го-
дина двадесетог вијека из-
вршио погубан експеримент 
над мушким близанцима. Ро-
дитељи два дјечака, Бруса и 
Брајана, затражили су помоћ 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

РОДНА „ТЕОРИЈА“ КАО ПОДВАЛА У БОРБИ ЗА 
ЉУДСКА ПРАВА И ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ 

РАЗЛИКОВАЊА ПОЛОВА

Геј парада у Београду
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од, тада већ чувеног, психоло-
га Манија, због компликација 
насталих послије оперативног 
захвата код једног од дјечака, 
Бруса, послије кога је он го-
тово остао без полног органа. 
Доктор Мани је одлучио да 
Бруса подвргне експеримен-
ту. Родитељима је предложио 
да се дјечаку промијени име у 
Бренда, изврши хируршка ин-
тервенција на полном органу 
и да се даље одгаја као дјевој-
чица. Међутим, дјечак се није 
осјећао као дјевојчица и није 
хтио да прихвати неприродан 
процес у његовом одрастању. 
И сам је у одраслим годинама 
свога живота потражио по-
моћ од психијатра како би се 
вратио у нормалан живот. По-
сљедице овог експеримента 
ипак су биле кобне. Будући да 
су током експеримента дјеча-
ци били изложени разним не-
пријатностима које су остави-
ле трајне психичке посљедице, 
у већ зрелим годинама живота 
браћа су окончала живот само-
убиством.3 

Нажалост, ово није једини 
случај који је кренуо по злу 
доктору Манију. У ствари и не 
зна се тачан број дјеце који су 
прошли овај вид експериме-
ната током лијечничке праксе 
овог психолога.

Но, и поред очигледног не-
успјеха експеримента, којим је 
доктор Мани хтио да докаже да 
родна припадност нема везe са 
биолошким полом, пристали-
це ове ненаучне теорије нису 
одустале од ње. Штавише, кроз 
разне декларације и повеље о 
људским правима покушавали 
су да је наметну у свим држа-
вама свијета. При универзите-
тима се оснивају родне студије, 
у којима се уче већ поменуте 

3 https://lca-psychology.weebly.com/dr-mon-
ey-the-case-of-bruce-reimer.html

теорије о родној и полној раз-
лици. У школама се изучавају 
нови погледи на брак који не 
мора бити природан и тради-
ционалан, већ га могу скла-
пати и лица истог пола. Роди-
тељи више нису отац и мајка, 
већ родитељ 1 и родитељ 2. 
Родитељима се препоручује да 
дозволе својој дјеци да о свом 
полном и родном идентитету 
одлучују сама.

Иза свих ових наизглед на-
учних теорија, крије се једино 
покушај оправдања за непри-
родне сексуалне склоности 
појединих група у друштву 
и остваривање права на исто 
тако неприродне брачне зајед-
нице. 

И поред чињенице да на 
Западу, који подразумијевамо 
као земље Европе и америчког 
континента, несумљиво пре-
овладава традиционалан по-
глед на брак и брачну заједни-
цу, агресивношћу присталица 
родних теорија према правном 
систему, долази до наметања 
рјешења која се косе са природ-
ним и моралним вриједности-
ма породице. То су прије свега 
озакоњење истополних брако-
ва и право да у оквиру оваквих 
заједница дође до усвајања дје-
це. 

Насупрот овим ненауч-
ним теоријама стоји природ-
но схватање полности које не 
само да је засновано на би-
блијском учењу, већ и на на-
учним сазнањима и доказима 

у оквиру биолошких наука, 
односно на природној подјели 
полова која једина осигурава 
продужење и размножавање 
људске врсте. 

На ту потврду наилазимо 
на првим страницама Библије, 
у књизи Постања, која гово-
ри о стварању првог човјека 
Адама. Он је слика стварања 
човјека уопште. Библијски 
опис стварања човјека доноси 
два извјештаја. Први нам го-
вори да је Бог створио човјека 
по свом образу, као мушко и 
женско: „И створи Бог човјека 
по обличју својему, по обличју 
Божијем створи га; мушко и 
женско створи их.” (Пост. 1,27) 
У овој реченици тумачи Све-
тог писма су видјели повеза-
ност онога што је „по образу” 
и онога што је са „љубавном 
силом” човјека, силом која га 
покреће да оствари живот као 
заједницу са другим полом, док 
истовремено, иста та сила јесте 
компонента живота, односно 
јесте начин да се људски живот 
сазда на новим личним подло-
гама, те да се тако човјек рађа и 
множи, да испуни земљу и за-
господари њоме.4    
 Други извјештај, пак, детаљ-
није говори о потреби да човјек 
не буде сам на земљи. „Зато ће 
човјек оставити оца својега и 
матер своју и прилијепиће се 
жени својој и биће двоје једно 
тијело. А бјеху обоје голи, Адам 

4 Христо Јанарас, Азбучник вере, Нови Сад 
2004, 102-103.

Сумирајући само мали дио библијског и хришћанског учења о 
човјеку и његовој полности, лако се може закључити да оно није 
само традиционално схватање, нити је патријархални и при-
митивни облик живота људске заједнице. Ово учење се искључи-
во заснива на антрополошким основама, на људској природи. То 
је једини природан начин на који се остварује брачна заједница у 
којој се стиче потомство. Свака друга сурогатна заједница која 
би претендовала овој заједници излази из оквира људске природ-
ности и самим тиме је неприродна.
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и жена му, и не бјеше их срамо-
та” (Пост. 2, 24-25). Разлико-
вање полова, наиме, долази да 
би послужило потребама људ-
ске заједнице, као дио Божјег 
плана према човјеку и творе-
вини. Док су у заједници са 
Богом, људска нагост не пред-
ставља срамоту јер је полност у 
природној служби, без похоте 
и страсти како ће се пројавити 
послије пада и изгнања човјека 
из Раја.

Потреба човјека за заједни-
цом, да не буде сам, доводи до 
акта Божијег стварања жене. 
Стварање жене је у потпуности 
са идејом да је човјек створен 
по лику Божијем, и да начин 
његовог живота буде Тројични 
прототип живота као једин-
ство и заједница љубави, зајед-
ница одвојених и слободних 
ипостаси, а не неко природ-
но дато јединство.5 Бог, Света 
Тројица јесте заједница љубави 
Личности, Оца, Сина и Светог 
Духа.

Заједница човјека и жене у 
Рају, крунише се браком и Бо-
жијим благословом: „Рађајте 
се и множите се, и напуни-
те земљу, и владајте њоме…” 
(Пост. 1, 28). Овдје се најјасније 
потцртава потреба разлико-
вања полова у процесу размно-
жавања људске врсте, а опет 
као посљедица брачне заједни-
це и љубавног односа мушкар-
ца и жене. Трагедија промашаја 
првог човјека, која се огледа 
у преступању Божије запо-
вијести коју је Бог дао човјеку, 
сликовито се описује осјећајем 
личне огољености и стида. „И 
видјеше да су голи…”(Пост. 3, 
7). Људска природа постаје 
пропадљива, начин преживља-
вања и размножавања људске 
врсте одвија се у новим окол-
ностима.
5 Исто, 102-103.

Тек по изгнању из Едемског, 
тј. Рајског врта, првобитне кра-
соте у којој је човјек пребивао, 
јавља се полно општење људи 
у сврху продужења рода људ-
ског. „Иза тога Адам позна 
Еву жену своју, а она затрудње 
и роди Кајина, и рече: добих 
човјека од Господа” (Пост. 4, 1). 
Рађањем првог човјека Кајина, 
сина Адама и Еве, исписује се 
нова историја човјечанства, 
У наредним поглављима Би-
блије описује се живот првих 
људских заједница. Борба за 
преживљавање. Окрутност у 
односима људи. Човјек се од 
личносног начина постојања 
предаје анималистичком на-

чину преживљавања. Тако је 
и по питању људске полности 
која постаје предмет похоте и 
страсних задовољстава.

Од првобитне заједнице 
љубави, која је чинила брачну 
заједницу, прототипом Тројич-
ног постојања, супружници 
сада постају сексуални објекти 
у очима једних и других. Раз-
вратност и изопаченост у људ-
ским односима долази као по-
сљедица гријеха. А као примјер 

таквог моралног пада, Библија 
у Старом завјету описује суд-
бину два града Содом и Гомор. 
„И рече Господ: вика је у Содому 
и Гомору велика, и гријех је њи-
хов грдан” (Пост.18, 20).

Градови Содома и Гомора 
били су пуни разузданости, 
оргијања, убистава, пожуде и 
настраности. Та настраност од-
носила се на противприродан 
блуд, хомосексуалне односе и 
односе људи са животињама. 
Због таквог моралног суновра-
та житеља Содома и Гомора, 
Господ је ова два града казнио 
уништењем. „Тада пусти Го-
спод на Содом и Гомор с неба 
дажд од сумпора и огња. И за-

тре ове градове и сву ону раван, 
и све људе у градовима и род 
земаљски” (Пост.19,24-25). Бо-
жији праведни гњев показао је 
у овом случају каква је судбина 
оних који живе у неморалним 
заједницима и практикују про-
тивприродне сексуалне односе.

У Новом завјету пак, сам 
Господ Исус Христос као Син 
Божији, потврђује и усаврша-
ва морални закон који је Бог 
у Старом завјету дао људима. 

Стварање Адама и Еве
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„Чули сте како је речено ста-
рима: Не чини прељубу. А ја вам 
кажем да сваки који погледа на 
жену са жељом за њом, већ је 
учинио прељубу са њом у срцу 
своме. Тако је казано: Ко отпу-
сти жену своју, нека јој да књи-
гу отпусну. А ја вам кажем да 
сваки који отпусти жену своју, 
осим због прељубе, наводи је да 
чини прељубу; и који се ожени 
отпуштеницом, прељубу чини” 
(Мт. 5, 27-28; 5, 31-32). Овдје се 
види колика је важност брач-
не заједнице и чистоте у брач-
ним односима супружника. 
Ова чистота је претежнија и 
од саме потребе за размножа-
вањем. Брак прије свега пред-
ставља Тројични начин по-
стојања, јер је човјек створен 
„по образу” Божијем. То значи 
да, иако човјек посједује органе 
за репродукцију, тј. размножа-
вање, назначење самог брака 
се не исцрпљује у том проце-
су. У причама о Царству Не-
беском Господ најчешће узима 
за примјер свадбу и свадбено 
весеље.6 Себе исто тако често 
назива Жеником, а оне мудре 
који се држе Божијег закона 
назива невјестама.7 Своје прво 
знамење Сам Господ чини на 
свадби у Кани Галилејској.8 У 
друштву са цариницима, греш-
ницима и блудницима Господ 
успијева да њихова срца запа-
ли јеванђелском науком, те да 
се покају и одврате од порочног 
и развратног начина живота и 
крену путем спасења. Брачна 
заједница и разликовање по-
лова, како се може видјети у 
Светом писму, дио су плана 
Божијег стварања који ће свој 
преображај добити у Новом 
вијеку. У Царству Небеском, 
како каже сам Господ за оне 
6  Мт 22, 2–14; Лк 14, 16–24.
7  Мт.25, 1-13.
8  Јн. 2,1-12.

који се удостоје „добити онај 
вијек и васкрсење из мртвих, 
нити се жене нити се удају. 
Јер не могу умријети, јер су као 
анђели, и синови су Божији када 
су синови васкрсења” (Лк.20,35-
36).

Будући да смо још увијек у 
овом свијету, Бог нам дарује 
брак као заједницу мушкарца 
и жене као једину природну 
заједницу којом се продужује 
род људски. Репродуктивни 
органи никако нису створени 
за упражњавање похотних за-
довољстава, како се често сек-
суалност описује. 

Свети апостол Павле брак 
види као заједницу која ико-
низује однос Христа и Цркве. 
„Мужеви, волите своје жене 
као што Христос завоље Цркву 
и себе предаде за њу” (Еф.5,25). 
У својој Посланици Коринћа-
нима у 7. глави, овај богонадах-
нути апостол говори о браку и 
безбрачности. Похваљује оне 
који се одлуче на подвиг без-
брачности. Пореди га са жи-
вотом светих анђела. Међу-
тим, исто тако, познавајући 
природу човјека, вели: „Али 
због блуда сваки нека има своју 
жену, и свака нека има својега 
мужа. Јер је боље женити се и 
удавати, неголи упаљивати се” 
(1.Кор.7,2; 7,9).

