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ПАРОХИЈСКИ ЛИСТ ХРАМА СВЕТОГ САВЕ У БРИСЕЛУ

Срећан Божић и Нова Година!

Драга браћо и сестре,
Свима вама благочестивим парохијанима и свим богољубивим
душама, желимо да празник Рођења Господа нашег Исуса Христа
прославимо у миру, радости и духовном расположењу.
С молитвом Богомладенцу да нас све сабере и уједини у Светој
Цркви и да нам свима дарује радост и мир у Духу Светоме, а
понајпре праштања, братске слоге и међусобне љубави,
поздрављајући једни друге радосним Божићним поздравом:
Мир Божји - Христос се роди!
Срећно и Богом благословено ново 2012. Лето Господње!
Ваши доброжелатељи отац Јаков, ђакон Душан и црквени одбор
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Прослава СВЕТОГ САВЕ - Крсне Славе нашег храма
Епископ западноевропски Господин Лука у посети нашој
парохији Светог Саве у Бриселу
Са великом радошћу
обавештавамо све наше
парохијане, да ће Његово
Преосвештенство Епископ
западноевропски Господин Лука,
о прослави Светог Саве Крсне
Славе нашег храма, у Недељу 29.
jануара 2012 године, посетити
нашу Парохију Светога Саве у
Бриселу и том приликом служити
Свету Архијерејску Литургију.
Позивамо све вас да дођете како
бисмо нашим присуством,
пажњом и љубављу прославили
Светог Саву Крсну Славу нашег
храма, како и приличи, у овај
значајан дан и Празник за све нас
у Белгији.
Програм прославе :
Свечаност ће почети у 10:30ч. Светом Архијерејском Литургијом.
У наставку Свете Литургије резање Славског колача, освећење
Славског жита и светосавска академија - наше деце из Допунске
школе.
Ово молитвено-духовно славље наставиће се трпезом љубави у
13:00ч. у црквеној сали.
Добро дошли!
Парох и црквени одбор

2

ПАРОХИЈСКИ ЛИСТ ХРАМА СВЕТОГ САВЕ У БРИСЕЛУ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР
1. Јануар (Недеља), ОЦИ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
6. Јануар (Петак), БАДЊИДАН
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
Велико Повечерје у 21:00ч. А потом благосиљање бадњака.
7. Јануар (Субота), РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – БОЖИЋ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
8. Јануар (Недеља), САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
9. Јануар (Понедељак), СВ. АРХИЂАКОН СТЕФАН
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
Благосиљање славских колача пре и после Свете Литургије.
14. Јануар (Субота), ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ – СВ. ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ
НОВА ГОДИНА
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
15. Јануар (Недеља), НЕДЕЉА ПРЕД БОГОЈАВЉЕЊЕ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
19. Јануар (Четвртак) БОГОЈАВЉЕЊЕ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
Велико Водоосвећење после Свете Литургије.
20. Јануар (Петак), СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
Благосиљање славских колача пре и после Свете Литургије.
22. Јануар (Недеља), НЕДЕЉА ПО БОГОЈАВЉЕЊУ
Света Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће.
27. Јануар (Петак), СВЕТИ САВА - ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ
Крсна Слава нашег храма, Света Литургија 10:30ч. Исповест и Свето
Причешће.
У наставку Свете Литургије резање Славског колача, освећење Славског
жита и заједничко послужење.
29. Јануар (Недеља), Прослава СВЕТОГ САВЕ Крсне Славе нашег храма
Света Архијерејска Литургија у 10:30ч. Исповест и Свето Причешће. у
аставку Свете Литургије резање Славског колача, освећење Славског
жита и програм наше деце из Допунске школе.
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Прослава Свете Петке
Крсне Славе Кола српских сестара наше парохије
Празник Преподобне мати Параскеве и Крсна Слава Кола српских сестара
наше парохије, свечано је прослављена Светом Литургијом коју су
служили парох протојереј-ставрофор Јаков Марковић и ђакон Душан
Марковић.
За певницом су одговарале чланице Кола Сестара, предвођене
милозвучним гласом Госпође Радмиле Поповић.
Пред сам крај Свете Литургије, након заамвоне молитве пресечен је
славски колач и одслужен помен свим преминулим сестрама. Потом је
приређена славска трпеза љубави коју је припемила кума Госпођа
Премлија Станковић са сином Миланом, снајом Марином и унуком Вуком,
трудећи се да на најбољи могући начин угосте сваког госта, а своје
кумство предала је ђаконици Јелени.

По завршетку Свете Литургије прота Јаков се окупљенима обратио
пригодном беседом у којој је рекао:
Драга браћо и сестре,
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Нема већег славља и нема већег празника од дана када се слави Име
Божије и од дана када се славе они који су међу људима прославили
Господа. Ми данас прослављамо Свету мајку Петку, славу Кола српских
сестара наше Цркве, прослављамо Свету Параскеву – подвижницу,
мученицу, исповедницу, испосницу која је сав свој живот и целу себе
посветила Христу Богу. Тако је постала блажена, света, слављена и
препрослављена међу женама.
Прослављајући данас Свету Петку Параскеву истовремено дужни смо и
да преиспитамо себе браћо и сестре, пре свега, питајући се да ли ми
слушамо реч Божју, да ли идемо путем Божјим, да ли испуњавамо
заповести Божје. Наравно, преиспитујући себе имамо могућност и да, уз
помоћ свете Петке и проверавајући свој живот њеним животом, видимо
како и на који начин смо се удаљили од Бога. И видевши и препознавши
на било који начин удаљавање од Бога, имамо у томе велику шансу и
велику могућнст да се вратимо Богу и тако вратимо се себи.

Зато смо се данас, браћо и сестре, сабрали у име Христово у храму
Божјем. Сабирати се у име Христово значи сабрати себе на најбоље
могуће место, тамо где обитава благодат Божја и где човек није сам, јер
где год нема благодати Божије и имена његовог сваки човек је сам.
Једина сила која може да окупи људе у добру и врлини јесте сила Божја.
Нека би Господ дао да се као сада овде сабирамо непрестано у
храмовима Божјим, угледајући се на свету Петку. Угледајући се на њену
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веру и њену молитву. Не би била Света Параскева да није имала свету
молитву. Без молитве човек је мртав. Без молитве не успева ни било
каква добра намера.
Молитва је језик којим је спреман да говори човек, али обраћајући се Богу
молитвом и наше срце и наше биће постаје молитвено. Молитвом, дакле,
постајемо слични светитељима Божијим.Нека је благословен данашњи
дан и нека су благословени овде сабрани. Нека је благословена свака
наша добра мисао и свако добро дело.
Нека нарочито данас Господ благослови и куму овога празника

Сестру Премлију и децу њену, сина Милана, снају Марину, унука Вука и
унуку Теодору, подари њима и нама добро здравље и дуг живот.Нека сви
живимо на многаја љета, а Господу нашем, у светој преподобној Петки
Параскеви са свима Светима, нека је слава, част и поклоњење, Њему
Једноме Богу у Тројици, Оцу и Сину и Светоме Духу. Амин.
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ПРИЛОЖНИЦИ ЦРКВЕ СВЕТИ САВА У БРИСЕЛУ
ОД 1 ЈАНУАРА 2011 ДО 19 ДЕЦЕМБРА 2011 ГОДИНЕ