Сумирајући само мали дио 
библијског и хришћанског 
учења о човјеку и његовој пол-
ности, лако се може закључити 
да оно није само традиционал-
но схватање, нити је патријар-
хални и примитивни облик 
живота људске заједнице. Ово 
учење се искључиво заснива 
на антрополошким основама, 
на људској природи. То је једи-
ни природан начин на који се 
остварује брачна заједница у 
којој се стиче потомство. Свака 
друга сурогатна заједница која 

би претендовала овој заједни-
ци излази из оквира људске 
природности и самим тиме је 
неприродна.

Поменуте ненаучне теорије 
које се намећу друштву у цјели-
ни, управо покушавају да под 
плаштом борбе за људске сло-
боде искриве слику природног 
начина упражњавања брака и 
брачних односа.

Посљедња дешавања у на-
шој матици Србији, везана за 
организацију тзв. Европрајда, 
јесу аларм за буђење против 
ових неприродних тенденција 
које пријете да униште истин-
ске породичне вриједности и 
да се супротставе Божијем за-
кону и оскрнаве достојанство 
људске личности.

Искушења која нам данас 
долазе од протагониста ових и 
разноразних теорија своде људ-
ско достојанство једино на пи-
тање сексуалне оријентације и 
полних нагона. Иако се у овим 
покретима за права мањин-
ских сексуалних заједница, а 
чији се чланови благо речено 
непрестано преиспитују о свом 
родном идентитету, потенци-
ра љубав као основа борбе за 
једнакост у друштву, та љубав 
је профана и сентименталног 
је карактера. Та љубав никада 
неће бити иста, као што је љу-
бав мајке која рађа своје дијете 
зачето у љубавном односу са 
својим мужем. И само такву 
благословену и природну зајед-
ницу љубави, коју чине мушка-
рац и жена, можемо дефини-
сати као брак. У тој заједници 
очигледна је природна подјела 
на полове, која се не мора даље 
разграђивати.

Жељко Теофиловић, 
протојереј-ставрофор
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Д ошло је време када се више 
од свега на овоме свету 

цени савршеност, тачније њен 
привид, јер човек не може бити 
савршен. Неко ће рећи како то 
није тачно, јер људи пре свега 
теже за моћи и за новцем као 
највећим покретачем овог вре-
мена. Истина, али само у окви-
ру тежње за савршеношћу, јер 
ти људи новцем купују маске 
за своје мане по салонима за 
депилацију, епилацију, по кли-
никама за естетску хирургију, 
по златарама и продавницама 
скупоцених сатова, а естет-
ска савршеност, уклопљена у 
тежње савременог друштва, 
пружа моћ над људима чији из-
глед не одговара потпуно про-
писаној естетици, па се онда 
за тим „савршеним“ моделима 
јури по друштвеним мрежама 
и бесомучно се прате, цитирају 
и сликају.

Та моћ коју лепота везује 
за себе одувек је присутна. Је-
дина разлика у односу на ста-
рија времена јесте та што се не 
тражи дубље. Уколико нема 
спољашње лепоте, тачније 
спољашње, плитке, савршено-
сти, не трага се даље, на при-
мер за оном у души. И све ово 
делује као некаква наивна при-
ча ружних људи.

Али за разлику од седам-
десетих година прошлог века 
када су несавршености биле 
општеприхваћене и на њих се 
гледало као да ништа не не-
достаје, рецимо у ери панка, 
данас су људи са несавршено-
стима посакривани у собе, у 
мониторе, у касице-прасице у 
које вире да виде када ће се на-

пунити како би се могле купи-
ти нове груди, усне, задњице, 
коса, мишићи и слично.

У том трагању за признањем 
које долази ако се поступа и из-
гледа по узорима који су крајње 
упитни, изгубе се многи људи 
и онда долази до појаве вели-
ке пандемије депресије. На све 
стране се конопци везују за 
греде, чује се оштрење ножева, 
жилети парају кожу на путу ка 
венама, игле се заламају по ру-
кама, сваки час неко плочник 

обоји својом крвљу, а све због 
потраге за савршенством које 
не постоји.

Тако је људски живот сведен 
не на свест о естетици, него на 
естетски фундаментализам. 
Ко нема пуне усне, тај љуби 
самоћу. Ко нема велике груди, 
тај нека доји депресију. Ко нема 
велику задњицу, нека седи за-
творен у соби и диви се оним 
патколиким спеченим фигура-
ма од силикона и пластике које 
шетају градовима.

Стално нас затрпавају ин-
формацијама о томе колико је 
молекула пластике у храни, у 

океанима, у рекама, а нико да 
каже да данас више пластике и 
силикона има у људима него у 
флашама и лаворима.

И сви ти „узори“ и весници 
„лепоте“ и „савршенства“, за-
борављају да су вршили корек-
ције јер су били као и они који 
сада седе по собама плашећи 
се да изађу напоље како не би 
неко у њих упирао вештачким 
ноктом. Свет је био савршен 
док се његова лепота огледала 
у различитостима, али глоба-
лизацијски токови су упропа-
стили све.

За кога год да упитате било 
кога, добићете одговор да је тај 
неко или сувише низак, или 
превисок, или ружан, или има 
велике уши, или је разрок, или 
прегласно прича, или има опе-
котину, или има младеж на-
сред лица, или ожиљак на челу, 
или је у колицима, или пљује 
док говори, а нико не прича о 
борбама које ти људи свакога 
дана воде са својим несаврше-
ностима. О борби коју су им 
наметнули препланули идиоти 
са два разреда основне школе и 
торбом новца коју сваког ме-
сеца дају на одржавање својих 
резервних делова. О борби коју 
не треба да воде, јер они нису 
бића која припадају нижим 
расама.

А када силикони опет из-
ађу из моде, јер мода је курва 
прилагодљива тржишту, па се 
често мења, онда ћемо прису-
ствовати издувавању усана, 
вађењу силикона из задњица и 
груди и улоге ће се заменити, 
па ће опет неко сећи вене, неко 
скочити са зграде, неко пуцати 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

У потрази за савршенством

Милан Ружић 
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себи у главу. И све делује као 
бесконачна борба човека са са-
мим собом због туђе грешке и 
наметнутог модела.

Како то да трагањем за сав-
ршенством, нико не налете на 

једино савршенство – Бога, и 
тако се спаси од света који сав-
ршенство које нема користи 
као оружје за масовна самоу-
биства? Дакле, савремени свет 
илузију користи као оружје.

Вером у Господа, постајете 
нерањиви за рафале које у вас 
испаљује ово што се усуђује 
себе називати савременим све-
том.

Милан Ружић
https://iskra.co/kolumne/u-po-

trazi-za-savrsenstvom/?fbclid=I-
wAR1Mnt26ONt1CW4QoWb_

LE4Lw9NYVOECOYbUfQIdOo-
JTGUGnIxkmSqSWrjA

Стално нас затрпавају информацијама о томе колико је моле-
кула пластике у храни, у океанима, у рекама, а нико да каже да 
данас више пластике и силикона има у људима него у флашама 
и лаворима.

Први пут у историји Патријар-
шије егзарх Африке, клински 

митрополит, служио је Литур-
гију на афричком континенту – 
то се десило 25. јуна 2022. године 
у Каиру. После свог путовања у 
Египат 24-28. јуна поглвар Па-
тријаршијског егзархата Африке 
говорио је за ТАСС о неким ре-
зултатима посете, поделио је с 
нама своје мишљење о суровим 
прогонима хришћана у Африци, 
о строгим санкцијама Запада 
против Русије, покушајима да се 
„укине“ руска култура и о одлу-
кама Сабора Украјинске Право-
славне Цркве о њеној „потпуној 
независности“.
 Владико Леониде, какви су 
резултати вашег путовања у 
Египат – колико је посета била 
плодна и да ли сте успели да по-
стигнете неке договоре? И да 
ли је можда нешто остало ван 
кадра, нешто што новинари 
нису сазнали и пренели?

— Ван кадра увек остају мно-
га питања која су сакривена од 
очију читалаца и гледалца, због 
једног једноставног разлога – 

постоји низ договора које треба 
дорадити и додатно усагласити 
и избрусити, и за које је, напо-
слетку, потребно да их одобри 
свештеноначалије. Посао егзар-
ха се састоји у томе да максимал-
но заврши све у свим правцима 
на основу чињеничног стања и 
да о томе реферише патријарху 
који ће донети одлуку.

Што се тиче резултата пу-
товања – чини ми се да је мно-
го постигнуто. Између осталог, 
Коптска Црква је Руској Пра-

вославној Цркви дала метох за 
потребе Афричког егзархата, и 
постигнут је договор око даљих 
корака за регистрацију Север-
ноафричке епархије Афричког 
егзархата. То су и договори о 
даљим корацима у изградњи ад-
министративно-духовног цен-
тра Руске Православне Цркве у 
Новом Каиру и много тога дру-
гог.

Служио сам прву Литургију 
на територији афричког конти-
нента као егзарх – у прелепом 
храму који је освештан у част ве-
ликог подвижника побожности 
великомученика Мине. И док 
сам своје административно-по-
литичке посете на дужности 
егзарха започео од Републике 
Уганде, духовно и литургијско 
присуство почињем управо од 
Каира, одслуживши овде прву 
Свету литургију. То је историј-
ски тренутак за Руску Право-
славну Цркву.

Подсећам да је по први пут 
у историји Русије и Руске Пра-
вославне Цркве 29. децембра 
2021. године основан Патријар-

ЗАПАД МОЖЕ ДА „УКИНЕ“ САМО СЕБЕ, 
АЛИ НЕ И РУСКУ ЦРКВУ И КУЛТУРУ

ИНТЕРВЈУ

Митрополит клински Леонид
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шијскеи егзархат Африке који 
данас својим омофором покрива 
све 54 земље афричког конти-
нента.
 За време вашег сусрета с по-
главаром Централне управе 
за Највиши савет за исламска 
питања шејком Нуредином 
Канавијем он је вама и деле-
гацији Руској Цркви уручио 
неколико исламских брошу-
ра преведених на руски језик. 
Између осталог, књиге о акту-
елним темама – „Заблуде теро-
риста и њихово оповргавање“, 
„Неки појмови морају бити 
исправљени у борби против 
екстремизма“, „Заштита црка-
ва у исламу“. Колико сам схва-
тио, египатска страна је молила 
за извесну помоћ у бесплатном 
ширењу ове литературе међу 
муслиманима у Русији?

— Понудили су своју помоћ. 
Предлог Министарства вакуфа 
(верске имовине – прим. ТАСС) 
Египта састојало се у томе да ако 
имамо потребу за ширењем неке 
литературе која је канонска с 
тачке гледишта традиционалног 
ислама и која је прошла кроз од-
ређену проверу и не представља 
никакву опасност, они могу да је 
доставе.

Мислим да би било боље да се 
у овај рад укључи наша црквена 
комисија која се бави сарадњом 
са исламом, и која ће ова питања 
усагласити с руским муфтијама.
 Какав утисак сте у целини 
стекли о Египту? Колико је оз-
биљан притисак који на ову 
земљу врши Запад, имајући 
у виду то како је ваша посета 
планирана и каква је била на 
крају?

— Неки посебан притисак не 
осећамо. Међутим, „у позади-
ни“, наравно, овај дух промиче, 
он постоји. Између осталог, то се 
одразило на то да је спектар су-
срета могао бити већи, иако смо 

у принципу своје циљеве и по-
стављене задатке остварили сто-
постотно. Мислим да је за први 
такав „улазак“ у северноафрич-
ком правцу то довољно. Добили 
смо много информација које смо 
сад спремни да обрадимо и да 
реферишемо Светом синоду и 
патријарху како бисмо настави-
ли даље да се крећемо.
 Познато је да терористичке 
групе у низу афричких земаља 
спроводе сурове прогоне про-
тив хришћана, што се посебно 
осећа у Нигерији, Конгу Ма-
лију, Буркини-Фасо... Да ли ће 
Руска Православна Црква н 
неки начин покушати да утиче 
на ову ситуацију, да ли ће се у 
најугроженијим земљама на 
неки начин развијати мисија и 
присуство егзархата?

— Стално пратимо ситуа-
цију у вези с ограничавањем 
и кршењем права и слобода 
хришћанског становништва на 
афричком континенту на тери-
торији егзархата који ми је пове-
рен, и редовно о томе информи-
шемо јавност. Сад намерно нећу 
наводити статистику, али ћу 
рећи за људе који чине злочине: 
пратио сва питања, све држимо 
под контролом и убудуће ћемо 
на међународној сцени у оквиру 
правног поља, покретати ове из-
узетно сложене теме.

Тамо где гину наша браћа 
-хришћани, где људи остају без 
крова над главом, где се чине не-
починства према верницима на 
основу верске припадности, не 
можемо остати равнодушни.
 Да ли увођење строгих санк-
ција против Русије на било 
који начин утиче на делатност 
Патријаршијског егзархата 
Аф рике?
— Да, наравно, суочавамо се с 
одређеним санкцијама. Нећу 
наводити какви се проблеми 
појављују како не бих терао воду 

на воденицу људи и недоброна-
мерника који у томе учествују. 
Рећи ћу само да санкције дола-
зе и пролазе. У сваком случају, 
са сигурношћу их заобилазимо 
– опет, у оквиру правног поља, 
и решавамо задатке које нам 
свештеноначалије даје.
 А у којој мери посао егзар-
хата омета Александријска па-
тријаршија која се налази на 
истом континенту? Чак су се 
појављивале информације о 
кривичном гоњењу неких аф-
ричких свештеника који су 
одлучили да пређу у егзархат 
Руске Цркве због чега је у Алек-
сандријској патријаршији по-
стојало велико незадовољство. 
Да ли је то тачно?

— Нажалост, јесте. Такве мо-
менте бележимо на неколико 
места – у Кенији, Танзанији и 
на Мадагаскару, тамо је дошло 
до кривичног гоњења. О томе 
обавештавамо јавност, између 
осталог, преко наших медија. 
На Мадагаскару је дошло дотле 
да су свештеници неколико дана 
провели у притвору. Разуме се, 
чинимо све како бисмо решили 
ова питања, ангажујемо и адво-
кате.

Међутим, подсећам да имамо 
само шест месеци! Дана 29. јуна 
навршило се тачно пола године 
од оснивања егзархата. Наравно, 
неће све одмах глатко тећи, биће 
проблема. Али, ко иде – прећи 
ће пут, што се каже.

Што се тиче Александријске 
патријаршије која је призна-
ла расколничку псеудоцркву у 
Украјини, у њеним ставовима, 
нажалост нема промена. Веома 
нам је жао због тога, али нисмо 
ми иницирали ове одлуке – ре-
као бих безумне одлуке – које су 
изазвале раскол у васељенском 
православљу. Руска Црква неће 
подносити никакво кршење ка-
нонских правила и норми.
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Јасно нам је да су ситуацију са 
оснивањем такозване ПЦУ (рас-
колничке Православне цркве 
Украјине – прим. ТАСС) дирек-
тно изазвали западни политича-
ри, представници специјалних 
служби који и не крију да чита-
ва одељења у њима раде на „де-
монтажи“ руског православља. 
Схватамо ситуацију и предузи-
мамо кораке које сматрамо по-
требнима.
 Кад помињемо тему Украји-
не: сасвим недавно, крајем маја 
одржан је Сабор Украјинске 
Православне Цркве на којем 
је донета одлука о „потпуној 
самосталности и независности 
УПЦ“. Хтели бисмо да знамо 
ваше мишљење о томе шта се 
десило. Као и то да ли на аф-
ричком континенту постоји 
занимање за ову тему и шта 
о томе мисле локални клир и 
верници?

— То питање ми је директно 
постављено после сусрета с коп-
тским патријархом Тавадросом 
и до сам дугачак интервју за 
„Коптску православну телеви-
зију“ и водитељку су такође за-
нимала слична питања...

Потпуни извештај о овој 
теми вам може дати Одељење 
за спољне црквене односе Мо-

сковске патријаршије, а ја могу 
рећи само своје субјективно 
мишљење у вези с овим пи-
тањем – не мишљење све пуноће 
Руске Православне Цркве, већ 
своје лично.

Схватам колики притисак 
националистички елементи, 
СБУ и друге структуре врше на 
украјинске јерархе и могу да за-
мислим колико је све то тешко. 
Али с друге стране, понекад је 
ћутање злато, зато што се неким 
изјавама издаје Христос.

По мом мишљењу, Свети си-
нод Руске Православне Црк-
ве је јасно и гласно рекао да су 
изјаве о „потпуној независно-
сти“ неприхватљиве. Уколико 
Украјинска Православна Црква 
мисли да нешто треба промени-
ти сматрајући недовољном до-
бијање одговарајуће Грамоте (о 
независности и самосталности 
у управљању – прим. ТАСС) коју 
је добила од патријарха Алексија 
II, одговарајућу молбу треба да 
упуте на име његове светости 
патријарха Кирила и Светог си-
нода Руске Православне Цркве.
 Не покушава само држава 
Украјина, већ и сав „колектив-
ни Запад“ како се данас каже, 
да „укине“ руску културу. Ко-
лико је то оствариво и да ли се 

може „укинути“ Руска Право-
славна Црква?
— Могу да „укину“ само себе. 
Ни руску културу, ни Руску Пра-
вославну Цркву ни Русију никад 
неће моћи да „укину“. Као прво, 
уопште се не налазе у истој те-
жинској категорији с нама.

Осим тога, мислим да људи 
који дају овакве изјаве и уводе 
дискриминативне мере, уопште 
нису ишли у школу или не схва-
тају са чим се суочавају, зато 
што данас све ове санкције про-
тив нас не само да с другог краја 
батине ударају њихове земље 
и заједнице – они просто сами 
уништавају своју будућност.

Ради Бога, то је њихов избор, 
свет је, као што кажемо, довољ-
но слободан и толерантан, само 
не треба да нам намећу своје 
наводне вредности – ми за њих 
нисмо спремни и никад нећемо 
бити спремни. Ми смо својеврс-
ни конзервативци и наставиће-
мо да идемо истим путем. А они 
нека се брину за себе.

Митрополит клински Леонид
Разговор водио Сергеј Стефанов

Са руског Марина Тодић
Преузето са сајта: 
www.pravoslavie.ru 

(српска верзија)

Свети Антоније Велики је писао 
да ће доћи време када ће свет 

утонути у таму, а свеопште без-
умље ће прекрити земљу црним 
крилима.

Тада ће они који у својој души 
не угасе светлост вере и не пре-

пусте се страстима бити сматра-
ни душевним болесницима или 
уображеним фанатицима. За оне 
који буду испуњавали заповести 
Христове, тај свет ће донети пре-
суду која гласи:

„Ако не поступаш исто као и 

сви ми, онда си безумник!“
Таквог човека ће гледати као 

непријатеља који остале људе 
хоће да лиши животне радости и 
који проповеда некакво бесмис-
лено и нејасно учење о греху и 
вечној казни.

АКО НЕ ПОСТУПАШ ИСТО КАО И СВИ МИ, 
ОНДА СИ БЕЗУМНИК

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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Данас долази време када се 
сматра да етичка норма, достој-
на савременог човека, треба да 
се састоји у неограниченој сло-
боди која омогућава остварење 
свих прохтева и страсти, однос-
но одсуство моралног филтера.

Али, у томе и јесте парадокс: 
човека не чини срећним та све-
дозвољеност, већ се напротив 
дешава да долази до настанка 
унутрашњег несклада, празни-
не и дубоког незадовољства у 
души. У најбољем случају, може 
се десити да човек осећа тугу 
због тога што је изгубио нешто 
драгоцено. А у најгорем, може 
се десити да развратника обузме 
беживотна равнодушност и по-
истовећивање са својим изопа-
ченим нагонима…

„Символ вере“ савременог 
света састоји се у томе да човеко-
ве жеље и страсти треба да буду 
задовољене. Но, из искуства 
се зна да страст лаже и да увек 
обећава, али да никада не пружи 
оно што је обећала. После ис-

пуњавања страсних жеља, човек 
не осећа ни радост ни задовољ-
ство. За разлику од тога, борба са 
страшћу и пожудом се завршава 
духовном радошћу. Након по-
беде над страшћу, човек у души 
осећа мир и спокојство и до-

живљава заиста посебан осећај 
лакоће и унутарње просвећење 
као награду за подвиг…

Данашњи човек не може да 
подражава древним праоцима 
у уздржању као монаси древним 
подвижницима у њиховом аске-
тизму. Но и поред тога општа 
идеја је иста:

Стварни смисао човековог 
постојања и лепота живота, не-
позната сладострасним и беска-

рактерним душама, се не про-
налази у задовољавању страсти 
нити у томе да јој се човек пот-
чини, већ у обуздавању чулно-
сти и пожуде…

Људи који су до дна испили 
чашу земних задовољстава, али 
су уз то били довољно поштени 
према себи самима, говорили су 
да нису нашли радости у животу 
и да нема среће на земљи…

Међутим, људи којима не 
владају страсти, него у животу 
имају узвишене циљеве, знају да 
постоји срећа. Такви људи, што 
су им више циљеви узвишени и 
што више обуздавају своја вул-
гарна осећања, постају све срећ-
нији, што значи да је истинска 
радост удео чистих срцем.

Наравно, постоји још узвише-
нија радост, а то је благодат Духа 
Светога.

 Аутор: арх. Рафаил Карелин
Извор: „Светост брака“, 

издање манастира Подмаине, 
2009. год.

У актуелном времену, може се 
извести закључак да прак-

тично и нема зреле и одрас-
ле особе која нема неки вид 
физичке болести, у већој или 
мањој мјери. Такође можемо 
исто констатовати и за психо-
лошке и менталне потешкоће, 
са којима се сваки човјек суо-
чава и којих је мање или више 
свјестан или не. Колико и у 
којој мјери је човјек у пракси 
и природи ствари заиста здрав 
или болестан је веома дискута-
билно.

Болест је неминовно повезана 
и узрокована присуством грије-
ха, како у самој огријеховље-
ној људској природи, тако и 
у гријехом прожетом личном 
животу сваког човјека. Због 
тога је болест директна посље-
дица гријеха. Све што је Бог 
створио по природи и конач-
ном изгледу било је добро, по-
стојао је духовни склад Бога и 
свега створеног, те физички и 
духовни склад човјека са Ство-
ритељем и творевином. Једино 
је злоупотреба слободе била 

потенцијална опасност за на-
рушавање такве идиле истин-
ског живота у Богу и са Богом. 
Нажалост тај потенцијал који 
је човјек добио као могућност 
усавршавања и уподобљавања 
да буде сличан Богу је у почет-
ку и злоупотребио. Умјесто бог 
по дару и благодати, бесмр-
тно боголико биће призвано 
да пројављује љубав у свему и 
према свима, он бира друга-
чији пут, пут пада и понора, 
пут који одваја и удаљава, пут 
који човјека води тежом зао-

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

СМИСАО БОЛЕСТИ
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билазном путањом у ипак мо-
гуће првобитно поновно једин-
ство са самим собом и својим 
Творцем. Нарушио се склад и 
природни поредак у човјеку 
и око њега. Посљедица таквог 
избора била је смрт, а први ко-
рак ка превазилажењу смрти је 
било прихватање таквог стања 
и суочавање са новом реално-
шћу, гдје је болест, како духов-
на тако и физичка, била човје-
ков вјерни пратилац од самог 
почетка па до данас. Од тада 
до краја времена биће вјечно 
питање: Како да човјек поново 
оздрави и зацијели ране на-
нијете духовним падом и да се 
врати у првобитно стање?

Одговор је да је то просто 
немогуће без Бога, који је до-
пустио болест као средство 
исцјељења. Божији промисао 
допушта, даје и узима, доноси 
и отклања, упућује и усмјера-
ва, али првенствено спасава, 
све у циљу да спаси свако људ-
ско биће, с тим што је нашем 
уму и поимању и ограниченом 
схватању ствари, тај промисао 
недостижан и недокучив. За 
прихватање промисла Божијег 
потребно је повјерење. Одатле 
потиче неразумијевање смисла 
и сврхе болести и патње у на-
шем животу, због тога је и од-
нос према томе различит код 
сваког човјека. Неко сматра 
болест казном, неко опоменом, 
а неко благодатном Божијом 
посјетом, све у циљу поправ-
ке духа и тијела и задобијања 
вјечног живота. Дефинитив-
но је тест и испит наше вјере 
у Господа, који нас непрестано 
посматра, милује и спасава. И 
здравље и болест Бог даје ради 
исправке живота и ради нашег 
спасења, јер Богу је дефини-
тивно важнији живот са Њим 
у вјечности, за разлику од нас 
који грчевито полажемо наше 

наде само сада и овдје у време-
ну.