Др. Драгица Пауновић

60,00

Тошић

50,00

Станко Маринковић

50,00

Др. Драгица Пауновић

50,00

Даниела Росић

50,00

Зора Поповић

30,00

Чеда Росић

20,00

Даница – Дана Симић

Рајко Берисављевић

30,00

Ђакон Душан Марковић

Веља и Нада Глишић

50,00

Др. Драгица Пауновић

100,00

Давид Лоскоски

100,00

Неша и Марица Глишић

100,00

Борка Томић

50,00

Рангел Иванов

50,00

Никовић Алексић

50,00

Десанка Матић

50,00

Давид и Анђела Цвјетић

20,00

Бачић

20,00

Мира Сибин

50,00

Премилија Станковић

50,00

Др. Драгица Пауновић

100,00

50,00

Хаџи Душан и Хаџи Дамљанка

110,00

Др. Драгица Пауновић

50,00

Тошић

50,00

Давид Лоскоски

50,00

Џафер Набрда

10,00

Др. Драгица Пауновић

100,00

Хаџи Душан и Хаџи Дамљанка
Тошић

50,00

Премилија Станковић

50,00

Микајло Цвијетић

50,00

Бруно Gualtieri

100,00

Спасоје Миливојевић

50,00

Verstrate – Попивода

50,00

Саво Цвијетић

20,00

Ћурћић – Џаковић

20,00

Микајло Цвијетић

30,00

Миловановић В.

20,00

Хаџи Душан и Хаџи Дамљанка

Драгомир Стефановић
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Мијодраг Радивојевић

50,00

Мирољуб – Миле
Мартиновић

Jocelyne – Goossens Дабић
Милан
50,00

Вурдеља – Вурдеља

Спасоје Миливојевић

50,00

Јовановић – Каматовић

Verstraeten Joseph

50,00

Стојанка Иванишевић

Мирослав/Милован
Глишић

Гајић – Маринковић
500,00

120,00
30,00
100,00
70,00
100,00

Властимир Банковић

30,00

Џафер Набрда

30,00

Чедомир Карличић

50,00

Nicole de Clerq Zubli

25,00

Жарко Бабић

50,00

Наташа Милошевић

100,00

Даница Васић

10,00
50,00

Жарко Бабић

50,00

Nicole de Clerq Zubli

Дарко Златић

50,00

Замуровић – Лакичевић

Бабић – Зечевић

50,00

Горан Јовић

Павловић – Мијатовић

100,00

Владимир Миловановић

140,00
5,00
10,00

Гајић – Маринковић

30,00

Михајло Јевтић

200,00

Коста Стефановић

20,00

Гајић – Маринковић

100,00

Јанковић – Lelie

50,00

Стјепан Шимуновић

50,00

Катица Лукић

30,00

Драган Марковић

20,00

Вурдеља – Вурдеља

30,00

Снежана Срдић

50,00

Спасојевић – Спасојевић

20,00

Вурдеља – Вурдеља

30,00
20,00

Панић – Бабић

40,00

Биљана Марковић

Бабић – Зечевић

50,00

Вурдеља – Вурдеља

30,00

Лазаревић – Алимпић

50,00

Жарко Бабић

50,00

Радмила Малетић и Ксенија
Поповић
60,00
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Гајић – Маринковић