На човјеку је дакле велика 
одговорност да болест схва-
ти и прихвати на правилан 
начин и да у болести благода-
ри и захваљује Богу на бризи 
око нашег спасења. Само тако 
може преокренути схватање 
да је болест сметња у то да је 
она најчистије средство које 
прочишћава душу и тијело, те 
узвисује човјека у домен све-
тости. У исто онакво стање 
светости које су и многи све-
титељи достигли, управо кроз 
лични пролазак кроз тешке 
тјелесне болести и искушења. 
Сјетимо се само Св. Нектарија 
и многих Божијих угодника, 
који су сами бивајући болес-
ни, послије смрти задобијали 

милост и благодат Божију да 
буду посредници и исцјели-
тељи најтежих болести, да због 
свога трпљења у смирењу буду 
прослављени славом Божијом. 
Ниједан човјек није лишен 
могућности да буде изложен 
болести, ни грешник ни пра-
ведник. Први да се поправи и 
окрене Богу, а други да се још 
више освети својим Богу угод-
ним животом.

Тако се кроз болести учимо 
трпљењу, смирењу, благода-
рењу и славословљу Бога. Са 
друге стране трудимо се да не 
искажемо маловјерност или 
потпуну невјерност, да не па-
дамо у очај и безнађе и да без 
роптања прихватамо вољу Бо-
жију. То наравно у тјелесном 
и физичком страдању и болу 

Свети Василије Велики

Стога ако је болест посљедица гријеха, исцјељење тијела зави-
си од окретања душе ка Богу и исцјељења душе. Сваки болесник 
треба да крене са процесом очишћења од гријеха и помирења са 
Богом. Очишћење од гријеха наравно долази кроз Св. тајну по-
кајања и помирење савјести са Богом. Тиме се касније отвара 
и могућност благотворног дејства медицине и лијекова. Један 
познати љекар у Русији нпр. никада није приступао лијечењу и 
операцијама болесника, а да се тај прије свега није исповиједио 
и причестио.
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није лако и бива још теже онда 
ако вјере у човјеку нема, или је 
сасвим мало има. Ко са друге 
стране подноси болест са тр-
пљењем и надом у Божију по-
моћ, њему се болест узима као 
подвиг и много више од тога. 

Св. Василије Велики каже: 
„Одузми гријех и неће бити 
болести, јер болести бивају од 
гријеха“. Човјек може себи да 
чини штету на чисто физич-
ком плану, као што то алкохо-
личари или други зависници 
чине, али на крају крајева иако 
болест ту долази као посљеди-
ца физичких фактора, опет се 
може сматрати да је гријех тај 
који проузрокује и активира 
болест. Јер све што је наведено 
као посљедица зависностии је-
сте гријех против себе и удаља-
ва нас од Бога.

Стога ако је болест посље-
дица гријеха, исцјељење тије-
ла зависи од окретања душе 
ка Богу и исцјељења душе. 
Сваки болесник треба да кре-
не са процесом очишћења од 
гријеха и помирења са Богом. 
Очишћење од гријеха наравно 
долази кроз Св. тајну покајања 
и помирење савјести са Богом. 
Тиме се касније отвара и мо-
гућност благотворног дејства 
медицине и лијекова. Један по-
знати љекар у Русији нпр. ни-
када није приступао лијечењу 
и операцијама болесника, а да 
се тај прије свега није исповије-
дио и причестио.

Лијечити душу само меди-
цином није корисно, напротив 
показује неповјерење и непо-
уздање у Господа. У болести 
као и у свему треба да се мо-
лимо да буде воља Божија а не 
наша. Јер Бог зна зашто смо из-
ложени болести, како ћемо из-
аћи из те борбе и да ли ће доћи 
до уразумљивања човјека који 
је оболио прије свега својом 

душом, а онда и тијелом. Ако 
Бог зна да напретка и позитив-
ног помака у човјеку неће бити 
ни након болести, тада неће ни 
дати исцјељење, јер би то онда 
било узалудно и бесмислено и 
поништавало би допуштење 
болести на првом мјесту.

Постоје, наравно, и други 
фактори као узроци болести, 
а један од њих може бити на-
сљедни фактор. У том случају 
је у питању гријех родитеља, 

предака, који су нажалост своје 
гријехове и терет пренијели 
на будуће нараштаје. Ако не 
дође до прекида оних ствари 
које су преци чинили погреш-
но, живећи у гријеху цијелог 
живота, без вјере и покајања, 
онда се над нама пројављује 
бреме њихових гријехова и ми 
бивамо подложни болестима 
и животним недаћама. Испра-
ван живот у вјери и врлинама, 
удаљавању од гријеха, може 
превазићи и заштити нас од 
гријехова наших родитеља. 
Молитва за упокојене и наше 
претке може додатно помоћи и 
нама и њима.

Још један фактор је до-
пуштање болести, па чак и 

смрти, када Бог ради на спа-
сењу човјека унапријед, прије 
него падне у гријех. Свједоци 
смо многих примјера боле-
сти код младих људи и дјеце. 
Ту се пројављује воља Божија 
коју не треба преиспитивати, 
јер је лако могуће да је никад 
нећемо ни дознати. Зато је по-
требна огромна вјера и повје-
рење да Господ припрема и 
спасава и уводи у вјечност на 
нама несхватљив начин. Тада 
могу помоћи ријечи Св. Не-
ктарија Егинског који каже: 
„Када човјек схвата циљ овога 
живота, да је он чедо Оца Не-
беског, тада са презиром гледа 
на добра овога свијета“. Тако 
човјек тежећи вјечном животу, 
може другачије сагледавати и 
на крају и прихватити велике 
животне губитке и пребродити 
многе животне невоље.

Наш живот је проповије-
дање Христа и Његовог Је-
ванђеља, те кроз тај поглед 
и приступ треба да знамо да 
смо у овом животу привреме-
ни и да нам је дато вријеме да 
се својим животом удостојимо 
Небеског Царства. Кроз такав 
однос морамо бити спремни 
да прихватамо и добро и лоше, 
пријатно и неугодно, све што 
нам се ставља на пут који води 
у вјечност и да учинимо све да 
свој живот поправљамо и ис-
прављамо, те да водимо рачуна 
о свом духовном животу, да не 
дођемо барем у она искушења 
која сами можемо да проузро-
кујемо. Духовна и физичка хи-
гијена и превентива живота у 
врлинама, може нас сачувати 
од многих животних непријат-
ности, од којих су болести сва-
како најизазовније и најзах-
тјевније.

Кристијан Ђокић, 
протонамјесник

Свети Нектарије Егински
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РАЗМИШЉАЊЕ

Ч есто и све чешће чујемо како 
у нашој околини одјекује 

оваква изјава, најчешће изго-
ворена младалачким грлима 
– живим сто на сат! И ја! И ја! 
И ја! Довикују са свих страна. 
Поклич савременог доба, нешто 
као ратни зов.

И доиста је тако. Али да ви-
димо шта се крије иза тога? И 
уопште – чему та опијеност бр-
зином?

Схватљива ствар ако човјек 
бјежи од нечега, или некуда 
опасно жури, нарочито 
ако му се ради о глави или 
здрављу, чак и ако јури да 
ухвати воз на који би могао 
да закасни, све је то оправ-
дано, али мора ли свачији 
живот тећи поменутом бр-
зином?

Послужимо се у ову 
сврху аналогијом. Замис-
лимо усамљеног путника. 
Вози се тај кроз пустињу. 
Лијево и десно ништа сем пије-
ска, напријед куда је пошао и 
иза њега, одакле долази, исти тај 
неутјешни видик. Лишен воде, 
зеленила и уопште – живота. 
Под таквим околностима свако 
ће пожурити да се дечепа љеп-
ших призора. Сасвим разумљи-
во. Дакле, што прије напустити 
пустињу. Побјећи од ње.

Можемо ли примијенити 
овај принцип на начин на који 
млади свијет данашњице живи? 
Није ли њихов унутрашњи 
свијет, оно што даје истински 
смисао постојању сваке једин-
ке, постао велика Сахара? Зли, 
скривени утицаји га вјешто воде 
управо ка том циљу који је пра-
зан, лишен било какве истинске 
сврхе. То ничему не води, а ипак 

брзина је ту. Ако брзо возите, 
па и кроз живот, што је најго-
ре, колико вам времена остаје 
за размишљање? Као што се 
зна, размишљање је подесно на 
малим брзинама. А ови су ода-
брали брзо живљење. При вели-
ким брзинама видици се опасно 
сужавају. У неку руку њихов 
унутрашњи свијет, оно што 
зовемо душом, почиње да све 
више личи на пјешчану пустињу 
лишену живота. Свијет се све 
више пуни духовним Сахарама.

Док се духовно богат човјек 
не плаши самоће и у њој налази 
смирење и подстицај за кори-
сно дјеловање, обездуховљене 
душе стрепе пред лицем самоће. 
Бјежећи од ње, јуре ка нечему, 
па макар то нешто било велико 
ништа.

Млади љубитељи великих 
брзина желе да побјегну од пу-
стоши која је у њима. И зато 
раде управо оно што од њих 
очекују скривени утицаји, они 
им бесрамном пропагандом до-
викују – трошите своје вријеме, 
свој живот, снагу и здравље, 
осјећања и мисли, све што има-
те, што брже можете, само да 
искусите и испробате од свега 
што вам лежи на дохват руке! 
Била би штета да ишта пропу-

стите! Будите робови потро-
шачких добара! Једном се живи, 
и то само сад, у овом тренутку и 
само овдје! Никад више и никад 
на другом мјесту! Шта нас бри-
га, јуче је ионако прошло! Не 
оклијевајте! 

Зато дајте да се кроз тај једи-
ни живот што брже протутњи, 
како бисте искусили и пробали 
од свега по мало. Ако успори-
те, пропаде вам уживанција. 
Нећете стићи да испробате све 
сласти које вам се нуде. Чему 

размишљање? Нема оклије-
вања, само напријед, и то 
што брже – то узбудљивије! 
Адреналин вас чека иза 
сваке окуке. Ако прежи-
вите. А ако изгубите главу, 
ником ништа – исплати 
се. Осјетићете прије тога 
луде, неслућене количине 
узбуђења. А то је што ви 
желите, зар не? Избјегавајте 
траћење времена на духов-

ност, баците књиге, јер читање 
је чиста глупост, маните се раз-
говора са ближњима, не пуни-
те душу осјећањима, пуните је 
страстима.

Скроз погрешна би била по-
мисао да они кроз живот јуре 
само за воланом. Ко то помис-
ли, вара се. Сто на сат живе и 
пјешаци новог доба. Чак и кад 
сједе брзине су ту. Прилагођене 
свачијем укусу и могућности-
ма. Свима је вратоломна јурња-
ва смисао живота. Бити или не 
бити.

Осјећања успоравају брзи-
не. Зато – само напријед, само 
брже и још брже! Обавезно без 
успоравања! Јер тамо напријед, 
негдје далеко, чека вас дивни 
циљ коме хрлите. Једини услов 

Живе сто на сат
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н а свечаној сједници, којој 
присуствују и српски члан 

Предсједништва БиХ Милорад 
Додик и предсједник Републи-
ке Српске Жељка Цвијановић, 
најзначајније признање – Повеља 
града Бијељина, уручено је Њего-
вом Преосвештенству, Епископу 
зворничко-тузланском г. Фотију.

У образложењу одлуке о 
додјели Повеље наводи се да је 
Епископ Фотије дао немјерљив 
допринос у развоју и очувању 
српске културе и духовности 
и својим добротворним, књи-
жевним и друштвено-корисним 
радом утицао на свеукупни 
друштвени живот Бијељине.

Бијељина – град 
Светлости

 
Господине градоначелниче, 
председниче Скупштине, 
драга браћо и сестре,

 
Дозволите ми најпре да у своје 

име и у име Епархије зворнич-
ко-тузланске и свих овде данас 
одликованих, захвалим Граду и 
Скупштини Града Бијељине на 
овим високим одликовањима. 
Рекао бих, сви су их заслужили 
осим мене, али мене ето, добри 
људи изабраше да у њихово име 
кажем неку реч благодарности, 
не бих ли тако и сам постао до-
стојнији.