50,00

Јовановић – Каматовић

20,00

Мира Станојевић

20,00

Драган Живојиновић

200,00

Дарко Златић

100,00

Стојанка Иванишевић

120,00

Спасоје Миливојевић

100,00

Ката Дамјановић

100,00

20,00

Владимир и Catherine
филиповић

50,00

Биљана Савковић

25,00

Марко Кесеровић

Драган Марковић

100,00

Гајић – Маринковић

50,00

Прота Јаков са породицом

50,00

Бојан Јовановић

30,00

Александра Чолић

50,00

Давид Лоскоски

100,00

Драга браћо и сестре,
Нека би Господ благословио све вас , јер као што Он Сам рече у
Св. Писму, "рука која даје никада неће оскудевати". Имајте мало
поверења у речи живога Бога и да знате, ако с љубављу дате,
много ће се тога и у вашем дому умножити и никад неће
оскудевати рука ваша.
Нека нам ови добротвори цркве наше послуже као пример, као и
сви они који дају, а чија се имена не знају, али их Господ зна, јер
Он Господ рече: "Ако дајеш милостињу, да дајеш тако, да оно
што чини десница не зна левица." Међутим, дао нам је и да се
зна, дао нам је људе које треба похвалити, да се зна да је он ту
милостињу оставио цркви и да такви људи постоје, да би се
сетили да и ми сви дајемо јер, "КО ЦРКВИ ДАЈЕ, БОГУ
ПОЗАЈМЉУЈЕ, А БОГ НИКОМЕ ДУЖАН НЕ ОСТАЈЕ".
Старешина храма и црквени одбор
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Сусрет са Богом одвија се у нашем срцу
Митрополит Иларион (Алфејев)
"Христос се рађа – славите!
Христос с небеса – у сусрет му
изађите! Христос на земљи
узнесите се! Певај Господу сва
земљо!"
Овим речима започео је своју
Божићну проповед Свети
Григорије Богослов, и од тада,
током шеснаест столећа, оне
звуче у нашем црквеном
богослужењу, стављајући пред
нас увек иста питања; у чему је
значење Божића за сваког од нас;
како можемо сусрести Христа,
који је дошао са небеса; како се
ми можемо вазнети са земље на
небо; како можемо прославити
Христа својим животом?
Многе религије, које исповедају
јединог Бога, обећавају човеку, да
он може у мањој или већој мери
да се приближи Богу, да искуси
осећање Његовог присуства и
блискости. Али, ни једна религија,
осим хришћанства, не дозвољава
човеку да спозна Бога као брата,
као друга. Кроз оваплоћење Сина
Божијег, према речима Симеона
Новог Богослова, ми постајемо
синови Бога Оца и браћа
Христова.
Бог се оваплоћује, да би имао
могућност да нам се обраћа на
истом нивоу, да би, поделивши
нашу судбину и проживевши наш
живот, имао право да нам говори

о Себи и нама ту последњу
истину, која никаквим другачијим
начином не би могла да нам буде
откривена. Истину о томе да нема
пропасти, која дели Бога и човека;
нема несавладивих препрека за
сусрет човека и Бога – насамо,
лицем у лице.
Тај сусрет се одвија у нашем срцу.
Ради тог сусрета Господ је дошао
на земљу, постао човек и
проживео људски живот; родио
се у Витлејемској пећини у
јаслама, бежао у Египат, вратио се
у Назарет, васпитавао се у кући
дрводеље, крстио се, проповедао,
ишао по Галилеји, Самарији и
Јудеји, проповедајући Царство
Небеско и лечећи људске
болести, претрпео страдање и
смрт на Крсту, васкрсао из мртвих
и вазнео се на небо.
Све то – ради тога да би се
догодио светотајни сусрет, да би
се срушила преграда између
човека и Бога, подигнута
човечијим грехом. Преграда је
срушена, и мач херувимски, који
стоји као преграда за рај, спушта
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се; врата раја се отварају, и човек
се враћа дрвету живота, од кога
се храни Небеским Хлебом.
Историја Адамовог пада у грех је
историја целокупног човечанства
и сваког човека. Адамов грех се
понавља у сваком од нас, када се
окрећемо од Бога и грешимо. Али
и Христ се оваплоћује ради
свакога од нас и ради тога је
Христово спасење Адама – наше
спасење. Христом се свим
људима враћа та богоподобна
слобода, коју су Адам и његови
потомци изгубили кроз грех и
отпадање од Бога.
Свети Григорије Богослов назива
Богооваплоћење „другим
стварањем“ када Бог поново
ствара човека, узимајући на Себе
човечије тело. У оваплоћењу
Речи, Свети Јефрем Сирин каже
да се дешава „размена“ између
Бога и човека: Бог прима од нас
човечију природу, а нама дарује
Своје Божанство. Кроз
оваплоћење Речи долази до
обожења човека. „Реч се
оваплотила, да бисмо се ми
обожили“, - говорио је Свети
Атанасије Велики. „Син Божији
постао је Син Човечији, да би
синове човечије направио
синовима Божијим“, - рекао је
свети Иринеј Лионски.
Обожење, за које је човек био
предвиђен по самом чину
ставрања и које је изгубио кроз
пада у грех, враћено му је
оваплоћеном Речју.
И због тога, управо у Рођењу
Христовом дешава се васцело
обнављање човечије суштине. Не
само у том јединственом Рођењу,
које се десило пре две хиљаде
година у Витлејему, него и у том
рађању Христа, које се
непрестано дешава у нашим
душама.