Велики апостол Павле – учи-
тељ народа, каже у својим Посла-

ницама: Угледајте се на мене, као 
ја на Христа. Христос је Истина 
– Пут, Истина и Живот, а Свети 
апостол Павле истинује у Христу 
говорећи: Не живим више ја него 
Христос у мени. Тако су у апо-
столу Павлу човек и Истина јед-
но и то је велика Тајна обожења 
личности (теозис), што је и те-
мељ Павлове теологије. То исто 
ће Свети Атанасије Велики рећи 
својим речима: Бог је у Христу 
постао човек да бисмо ми људи 
постали богови.

Тако узвишени идеал и циљ 
је Бог поставио пред нас људе, 
стварајући свет и човека у њему. 
Човека као круну Свога ства-
рања, да буде Икона и Подобије 
(слика и прилика) Самога Бога. 
То узвишено стање су достигли 

БЕСЈЕДА

БЕСЈЕДА ЕПИСКОПА ФОТИЈА 
ПРИЛИКОМ ПРИМАЊА ПОВЕЉЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

је да сулудом брзином јурите ка 
њему – будите члан новог доба, 
будите кул, а у ствари – бићете 
овца, истински роб. Тамо куда 
вас вуче сиренски зов лажног 
свијета у коме сем материјалних 
вриједности нема ничега, неће-
те наћи смирење. А оно уисти-
ну вама и не треба. Смирење је 
досадно, у брзини и адреналину 
је смисао, па макар вас то во-
дило и у извјесну смрт. Вама су 
потребне страсти, а без брзине 
њих нема. Ништавило има снагу 
магнета. Нарочито за ништавне 
индивидуе.

И шапуће ли, шапуће занос-
но тај глас што зна кога да мами 
и како да намами. Мишоловке 

са свих страна нуде бесплатан 
улаз. Из којих нема излаза. 

Да, обична лажа-паралажа, 
велики шарени балон напум-
пан безваздушним простором. 
Суманута јурњава ка ништави-
лу, а оно зна да буде и те како 
привлачно. И са неодољивом 
снагом. У времену у коме жи-
вимо од ништавила су напра-
вили ново божанство. Њему 
се спремно препуштају, радије 
него Божијим заповијестима.

Слуђујућа опсједнутост бес-
мис леном брзином постаје за-
штитни знак наше епохе. Јурња-
ва ка циљу који и не постоји. 
Нека њихов борбени поклич 
буде овај: Склањај ми се с пута! 

Никуд не идем! Али журим!
У исто вријеме, у протеклој 

епохи журби и вратоломности 
свих врста створена је као пра-
тећа подршка друштвена клима 
у којој се од стране покорних 
оваца, већ прилагођених новом 
добу, импрегнираних лажним 
идеалима, императивно зах-
тијева да буду презрени сви они 
који се усуде да кроз живот возе 
нижим брзинама.

Нама је, изгледа, суђен мје-
њач са више брзина. Срећом, 
препуштена нам је и могућност 
избора брзине којом ћемо вози-
ти кроз живот.

Станко Нешковић
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велики људи кроз историју Црк-
ве и Бог их је поставио уз свете 
апостоле да буду Светило овог 
света и Градови који на Гори 
стоје, да би били путокази и пу-
теводитељи нама људима у свету, 
који у злу лежи.

За нас Србе такав је идеал 
оставио Свети Сава, први ар-
хиепископ српски, оснивајући 
самосталну Српску цркву 1219. 
године, и ми га са правом нази-
вамо својим духовним оцем. Са 
друге стране, крунишући свога 
брата Стефана за краља – вла-
дара Србије, Свети Сава ће тај 
део светости (обожења) пренети 
и на државу – теократију. Тако 
ће код нас Срба настати визан-
тијски идеал симфоније, то јест, 
јединства Цркве и државе. Сим-
вол те симфоније је двоглави 
орао под једном круном. Духов-
на и световна власт уједињене 
под круном Божијом – круном 
Христовом. То ће бити принцип 
по којем је на овим нашим про-
сторима БиХ владао Свети краљ 
Драгутин Немањић у 14. веку. У 
његово време, као што је позна-
то, подигнути су велики духовни 
центри наше вере, писмености и 
културе, манастири Тавна, Лов-
ница, Папраћа и Озрен, а касније 
и многе друге парохијске цркве 
и светиње. Треба нагласити да 
су Срби у симфонији – једин-
ству духовне и световне власти, 

дали највише плодова, како у 
духовном тако и у културном и 
друштвеном смислу у читавој 
својој мученичкој и страдалној 
историји. 

Зашто вашу љубав данас, у 
овом свечаном тренутку, под-
сећамо на све ово, иако нам је 
свима добро познато? Разлог 
је следећи: Свети Сава и свети 
Немањићи су пред нас Србе по-
ставили идеал Христа, идеал Бо-
гочовека, како је говорио наш на-
родни песник, и све православно 
и традиционално, као што су 
језик и култура, као и све што 
происходи из тога. Данас смо 
нажалост сведоци да модерни, 
такозвани глобални свет, ставља 
пред нас Србе идеал антихриста. 
Сведоци смо да нам се тај и такав 
идеал, то јест, идеал антивредно-
сти, силом или милом намећу 
путем друштвених мрежа, ме-
дија, просветних система, не по-
штујући ни најмлађе у вртићима. 
Свети пророци су данашњи свет 
видели као време у коме ће се зло 
прогласити за добро, а добро за 
зло. Данас је савремени свет за-
хватила култура антихриста, 
култура греха и безакоња. Таква 
култура антивредности прети 
да поруши све традиционално, 
како у нашем тако у свим наро-
дима света. То заиста можемо 
назвати глобалном опасношћу. 
Тај глобални свет карактерише 

такозвани трансхуманизам који 
доноси ново учење о човеку, о 
Богу, о моралу, о породици. Све 
треба да се превреднује. Свет 
треба да доживи Велики ресет 
– велику промену, у којој ће се 
традиционалне вредности про-
менити и превазићи и на њихово 
место поставити нове вредности 
по законима био-етике и транс-
хуманизма. Читав тај глобални 
пројекат самообожења човека 
или човекобога ће се завршити 
тоталном светском диктатуром, 
то јест, стварањем човека-робо-
та, што ће представљати траги-
чан крај историје људске циви-
лизације.

Зато Света Црква наша Пра-
вославна и велики и слободни 
људи данашњице широм света, 
указују на ову глобалну опасност. 
Пред нама Србима су и данас два 
пута: пут Божији – пут покајања 
и обожења, и пут сатански – 
трансхуманизма и деструкције, 
па бирајмо. Први пут нас води у 
Живот, а други у Смрт. Будимо 
дакле поборници Живота, Исти-
не и Правде, Добра, Хуманости и 
Мира. И данашње награде, овде 
у Бијељини, нас на то позивају. 
Угледајмо се дакле на Светог 
апостола Павла и Светог Саву 
као што су они на Христа. То нам 
је пут Спасења. Све друго нису 
путеви него странпутице које 
нас воде у вечну смрт и вечну 
таму. Зато будимо деца Светло-
сти, како каже Свето Јеванђеље, 
и Бог ће нас благословити сва-
ким добром овде на земљи, а на 
небесима Животом вечним.

Хвала граду Бијељини још 
једном на овим одликовањима, 
нека град Бијељина остане град 
Светлости, како му и само име 
каже.

Епископ зворничко-тузлански 
Фотије

Бијељина, 24.09.2022.

Фото: Епархија зворничко-тузланска



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

42

b

С вети архиепископ Лука (Вој-
но-Јасенецки) (1877-1961) је 

био руски и совјетски теолог, 
хирург, духовник, аутор радо-
ва из области анестезиологије 
и гнојне хирургије, доктор ме-
дицинских наука, доктор бого-
словских наука и професор. За 
епископа ташкентског и турке-
станског је хиротонисан 1923. 
године. Од 1946. године био је 
архиепископ симферопољски 
и кримски Руске православне 
цркве. Пуних 11 година је био 
жртва бољшевичке репресије. 
Најзад је рехабилитован 1946. 
године када му је додјељена 
Стаљинова награда за учешће 
у Великом отаџбинском рату 
1941-1945. Канонизован је за 
светитеља одлуком Светог ар-
хијерејског сабора Руске пра-
вославне цркве 2000. године. 
Придодат је Сабору новомуче-
ника и исповједника руских и 
прославља се 29. јануара и 18. 
марта као Свети Лука Симфе-
ропољски и Кримски, а његове 
мошти се налазе у Саборном 
храму Свете Тројице у Симфе-
ропољу. Указом предсједника 
Руске Федерације 2020. године, 
установљена је Медаља Луке 
Кримског, која се додјељује за 
постигнуте заслуге у области 
здравствене заштите. 

•
Наше расуђивање о међусоб-

ном односу између тијела, душе 
и духа почећемо издалека. До 
почетка 20. вијека системи ег-
зактних наука задивили су јас-
ношћу и тачношћу свега чиме 

су се бавили. Донедавно влада-
ла је безусловна вјера у основне 
догмате науке, и само мали број 
одређених умова видио је пуко-
тине у величанственом здању 
класичних природних наука. 
Чак су и велика научна открића 
на самом крају прошлог и по-
четком овог стољећа, неочеки-
вано уздрмала саме темеље овог 
здања и навели на ревизију (по-
новно преисвитивање) основ-
них идеја физике и механике. 
Принципи, који су се чинили да 
имају најпоузданију математич-
ку базу, бивају оспоравани од 
стране научника. Књиге попут 
дубоког дјела Анрија Паункаре 
„Наука и хипотеза”, дају дока-
зе за то на свакој страници. Тај 
познати математичар је пока-
зао, да чак и математика живи 
уз помоћ мноштва хипотеза и 
претпоставки. Један од њего-
вих најистакнутијих колега на 
Математичком институту Емил 
Пикер у једном од својих радова 
показује неколико нелогичних 
принципа класичке механике 
– те основне науке, која претен-
дује да формулише опште зако-
не васељене (универзума). 

Ернест Макс у својој „Исто-
рији механике” износи слично 
мишљење: Основи механике, 
који су на први поглед врло јед-
ноставни, су у стварности изу-
зетно сложени; они се заснивају 
на неостваривим искуствима, 
и ни у ком случају не могу бити 
посматрани као математичке 
истине. Физичар Лусијан Пуан-
каре пише: Нема више великих 

теорија, од свих признатих, тј. 
оних за које би још постојала 
једнодушна сагласност истра-
живача; чувена анархија царује 
у области природних наука, 
ниједан закон није заиста не-
опходан. Присуствујемо раз-
бијању старих појмова, а не 
завршетку научног рада. Идеје 
које су се претходницима чини-
ле најснажније засноване, под-
вргавају се ревизији (поновном 
преиспитивању). Одустаје се од 
мисли, да све појаве могу бити 
објашњене механички. Саме 
основе механике се оспоравају; 
нове чињенице ослабљују вјеру у 
апсолутно значење закона, који 
су се сматрали основним. 

Ако је 30-40 година уназад 
било могуће говорити о томе да 
је физика (и механика) уронила 
у стање анархије, то сада више 
не одговара стварности. Рево-
луционарно ломљење основних 
физичких принципа и предста-
ва довело је до стварања нових 
концепција, још дубљих и тач-
нијих него претходне. Притом, 
те концепције не одбацују тек 
тако стару класичну механику, 
него је посматрају као приближ-
ну теорију, која има своје добро 
дефинисане границе примјењи-
вости. Тако, на примјер, по-
казало се да у свијету најмање 
познатих објеката – молекула, 
атома, електрона итд. – кла-
сична механика престаје бити 
поуздана и (као таква) треба 
да уступи мјесто тачнијој, иако 
истовремено сложенијој и ап-
страктнијој теорији – квантној 

ВЈЕРА И НАУКА

АРХИЕПИСКОП ЛУКА (ВОЈНО-ЈАСЕНЕЦКИ)
Какве закључке можемо извући 

из садашњег стања природних наука?
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механици. Притом квантна ме-
ханика није просто нешто што 
у потпуности противрјечи кла-
сичној механици: она ову по-
следњу укључује у себе као неш-
то приближно, пригодно када се 
посматрају објекти са довољно 
великом масом. С друге стране, 
за процесе, који се одликују ве-
ликим брзинама кретања, 
а који се приближавају бр-
зини свјетлости, класична 
механика такоће престаје 
бити поуздана и мора бити 
замијењена строжијом те-
оријом – релативистичком 
механиком, која се заснива 
на Ајнштајновој теорији ре-
лативитета. 

Закони непромјенљиво-
сти елемената више не по-
стоје, јер је неопозиво до-
казано претварање једних 
елемената у друге. Утврђе-
но је да постоје елементи са 
једнаким атомским маса-
ма, али са различитим хе-
мијским својствима. Сли-
чан феномен би до недавно 
изазвао подсмијех међу хемича-
рима (Т. Свадберг). 

Постоје наде у доказ о сло-
жености природе атома; па 
више нема сумње да се тешки 
атоми граде од лакших. Вјеро-
ватно чак, да су сви елементи 
на крају и изграђени од водо-
ника. Према тој хипотези, атом 
хелијума се састоји из четири 
врло блиско распоређена атома 
водоника. Заузврат, атом водо-
ника се састоји из двије честице 
– електрона и протона. 

Атом је престао бити при-
марна јединица материје, јер је 
установљено да је његов састав 
веома сложен. Најмање честице 
материје које су познате у са-
дашње вријеме су електрони и 
позитрони. Оба имају савршено 
једнаку масу, али се разликују 
у електричним наелектрисањи-

ма: електрон је наелектрисан 
негативно, а позитрон – пози-
тивно. 

Осим ових честица, постоје 
и теже честице – протони и 
неутрони, које су у саставу јез-
гра. Њихова маса је такође при-
ближно иста (1840 пута већа 
од масе електрона), али у исто 

вријеме, док је протон наелек-
трисан позитивним електрици-
тетом, неутрон нема никакво 
наелектрисање.

У последње вријеме у саставу 
космичких зрака, који падају у 
нашу атмосферу из међузвјез-
даног пространства, откривена 
је читава серија нових честица, 
код којих маса варира у веома 
великим границама (од 100 до 
30000 електронских маса). Те 
честице носе различита имена: 
мезони (или мезотрони), вари-
трони итд. Утврђено је такође, 
да све те честице нису апсолут-
но непромјењиве. Протони се 
могу претворити у неутроне, и 
обрнуто; електрони сједињени 
са позитронима, могу престати 
да постоје у виду честица, пре-
тварајући се у електромагнет-
но зрачење. С друге стране, у 

извјесним условима електро-
магнетно поље може „произ-
вести” пар електрон-позитрон. 
Честице које се налазе у космич-
ким зрацима у процесу инте-
ракције са атомима атмосфере 
могу у великој мјери промије-
нити своју масу. У литератури 
савремене физике трансформа-

ција пара електрон-по-
зитрон у зрачење, често 
се назива „уништењем” 
(уништењем) материје; 
обрнути процес се нази-
ва „материјализација”.

Досљедни материја-
листи такву термино-
логију поимају само ус-
ловно прихватљивом, 
али идеалистички ис-
кривљују право стање 
ствари. Они говоре да 
нема никаквог претва-
рања енергије у масу 
и обратно, јер маса и 
енергија припадају некој 
стварности – материји, а 
честице које се појављују 

имају енергију, а енергија – 
масу.

За нас који смо васпита-
ни на старим схватањима, ове 
последње тврдње су нешто по-
тпуно ново. Међутим, врло смо 
далеко од тога да би прогласили 
побједу над материјализмом. 

Ми немамо ни права нити 
жеље да говоримо против веома 
важних достигнућа савремене 
физике. Из тога да честице могу 
мијењати своју масу, како је то 
утврђено у последње вријеме, за 
науку релативно новим чести-
цама, откривеним у космичким 
зрацима, или једноставно пре-
стају да постоје у виду чести-
ца, претварајући се у електро-
магнетно зрачење („уништење” 
електрона и протона), не треба 
изводити закључак о ишчеза-
вању материје; електромагнет-
но поље треба посматрати у 

Свети Лука Кримски
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другој форми материје. 
Обје ове форме могу прела-

зити једна у другу слично како 
течно тијело може прећи у твр-
до или гасовито. Међутим, так-
ва претварања могу се десити, 
само под условима у којима се 
поштују закони одржања енер-
гије. Енергија не може ишчез-
нути нити се створити из ни-
чега. Она може само да мијења 
своју материјалну љуску, кван-
титативно остајући иста. 

У данашње вријеме физи-
чари су одбацили хипотезу о 
постојању некакве бестежин-

ске, а у исто вријеме, апсолут-
но еластичне супстанце – етра, 
замијенивши га појмом елек-
тромагнетног поља. Електро-
магнетно поље није супстанца 
у обичном механичком смислу 
ријечи. Оно не посједује тежи-
ну, тврдоћу, еластичност, оно се 
не састоји из честица итд. Али, 
посједује енергију и у том смис-
лу треба га посматрати као јед-
ну форму постојања материје. 
Оно настаје кретањем и узајам-
ним дејством елементарних че-
стица – електрона и других. С 
друге стране, оно само дејствује 
на те честице и при одређеним 

условима може их чак стварати 
(генерисати). 

Умјесто тежине, тврдоће 
и еластичности итд. електро-
магнетно поље посједује друге 
карактеристике, које одређују 
његова својства. Те каракте-
ристике су величина и правац 
електричних и магнетних сила у 
различитим тачкама простора. 
Посебна област физике која се 
бави законима, који управљају 
електромагнетним пољем и ње-
говим односом са електричним 
наелектрисањем, јесте – елект-
родинамика; закони кретања и 

међусобних односа материјал-
них честица сачињавају област 
механике. 

На крају сви производи ди-
социјације материје „одлазе” у 
електромагнетно поље. Без об-
зира на тијела која се растављају 
и на начин дисоцијације, произ-
води ове дисоцијације су увијек 
исти. Без обзира да ли се ради 
о распаду језгра радиоактивних 
супстанци, или о ослобађању 
неког метала под утицајем свјет-
лости, или о ослобађању, произ-
ведено хемијским реакцијама, 
или сагоријевању итд., произ-
води тих ослобађања су увијек 

једнаки, иако њихов квалитет, 
количина или брзина могу бити 
различити. 

Материјал се распада на еле-
ментарне честице – неутроне, 
протоне, мезоне, електроне, 
позитроне и друге. Кретањем 
и интеракцијом тих честица 
настаје електромагнетно поље, 
магнетне и електричне вибра-
ције различитих фреквенција, 
инфрацрвени зраци, видљиви 
зраци, ултраљубичасти и гама 
зраци. Електричне појаве се на-
лазе у основи свих хемијских 
реакција, а и све друге силе се 
покушавају свести на њих.

Утврђено је да је свјетлост 
– такође један облик електро-
магнетне енергије, а електри-
цитет има корпускуларну или, 
како неки неправилно кажу, 
атомску структуру (наравно, 
они корпускули – електрони 
који чине електрицитет, не могу 
се назвати атомима). Миликан je 
дефинисао електричну енергију 
опрезно и сасвим прихватљиво. 
Ево његових ријечи: „Нисам по-
кушао да одговорим на питање 
„Шта је електрицитет?” и задо-
вољио сам се утврђивањем ста-
ва да шта год да је оно по својој 
суштини, пред нама се појављује 
увијек хаотичан умножак неке 
одређене електричне јединице”. 
Електрицитет је нешто фун-
даменталније од материјалних 
атома, пошто је он суштински 
саставни дио ових стотину раз-
личитих атома. На исти начин, 
он је нешто попут материје, из-
грађен од засебних јединки, али 
се разликује од материје по томе 
што су све њене саставне једи-
нице, колико се може дефиниса-
ти, потпуно исте.

Ово је велико достигнуће те-
оријске физике – корпускулар-
не теорије електрицитета. Али, 
наравно, не може се рећи да је 
због своје корпускуларне струк-

Стаљинова лента 1. реда, коју је добио Свети Лука (у свијету Валентин) 
за допринос медицинској науци
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туре престала да буде енергија 
и постала нешто материјално. 
Ово ни физичари не говоре, већ 
само тврде да енергија има масу, 
а маса припада некој стварно-
сти – материји. Ово, наравно, 
није поистовјећивање енергије 
са материјом, а електрицитет, 
ма колико у суштини био бли-
зак материји, за нас остаје енер-
гија и, уједно, најважнији, глав-
ни дио атомске енергије.

У међувремену ова основа 
физичког живота свијета по-
стала нам је позната прије само 
300 година, у вријеме Волте. 
Хиљадама година електрицитет 
је био непознат људима. 

Прије само 50 година наука 
је обогаћена сазнањима о но-
вим, изузетно важним обли-
цима енергије - радио таласи, 
инфрацрвени зраци, катодни 
зраци, радиоактивност и атом-
ска енергија. Ова последња 
енергија, незамисливо гранди-
ознија и моћнија, која лежи у 
основи цијеле свјетске динами-
ке и која порађа непресушну и 
неувелу топлотну енергију сун-
ца - постала је позната 300 годи-
на послије струје.

Али да ли нам то даје право 
да претпоставимо, па чак и да 
устврдимо, да на свијету постоје 
и други, нама непознати обли-
ци енергије, можда чак и много 
важнији за свијет од атомске 
енергије?

Дио сунчевог спектра који 
се може видјети оком је 34%. И 
само веома мали дио од ових 
34% – инфрацрвени, ултраљу-
бичасти, инфрацрвени зраци – 
је истражен, и упознате су оне 
форме које леже у њиховој осно-
ви. Али шта се може рећи про-
тив претпоставке, или чак про-
тив увјерености у то, да се иза 
многобројних фраунхоферових 
линија налазе многe тајне, нама 
непознати облици енергије, мо-

жда чак и суптилнији од елек-
тричне енергије?

Са материјалне тачке гле-
дишта, ови још непознати обли-
ци енергије морају бити посеб-
ни облици постојања материје.

Нека буде тако, немамо шта 
да приговоримо, јер вјерује-
мо у моћ науке. Али ако се ни 
електрицитет не може назвати 
материјом, већ се несумњиво 
мора сматрати енергијом, у коју 
се могу пренијети и њим (елек-
тричним пољем) генерисати че-
стице материје одређене масе и 
физичких својстава, онда има-
мо ли право да претпоставимо 
да ће временом бити откриве-
ни такви облици бића мате-
рије (тачније енергије), које ће 
по својим својствима, са много 
више основа него електрицитет, 
бити потребно назвати полума-
теријалним?

А сам концепт „полумате-
ријалног” садржи у себи при-
знање постојања и „немате-
ријалног”.

Гдје се пак налази основа за 
негирање легитимитета наше 
вјере и увјерења у постојање 
чисто духовне енергије, коју ми 
сматрамо примарном и породи-
тељком свих физичких облика 
енергије, а преко њих и саме ма-
терије?

Како ми, пак, замишљамо 
ову духовну енергију?

За нас она је божанска све-
могућа љубав. Љубав се не може 
закључати у саму себе – јер је 
њено основно својство – потре-
ба да се на некога или на нешто 
излије, и ова потреба је довела 
до Божијег стварања свијета. 

Ријечју Господњом небеса се 
утврдише и Духом уста Њего-
вих сва сила њихова (ПС. 32, 6).

Енергија љубави је изливе-
на по сведоброј вољи Божијој. 
Ријеч Божија је изњедрила све 
друге облике енергије, које су, 

заузврат, прво породиле чести-
це материје, а затим преко њих 
и цијели материјални свијет.

Љубав Божија се излила и у 
другом правцу и створила сав 
духовни свијет, свијет разум-
них анђеоских бића, људски ум 
и сав свијет духовних психич-
ких бића (ПС. 103, 32, 6).

Ако не познајемо многе 
несумњиво постојеће обли-
ке енергије, онда то зависи од 
очигледне недовољности на-
ших сиромашних пет чула за 
познавање живота свијета и од 
чињенице да још увијек нису 
пронађене научне методе и реа-
генси за откривање онога што је 
недоступно нашим чулима.

Али да ли је тачно да ми има-
мо само пет чулних органа и да 
нема других органа и метода не-
посредног опажања?

Зар није могуће слабљење с 
временом способности ових ор-
гана да опажају њима адекват-
не облике енергије? Оштрина 
вида орла, чуло мириса пса, у 
великој мјери превазилазе моћ 
ових чула код човјека. Голубови 
имају непознат осјећај за правац 
који води тачност њиховог лета. 
Општепознато је слабљење чула 
слуха и додира код слијепих.