Највеће чудо Богооваплоћења је у
томе, што десивши се једном у
историји, оно се наново обнавља
у сваком човеку који прилази
Христу. У дубокој тишини, једном
у историји Слово Божије
оваплотило се на земљи: тако се
оно оваплоћује и у немим
дубинама наше душе – тамо, где
ћути разум, где нестају речи, где
ум човека стоји пред Богом.
Непознат и непрепознат родио се
Христос на земљи, и само
мудраци и коњи заједно са
анђелима ишли су Му у сусрет:
тако тихо и неприметно за друге
рађа се Христос у човечијој души,
а она Му излази у сусрет, зато што
у њој гори звезда, која води
Светлости.

Ми тајанствено сусрећемо Христа
у молитви, када одједном
откривамо, да нам је молитва
примљена и услишена, да је Бог
„дошао и уселио се у нас“ и
испунио нас Својом живоносном
присутношћу.
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Ми сусрећемо Христа у
Евхаристији, када причешћујући
се Телом и Крвљу Христовом,
одједном осетимо, да је наше
сопствено тело прожето Његовом
Божанственом енергијом и да у
венама нашим тече Крв Бога. Ми
сусрећемо Христа и при другим
тајнама Црквеним, када се кроз
додир са Њим обнављамо и
оживотворујемо за живот вечни.
Ми сусрећемо Христа у нашим
ближњима када се човек одједном
отвара пред нама и ми видимо да
у његовој скривеној дубини сија
Лик Божији. Ми сусрећемо Христа
и у свакодневном животу, када
усред буке одједном чујемо
Његов глас или када видимо
Његово јавну и изненадну
умешаност у ток историје.

Управо на тај начин – изненада и
неочекивано – умешао се Бог у
живот човечанства пре двадесет
векова, када је Својим Рођењем
преокренуо цео ток историје.
Управо тако рађа се Он
непрестано у душама хиљада
људи и мења, преображава сав
њихов живот, чинећи их
верујућим од неверујућих,
светима од грешних, спашеним
уместо пропалим.
Нека празник Рођења Христовог
постане празник рођења Христа у
нашој души и нашег рађања у
Христу. Утишајмо се за свет, да би
се у нашој души родила Божија
Реч и испунила нас Божанством,
Светлом и светошћу...

Србине брате, теби се обраћам, да те нешто питам. Не устављај волове
твоје, и не задржавај плуг твој. На питање моје можеш одговорити и
орући. Не питам те за пут, да би морао дићи руку са плуга и показати ми
пут. Не иштем ти воде, да би морао престати с орањем и повести ме на
извор. Гле, ти цео дан ореш и цео дан мислиш, и мисли твоје остају
затворене унутра у теби. Хоћу да те упитам о нечем што је унутра у
теби, на што ми можеш одговорити држећи руке на плугу и корачајући
лагано браздом за воловима.
Да ли још гори кандило вере унутра у души твојој? Да ли имаш довољно
уља у кандилу твоме,и да ли ти је светло унутра у души твојој? Србине
брате, гори ли у теби кандило вере?
То је моје питање, и то сам хтео да те питам, али не у име моје. Не питам
те у име моје него у име родитеља твојих који те вером Христовом
крстише и крвљу Христовом причестише;
и питам те у име ђедова и прађедова твојих, који из препуног и
пламеног кандила вере своје налише и зажегоше кандило вере у души
твојој;
и питам те у име оних даљих предака твојих, који у ропству од пет
стотина година под Турцима не дадоше да се кандило вере у њима
угаси; када се за пола хиљаде година беше угасила српска слобода и
држава, једино што они одржаше неугашено то је кандило вере у
душама њиховим; Србине брате, гори ли у теби кандило вере?
Свети Владика Николај
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Породица некад и сад
Мр Биљана Спасић
за жену ишта лепше и боголикије
него рађати и гајити децу. Бити
извориште новог живота светиње
над светињама. Са тим чином
ништа се не мери! Човек је,
заправо, светиња од свог зачећа
па све до свог преминућа и
урањања у тајанствену вечност.
Суштина светиње живота
произилази из чињенице да свако
биће по самој својој природи
живи не само ради себе него ради
другог бића. Спремност мајке на
жртву у виду рађања, дакле, у име
несебичне љубави представља
развијено осећање дубљег
смисла живота. А несебична
љубав управо почива на
логици губљења себе самога ради
задобијања себе. Дакле, суштина
светиње живота произилази из
чињенице да свако биће по самој
својој природи живи не само ради
себе него ради другог бића.
Међутим, величина мајке не
огледа се само у чину рађања, већ
и у чину одговорности за духовно
и морално обликовање свога
детета. У васпитању своје деце
мајке су одвајкада имале узор у
лику мајке Југовића, Косовке
девојке, Царице Милице, мајке
Јевросиме која је у име
честитости учила сина да "дела
по правди Бога истинитога". Само
српска мајка, хероина, је у стању
да научи сина да говори истину
"макар изгубио главу". Српска
мајка, сем што развија љубав
према животу, своју децу
васпитава у страху Божјем,

Породица је одувек била основна
ћелија друштва. Она је заправо
темељ од кога све почиње и на
коме се све надграђује. Једном је
један знаменити богослов рекао
да када би се сви стубови и
ослонци људског друштва
срушили, а хришћанска породица
остала недирнута, ипак би она
била у стању да собом задржи
све. Међутим, ако би се овај
последњи стуб моралног живота
човечанства срушио, тада би
неизбежно са њим пала и цела
зграда живота.
Заправо, породично огњиште је
први олтар у васпитању деце. А у
том олтару суверено стоји - мајка;
та дивна родитељка и
одржаватељка живота, та
чаробница и чудотворка која
ствара и духовно обликује будуће
људе. Да ли постоји нешто
узвишеније у животу него бити
мајка? Да ли постоји важнија
особа на земљи него што је мајка?
Мајци се уистину не могу
приписати заслуге за подизање
катедрале Нотре Дама, Ајфелове
куле, Кинеског зида... њој то није
ни потребно! Она је подигла
нешто много чудесније од било
које грађевине на свету. Она је
подигла станиште за бесмртну
душу. Она је дакле, најближи
сарадник Творца! Од свих бића на
земљи она је најузвишенија и
најближа Творцу! И заиста, има ли
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честитости, достојанству,
родољубљу, а пре свега у чувању
чистог образа. Некада највећим
богатством и највећом вредношћу
сматрана је морална и
хармонично очувана породица.
Духовно утемељена на оданости,
узајамном поштовању и љубави,
пожртвовању, а пре свега на
чувању части и доброг имена
породице. Наши познати писци:
Лаза Лазаревић, Јанко
Веселиновић, са искреним
одушевљењем писали су о
вредностима наше породице. О
томе колико је српски народ био
везан за породицу довољно
сведочи поезија коју је изнедрио и
људи које је историји дао. И
песници и писци у патријархално
утемељеној породици видели су
најјачу залогу моралне и духовне
снаге и основ напретка нације.
Животна философија
патријархалне породице била је:
молити се, радити, бити поштен,
васпитавати и извести децу на
пут.
Највиши неприкосновени
ауторитет у патријархалној
породици уживао је отац као
чувар заштитник, стожер
стабилности породице. Такође,
патријархалну породицу одликује
велико наглашавање крвних веза.
Јединство крви сматрало се за
свету ствар. Развијано је осећање
сродства између браће и сестара,
рођака, кумова и комшија. Управо
овај патријархални дух породице
био је оно што је формирало душу
детета које расте! Премудри
Соломон каже: "Учи дете према
путу којим ће ићи, па неће
одступити од њега ни кад остари".
(Приче Сол. 22, 6).