Вјерујем да нас несумњиве 
чињенице менталног поретка, 
о којима ће даље бити ријечи, 
обавезују не само да признамо 
могућност изоштравања наших 
пет чула, већ и да им додамо 
срце као посебан чулни орган, 
центар емоција и орган нашег 
знања.

Превод са руског: 
Бојан Чечар, протођакон

Из књиге: Архиепископ Лука 
(Војно-Јасенецки), Дух, душа и 

тијело, Православни Свето-
Тихоновски Институт, 

Москва, 1997, стр. 6-9. 
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Из предговора књиге

Ова књига написана је с раз-
логом да буде приступачна што 
вeћeм броју читалаца. Oна нe 
садржи стручна појашњења на-
учних радова, формуле, нити 
принципe израде проналаза-
ка код споменутих физичара. 
За разумијeвањe садржаја овe 
књигe нису потрeбна никак-
ва стручна знања из области 
физике, што јe био један од 
основних ауторових циљева. 
Јeдан од основних мотива за 
писање овог штива јe потрeба 
да сe шира читалачка јавност 
упозна сa чињeницом да јe јe-
дан, релативно мали народ, дао 
тако чувeнe научникe из обла-
сти физикe. Допринос српских 
физичара, у оквиру свјeтскe 
научнe баштинe, прeвазилази 
и многe другe, бројно вeћe на-
родe. С обзиром на условe шко-
ловања, eкономску заосталост 
срeдина у којима су рођeни и 
одрастали, а наспрам тога какву 
су славу и част постигли, о на-
шим физичарима 
је с дивљeњeм пи-
сано, и пишe сe у 
свим научно-кул-
турним цeнтрима 
широм свијeта. То 
најбољe потврђујe 
изрeка славног 
данског физичара 
и нобeловца Нил-
са Бора о Николи 

Тeсли: С најдубљим дивљeњeм 
мислимо како јe Никола Тeс-
ла могао постићи тако вeлика 
достигнућа и извршити такав 
утицај у зeмљама с вeћим науч-
ним и индустријским развојeм, 
нeго у зeмљи свог рођeња и мла-
дости, одаклe јe понио истра-
живачки и нeзависан дух.

Будући да су до сада о нашим 
физичарима објављиване само 
појединачне књиге и поглавља 
у одређеним листовима и часо-
писима, други мотив аутора је 
био да се њихов живот, и једним 
дијелом научноистраживачки 
рад, опише, али обједињен у јед-
ној књизи.

Нажалост, свакодневно жи-
вимо у мору неистина које се 
пласирају преко различитих 
медија, из разних центара у 
цијелом свијету, и таквим ин-
формацијама се „трују” сви на-
раштаји, а посебно дјеца и ом-
ладина, што чини велику штету 
цијелом друштву, али и човје-
чанству уопште.

Писањем и објављивањем 
ове књиге желим 
подијелити ис-
тину о животу, 
раду и доприносу 
српских физичара 
нашој и свјетској 
научно-културној 
баштини. Припре-
мајући грађу за 
ову књигу наила-
зио сам на разли-

чите потешкоће везане за при-
ступ грађи која описује живот и 
научни рад чувених физичара. 
Користио сам различите изво-
ре: написане и објављене књиге, 
интернет-странице, исто риј ске 
архиве, музејске поставке. Узи-
мам за примјер да је о раду, 
животу и дјелу Николе Тесле, 
поред других писаних извора, 
само на интернету објављено 
преко милион страница. Тре-
ба напоменути и то да постоји 
један недостатак релевантних 
извора о нашим најмлађим фи-
зичарима јер установе и инсти-
туције у којима су радили, или 
данас раде, дају врло оскудне 
или никакве информације о 
њима, а камоли о њиховом раду. 
То је и због тога што су открића 
у физици увијек била веома 
цијењена, тражена и скупа.

Трудио сам се, у свему ово-
ме, да пронађем најбољу мјеру 
којом ћу на најједноставнији 
начин упознати ширу јавност 
о животу, раду и дјелима на-
ших славних физичара. Колико 
сам у томе успио, просудићете 
сами.

Рeдослијeд описаних науч-
ника у овој књизи одрeђeн јe 
по годинама њиховог рођeња, 
а нe по било каквом другом 
критeријуму.

Преузето из књиге: Чувени 
српски физичари, Синај, 
Бијељина 2022., стр. 7-8.

ВЈЕРА И НАУКА

НОВО ИЗДАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ,,СИНАЈ,, 
- ЧУВЕНИ СРПСКИ ФИЗИЧАРИ 

– ЦВИЈЕТИН САВИЋ
У издању Издавачке куће ,,Синај'' изашла је књига Чувени српски физичари 

аутора Цвијетина Савића.
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ДУХОВНОСТ

О стилу живљења у руским мо-
нашким обитељима сведоче, 

између осталог, и успомене бла-
женопочившег архимандрита о. 
Тадеја (Штрбуловића), стареши-
не манастира Витовница, који је 
као млад искушеник 1932. годи-
не доспео у манастир Миљково, 
где су живели и подвизавали 
се руски калуђери из валаам-
ске обитељи, који су, нашавши 
се у канонском нејединству са 
Финском православном црк-
вом, под чију је јурисдик-
цију доспела „Северна Све-
та Гора”, између 1925. и 1927. 
били принуђени да напусте 
свој манастир. Они су, пред-
вођени схиархимандритом 
Амвросијем (Кургановом), 
духовним чедом Преподоб-
ног Амвросија Оптинског, 
овамо пренели тиховатељ-
ски (исихастички) дух који 
је Валаам примио од Оптине 
пустиње. Архимандрит Тадеј 
овако дочарава лик свога ду-
ховног оца: ,,Из о. Амвросија 
је избијала невероватна и чи-
ста љубав: он је од стараца из 
Оптине пустиње примио оно 
што је најбоље - љубав, те се 
никада ни на једнога монаха 
или послушника није разљу-
тио, нити је иједну преку реч 
икоме рекао. Трпео је много, 
а све је праштао. Све бриге и 
проблеме предавао је Господу и 
Њему Јединоме се јадао. Трудио 
се да ту особину својим при-
мером пренесе и на братију, и 
многи су од њега научили како 
да негују ту свеобухватну и бе-
страсну љубав у свакодневном 
животу”. Сећа се отац Тадеј 
како је игуман „долазио у црк-
ву на богослужења увек први и 

стао би за игумански сто. Виде-
ло се да је просто сатрвен брига-
ма, али никоме ништа да каже, 
све је полагао на Господа. Ника-
да никога није казнио. Никоме 
чак ни лошу мисао није упутио, 
ни преки поглед, нити било шта. 
Свакога је љубио онаквог какав 
јесте и молио се Богу да га Он 
просветли. Својим примером 
живљења је највише поучавао 
и настојао да свакога преко тога 

примера доведе на пут спасења”. 
Искушеник Томислав „Томуш-
ка”, како су га називала руска 
сабраћа, чим је прекорачио праг 
свете обитељи, добио је бројани-
цу у руке и поуку како да се моли 
умно-срдачном (Исусовом) мо-
литвом. Наравно, нису га мимо-
ишла ни физичка послушања, и 
премда, по властитом признању, 

у њиховом обављању није био 
нарочито успешан (једном су 
му лопови покрали читав вино-
град, други пут су му овце одлу-
тале и направиле штету на су-
седном имању), нико га никада 
није ни изгрдио, нити прекорио 
због штета које је обитељи нанео 
својом непажњом. У Миљкову је 
Томислав научно и руски језик, 
што му је омогућило да почне 
студиозно да чита, а каткада 

и преводи свете оце који су 
на руски били преведени са 
грчког и сиријског језика (са-
чувани су рукописи његових 
превода Речи Св. Исака Си-
ријског и неких дела Св. Си-
меона Новог Богослова). Пре-
давши се свим срцем и свом 
душом духовном руковођењу 
старца Амвросија, живећи 
по захтевном Валаамском 
(оптинско-светогорском) ти-
пику, испуњавајући строго и 
захтевно молитвено правило, 
свакодневно присуствујући 
дугим службама (пун днев-
ни круг богослужења, уз ре-
довно служење Божанствене 
Литургије), строго постећи, 
млади Томислав Штрбуловић 
разгорео се у овом „српском 
Валааму“ огњем љубави 
Божје и постепено узрастао 
у једног од највећих савре-
мених српских духовника. 

Слично искуство имали су и 
многи други српски искуше-
ници и монаси који су живели 
међу руским калуђерима или 
под управом руских игумана.

Из књиге „Млади старац”, Си-
нај, Бијељина 2022. , 17-20. стр.

Одабрала: Маријана Чечар

Руско монаштво у егзилу
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С адашњој ситуацији је могуће 
супротставити се само духов-

но, а не по светски. Олуја ће да 
се појача још мало, да избаци на 
обалу сво ђубре, све непотреб-
но, а затим ће ситуација да се 
разбистри.

И једни ће добити чисту на-
граду, а други ће да плате дуго-
ве. Данас је много таквих, који се 
труде да искваре све: породицу, 
омладину, Цркву. У наше време 
радити за народ је – исповед-
ништво, јер држава војује про-
тив божанског закона. Закони 
које она доноси су против закона 
Божијег. Али ми смо одговорни 
за то да не дамо непријатељима 
Цркве да све униште.

Чак сам био у прилици да 

слушам и како свештеници го-
воре: ''Немојте се ви тиме бави-
ти, то није ваша ствар!''

Када би они молитвом дола-
зили до таквог стања да се ни 
око чега не би бринули, ја бих 
им целивао ноге. Али не, они 
су незаинтересовани зато што 
желе да буду свима добри и да 
живе певајући. Равнодушност 
није дозвољена чак ни мирјани-
ма, а тим пре свештенству.

Искрен, духован човек не 
треба ништа да ради незаинте-
ресовано. ''Проклет сваки који 
немарно ради дело Господње'', 
говори пророк Јеремија (Јер. 
48,10)…

Сада је рат, духовни рат. Ја 
треба да будем напред. Колико 

марксиста, колико масона, ко-
лико сатаниста и свих других! 
Колико бесомучних, анархиста, 
прелешћених...

Ја видим шта нас очекује и то 
ме боли.

У грлу ми је горчина од људ-
ске боли...

Влада дух млакости, јуна-
штва уопште нема! Сасвим смо 
се искварили! Како нас Бог још 
трпи? Данашње поколење – то 
је поколење равнодушности. Не 
рата.

Већина може само за пара-
ду. Безбожницима, хулитељима 
дају да наступају на телевизији. 
И Црква ћути и не одлучује 
те богохулнике. А требало би 
одлучивати такве. Жао им је 

ДУХОВНОСТ

СТАРЦИ

О духовнику

СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ - КАКО СЕ СУПРОТСТАВИТИ 
ДАНАШЊОЈ СИТУАЦИЈИ

А ко још као дијете вучеш рану 
кривице, ако носиш муче-

ништво осјетљивости, ако твоје 
очи засузе због љепоте и љубави, 
ако тражиш један загрљај да пре-
дахнеш од кошмара сопственог 
постојања, пази којем ћеш свеш-
тенику да се исповиједиш и да 
затражиш Помоли се, тражи, не 
неког чувеног, неког ко има име, 
„светогорца”, који предвиђа, про-
зорљивог, чудотворца. Ништа од 
тога не тражи. Једног свештени-
ка који живи Христа у свом срцу 
и животу. Што значи милог и 
смиреног, како каже старечник, 
да има срце! Срце човјека!

Послушај Св. Јована Љествич-
ника „не потражуј предвиђаче, 

већ човјека смиреног срца”.
Пази да те не напуне криви-

цама само зато што живиш и ди-
шеш. Не дозволи да на теби ис-
пољавају своје страхове.

Ја сам учинио много грешака 

у својим изборима и све сам то 
скупо платио.

Једном приликом, један свеш-
теник, од оних који познају Бога 
из животног искуства - због тога 
имају љубави, смирење и невје-
роватну слободу - казао ми је 
скоро са сузама у очима „твоје 
платно (мисли на душу, личност) 
било је од лана. Тргнули су га не-
пажљиво и силеџијски и поције-
пали су га. Сада ћемо покушати 
да га ушијемо. Међутим, рана ће 
бити видљива”.