Да ли су у њој сачуване истинске
вредности: правде, љубави,
врлине, чистоте, послушности,
поверења, дарежљивости,
побожности... Да ли је савремена
породица усвојила поруку
великог Толстоја: "Постоји само
један начин да будемо срећни, да
живимо за друге". Савремена
породица је данас, без ваљаног
система вредности. Додуше,
срушила је све стереотипе "оних
времена", али занима нас докле је
дошла у тражењу савремених
образаца нових понашања у
новом добу.
Савремена, нуклеарна породица
запала је у небивали духовни
глиб на развалинама хришћански
устројених темеља, без брака као
тајне живота, без деце у браку и
без љубави у животу. Са
жаљењем морамо да
констатујемо да се у ново доба
породица као база рађања
распала. Знамо да живота нема
без љубави а управо савремена
породица пати од недостатка
љубави. Упркос томе што
истинска љубав даје савршенство
и пуноћу живота, савремена
млада жена добровољно се
одриче љубави, јер не жели да
буде извориште новог живота.
Љубав за потомством је изостала,
потреба за децом је изостала,
жртва у приношењу себе за
"ближње своје" и даровања себе
другом је изостала. Постали смо
исувише обузети собом и
каријером да бисмо могли
неговати љубав за оне који су око
нас. Савремене мајке у име "права
жене" своју животодајну утробу
претварају у мртвачку комору у
којој намучено, унакажено и
напаћено дете умире тихо уз
нечујне крике. За њих данас
рођење новог живота представља

А како је стање породице данас?
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"зло", а олакшан живот без деце у
њему "добро". Толико су обузете
собом да дете олако распињу.
А Достојевски је давно рекао:
"Када једног човека разапињу на
земљи разапиње се цело
човечанство". Данас, овде, у
земљи потомака Светог Саве и
Мајке Југовића, убиство
нерођеног детета еуфемистички
се назива "прекидом трудноће", а
што је најстрашније сви то
сматрају обичним и сасвим
прихватљивим чином планирања
породице. Наиме, суноврат наше
породице почиње после другог
светског рата, када смо поглед
окренули ка Европи - тој "белој
демонији", не би ли смо на
срушеним темељима наших
сазидали њихове образце
понашања и живљења. У
савременој вртоглавој јурњави и
пометњи нашег модерног доба
прво смо уништили ауторитет
Бога, оца и кумства, а добро смо
знали да управо ауторитет
побуђује у души човека
страхопоштовање, добру вољу и
послушност. Затим смо одбацили
породицу у замену за политички
просперитет, научни степен и
каријеру. А онда смо у вечној трци
за новцем, сујетом,
помодарством, комфором
поставили моралне норме "новог
доба" - морално је само оно што
мени одговара! На жалост, данас
је брак институција интереса, то је
друштвено - економски уговор
заинтересованих страна, а не
извориште новог живота и
свеколике људске радости. А ако
донесемо "јединче" на свет, у
свеопштој борби за стандард,
материјални престиж, не стижемо
да се бавимо тим дететом.
Немамо времена за љубав, за
морлно обликовање и духовно

уздизање тог детета. А онда се
чудимо зашто нам деца одрастају
без животне философије, живе
живот без смисла и сврхе,
тражећи утеху у дрогирању,
секташтву, насиљу, самољубљу...
Дакле, у суманутој трци за
новцем, љубав изостаје из
породице и уступа место раздору,
неслози, породичним свађама.
Данашњи атеистички усмерени
родитељи који нису децу
васпитали у духу поштовања
моралних и духовних вредности,
плаћају високу цену збуњености и
слуђености, јер више не знају које
врлине да пренесу на своју децу,
а шта да забране својим
наследницима и како да их
сачувају од искушења новога
доба. Дакле, са жаљењем можемо
да констатујемо да је уништено
највеће српско упориште
патријархална породица. Не
тражимо да савремену,
образовану и еманциповану жену
и мајку вратимо на старо огњиште
и старе образце живљења јер, то
заправо не би ни било могуће.
Али желимо да та иста савремена
жена у новим условима ради на
моралном и духовном уздизању и
на глорификовању материнства
као узвишеног чина жене. Желимо
заправо, да жену - мајку вратимо
на пут Витлејема, да јој поглед
упутимо према најузвишенијој и
најсавршенијој мајци свих
времена - Мајци која је постала
"Двер спасенија" - Врата спасења.
Управо оној која је материнство
уздигла до степена Богоматеринства. Да бисмо породици
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вратили место које јој припада,
пре свега савремена жена мора у
свом дому да постане центар.