Свети Јефрем Катунакиотис

 Превод: Никола Гачевић, 
свештеник



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

49

b

да их одлуче, шта ли? Хајде да 
не чекамо да неко други извади 
змију из рупе, да бисмо ми били 
спокојни. Ћуте због равнодуш-
ности. Лоше је то што су чак и 
људи који имају нешто у себи, 
почели да се хладе и говоре:

„Зар ја могу да изменим ситу-
ацију?”

Ми смо дужни да храбро ис-
поведамо нашу веру зато што 
ако будемо ћутали, сносићемо 
одговорност. У овим тешким 
годинама свако од нас треба да 
ради оно што може. А оно што 
не може, треба остављати на 
вољу Божију. Тако ће нам са-
вест бити мирна. Ако се ми не 
будемо супротставили, устаће 
из гробова наши преци. Они 
су толико страдали за Отаџби-
ну, а шта ми радимо за њу? Ако 
хришћани не постану исповед-
ници, ако се не супротставе злу, 
рушитељи ће бити још бестид-
нији. Али данашњи хришћани 
нису борци. Ако Црква ћути да 
се не би сукобљавала са држа-
вом, ако митрополити ћуте, ако 

ћуте монаси, па ко ће говорити?
(...) Благодарите Богу за све. 

Потрудите се да будете муже-
ствени (храбри). Подигните се 
мало. Ако ми не почнемо да ра-
тујемо против зла, ако не поч-
немо да разобличавамо оне који 
саблажњавају верујуће, онда ће 
зло постати још веће.

Ако се не уплашимо, мало 
ћемо ободрити верне. И они-
ма који ратују против Цркве 
ће бити много теже. У прошло-
сти је наш народ живео духов-

но, зато га је Бог благосиљао, и 
свети су нам на чудесне начине 
помагали. И ми смо побеђива-
ли наше непријатеље који су нас 
увек превазилазили бројчано. 
Ми сада говоримо да смо пра-
вославни иако, нажалост, често 
само носимо име православних 
али не живимо православним 
животом.

Ако ја избегавам узнемира-
вање ради тога да не нарушим 
свој телесни покој, онда сам ја 
равнодушан према светињи! 
Духовна кротост је једно, а ме-
коћа због равнодушности – са-
савим друго. Неки говоре: ''Ја 
сам хришћанин и зато треба да 
будем радостан и спокојан''. Али 
то нису хришћани. То је равно-
душност, то је светска радост. 
Тај у коме постоје та светска на-
чела – није духован човек.

Духован човек је – сав бол. То 
јест, њега боли то што се догађа, 
боли га због људи.

И због те боли му се даје ду-
ховна утеха.”

(Свети Пајсије Светогорац)

К о су били мудраци који су 
дошли са Истока? Не може-

мо са сигурношћу рећи из које 
су земље дошли у Јерусалим – из 
Персије, како пише у богослуж-
беном тексту, или, како неки 
свети оци сугеришу, из Египта, 
Вавилона, или из далеке Индије. 
Постоји и легенда по којој су они 
дошли из различитих источних 
земаља и, упознавши се, зајед-
но наставили пут ка Витлејему. 
Али, на крају крајева, није главно 
питање из које су земље дошли. 
Најважније је то да су они до-

шли у име оних „који су служи-
ли звездама“ да би се поклонили 
Њему, Сунцу Правде Које је за-
сијало у историји човечанства 
„са висине Истока“.

Какво је порекло астрологије? 
Изгубивши веру у Једног Живог 
и Свемогућег Бога Творца, људи 
су пали под власт мрачних сила 
и Богом створене природе. Како 
каже апостол Павле у својој По-
сланици Римљанима, почели су 
да се клањају твари уместо Твор-
цу. И заменише славу бесмртнога 
Бога подобијем смртнога човека 

и птица и четвороножних жи-
вотиња и гмизаваца (Рим. 1, 23). 
Небеска тела су им изгледала као 
круна свега створеног.

Временом се „наука о звезда-
ма“ – астрологија – удаљила од 
грубог идолопоклонства, стекла 
систематичност и унутрашњи 
логички склад. Астролози твр-
де да, за разлику од вере у Бога, 
поседују чисто „научно знање“ 
о тајанственим законима уни-
верзума. А то не може а да не 
импресионира савремену раци-
оналистичку свест. Кажу нам да 

„Они који су служили звездама“

О АСТРОЛОГИЈИ
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најистакнутији људи свих време-
на нису занемаривали ову вишу 
мудрост – почев од Јулија Цезара 
и Александра Великог, до Бориса 
Годунова и Адолфа Хитлера, који 
никада ништа нису предузимали 
„не посаветовавши се са звезда-
ма“. Својевремено су у новинама 
бљеснула саопштења о „астро-
лошкој служби“ генерала Рого-
зина који је службовао у време 
Јељцина. Као и у давна времена, 
већина људи је таква да прихва-
та да читав њихов живот од-
ређују звезде. Новине штампају 
хороскопе као временске про-
гнозе. Пословни људи плаћају 
позамашне своте новца како би 
израчунали најповољније дане за 
„бизнис“, блуд, одлазак у казино 
и друге одласке.

Сугерише се да је астрологија 
чисто научна ствар. „Звезде нису 
богови, као што су обични људи 
некада веровали, али њихов ути-
цај је толико јак и математич-
ки тако прецизан да се ниједно 
живо биће не може ни на трену-
так ослободити њихове моћи“. 
Како рече Блажени Августин: 
„као да звезде нису створене за 
човека, него човек за звезде“. 
Својевремено се борио с астро-
логијом, која је тада била веома 
тражена у свим својим облици-
ма. Он ју је назвао убиственом 
епидемијом, разарајућом кугом, 
јер негира слободу човека и уки-
да моралну одговорност. Звезде, 
кажу астролози, контролишу 
судбину човека, рођење и цео 
његов живот, његов карактер и 
развој, све догађаје и саму смрт 
човека. Ако је човек рођен под 
„срећном звездом“, све ће бити у 
реду. Ако није, не може се надати 
срећи. Човек је апсолутно беспо-
моћан роб звезда. Постоји само 
једна могућност да се избегну 
невоље у животу – проучавати и 
пажљиво пратити упутства звез-
да. Читати хороскопе и избега-

вати „неповољне дане“. Док је за 
хришћане увек – Ево сад је време 
најбоље, ево сад је дан спасења (2. 
Кор. 6, 2)!

Многи лажни учитељи пред-
лагали су да се астрологија уједи-
ни са хришћанством. Говорили 
су: „Ми нисмо против Христа. 
Он помаже људима. Али, само ми 
имамо тајно знање о томе како да 
то боље урадимо“. Цркви су пону-
дили „додатну мудрост“. Међу-
тим, Црква познаје Христа, Који 
побеђује сваку светску силу. Чо-
век не може истовремено да верује 
у моћ Христову и утицај звезда.

Веровање у астрологију је по-
шаст људског друштва. Неми-
лосрдна предодређеност убија 
сваку наду у будућност и вољу за 
животом. Што више човечанство 
тражи слободу без Бога, то више 
потпада под слепу тиранију сила 
природе. Вера у астрологију ис-
кључује веру у промисао Божији. 
Човек пада под власт демона; 
стога астролошке прогнозе, по 
допуштењу Божијем, све више 
почињу да се остварују у њего-
вом животу. Демон га води као 
везаних очију до ивице понора – 
вечне смрти. Као што је, на при-
мер, било са нацистима.

Није случајно што је астро-
логија толико популарна данас, 
када су се зло и лаж у огромној 
мери повећали. Као краљица 
свих псеудонаука од самог по-
четка свог појављивања, она ге-
нерише и негује све врсте магије 
и окултизма, враџбина, гатања – 
све оно што хришћанство нази-
ва сујеверјем. А Антихрист, ког је 
долазак по чињењу сотонином са 
сваком силом, и знацима и лаж-
ним чудесима (2 Сол. 2, 9), може 
произвести неки изузетан астро-
лошки феномен, да би превари-
ли, ако буде могуће, и изабране 
(Мт. 24, 24).

Астрологија је била симбол 
свих заблуда човечанства, и зато 

је Господ морао да открије праву 
Звезду. Свети Оци кажу да звез-
да коју су пратили мудраци није 
била звезда у буквалном смислу 
речи, већ посебна духовна сила 
у виду звезде. Ако се Господ 
могао јавити Мојсију у виду го-
рућег грма, Аврааму у виду три 
путника, пророку Илији као 
дах поветарца, зашто се Господ 
или Његов анђео не би могао 
јавити мудрацима у виду звез-
де? Својом неизрецивом мило-
шћу Бог снисходи људима. Он 
се указао астролозима који су 
Га тражили међу звездама као 
звезда. Апостолу Павлу, када је 
прогонио Цркву Божију, јавио 
се у сили Васкрсења Свога. Наш 
Господ је толико милостив и све-
могућ да може зло претворити у 
добро. „Онда, да чинимо зло?“, 
пита апостол Павле. „Нипошто!“

Нека не буде међу нама ове 
заблуде, која се попут отровног, 
загушљивог облака простире 
земљом од истока до запада и 
својом смртоносном тежином 
дави читав људски род. Мудрост 
мудраца лежи у одбацивању 
лажне мудрости и поклоњењу 
Истини – Христу, Који нас је 
ослободио од сваког ропства. 
После сусрета са Христом, они 
се више никада нису вратили 
својим ранијим заблудама.

Наша будућност је само у ру-
кама Божје љубави, која поштује 
до краја слободу коју је Бог дао 
човеку. Бог не крије ништа од 
човека у свету Који је створио, 
али тек када живимо вером и 
истином, истинском мудрошћу, 
божанском и људском, Бог нам 
открива све Своје тајне, даје нам 
све што има, Самога Себе.

Александар Шаргунов, 
протојереј 

 Превод са енглеског за svetosavlje.org  
Бојана Милидраговић 

Извор: Orthodox Christianity
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      ЧАСОПИС ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ БРОЈ 42  ГОДИНА IX  БРОЈ ЗА СВЕТУ ПЕТКУ 

ВЛАДИКА ФОТИЈE:
О СТАРОМ И

НОВОМ ЧОВЈЕКУ

ЦРКВА КАО
НАРОД БОЖИЈИ

СВЕТА ПЕТКА
И ПОЈАМ РАНЕ

МОНАШKЕ ПУСТИЊЕ
У СЛОВЕНА

МИСАО ЈУВАЛА
НОЕ ХАРАРИЈА КАО

ОСНОВА ИДЕОЛОГИЈЕ
НОВОГ ДОБА

У ПОТРАЗИ ЗА
САВРШЕНСТВОМ

РОДНА „ТЕОРИЈА“
КАО ПОДВАЛА

У БОРБИ ЗА
ЉУДСКА ПРАВА

И ХРИШЋАНСКО
СХВАТАЊЕ

РАЗЛИКОВАЊА
ПОЛОВА

ЗАШТО УЧИМО
ВЈЕРОНАУКУ?

ВЛАДИКА ФОТИЈЕ:
МИ СМО НА ПУТУ

СВЕТОГ САВЕ

ЕПАРХИЈА

На литији за породицу,
за достојанство човека,

људи из народа
са крстовима у рукама
и вером у погледима

 
И баш у првопрестолном

Београду,
Богородичином граду,

сусретоше се
Давид и Голијат и Лот

са Содомом и Гомором,
који дођоше на Србе

својим помором,
својим безакоњем

- да нас у сумпор претворе
 

Као што Содомљани
тражаше себи анђеле,

тако и ови зли господари,
дођоше по данак у крви

- српску децу да узму
и у Гомору одгоје,

себи за војску и робове
 

Ово је нова
Косовска битка,

неко рече,
хоће ли дуга

Крст победити,
и онда Срби

Владика Фотије

другоме Богу следити,
не Христу и Светом Сави,

то све мора
да се заборави,

ради нове нормалности
у којој се добро за зло,
а зло за добро прогласи

 
О Свети Саво,

ти наша Српска славо,
са неба нас благослови,

Срби неће да буду робови,
ми смо твој род
- род јуначки,

заштити светосавску
децу твоју

од насртаја содомиста,
који се давно одрекоше

Бога Христа
и својим адским
боговима служе,

одагнај их од рода свога
Свети оче Саво,

иконом Тројеручицом
Србију прекрсти,

од Косова,
од Дечана

- крстолико,
на све стране,

да Србима опет
сунце гране