Наиме, оздрављење српства мора
почети од здраве хришћанске
породице, а највећа и света
дужност сваког Србина је да
жртвује своју себичност и
саможивост у име узвишеног
рађања - зарад опстанка целог
српског народа. Породица мора
вратити изгубљено осећање свог
битисања, осећање одговорности
за своју будућност као и
будућност нације. Неко је давно
рекао: "ако немате будућност
ништа сте"!

Од ње се очекује да своју
породицу учини "домаћом
црквом". Дакле, спас Србије
видим управо у враћању
породици места које јој припада.
Императив садашњег доба гласи:
обновити породицу и учинити је
носиоцем духовног и моралног
васпитања.

На Светог Саву, у цркви Светог Саве у Бечу, по изласку из логора
Дахау, Свети Владика Николај је 1945. године, као светосавску
беседу, на Јеванђељу написао и ове речи:
Теби Народољупче, на данашњи Твој дан пева Ти похвале сав
српски народ, потиштен, понижен, остављен од људи, неопран од
крви своје, јецајући у ранама по болницама и тамницама, на
згариштима својих домова, по горама и збеговима, по кулачама и
пештерама уздиже Ти молитве: Не заборави нас Саво,
Путоводитељу наш, но испроси милост у Свевишњег Бога, да
упокоји и прослави милиона Новомученика вере Твоје и поштења
Твога, браће и деце наше, а нас преостале на земљи да обожи,
сложи и умножи. Теби, Учитељу учитеља наших, Царе царева
наших и Наставниче духовника наших, Племићу Христов,
племенити Оче Саво, Украсе наш и Лепото историје наше, ево и
ми сабрани данас у овоме храму посвећеном Теби у овом великом
светском граду, нејаки и грешни, сиромашни у свему осим у
гресима нашим, Теби ево уздижемо срца и молимо Ти се:
Као достојни и увенчани Светац наш моли са Пречистом
Богородицом и свима Светима Христа Бога за нас да се обожимо,
сложимо и умножимо.
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Традиција која траје
Протојереј-ставрофор Миодраг М. Поповић
Процес христијанизације народа
пореди се са калемљењем:
Хришћанство је калем који
оплемењује до тада дивље,
незнабожачко стабло народа, не
мењајући његова основна
обележја. Заузврат, примивши
Хришћанство, сваки народ је у
начин исповедања вере уградио
понеку своју особину, па су тако
Јелини пред Христа изнели своју
љубав ка мудрости и
промишљању, Јудеји своје
исконско познавање Једног Бога,
Римљани рационалност и
прагматичност... Такав је случај и
са Србима. Пре примања
Хришћанства, Срби су били
многобошци и сваки дом је имао
своје „божанство“ као
заштитника. Спознавши истину о
Једном Богу и одбацивши лажне
богове, Срби су узимали Божје
светитеље као заштитнике
домова, породица и племена,
села и градова, па и читавих
области. Тако је настала Крсна
слава. Слављење Крсне славе је
једина традиција која није
прекидана од времена наших
предака који су примили
Хришћанство па до наших дана.
Народни живот и обичаји су се
мењали, али се Слава одржала, у
обиљу и немаштини, у рату,
изгнанству, болници и тамници, у

најтрагичнијим као и у
најславнијим раздобљима наше
историје. У јеку најжешћих битака,
војник у рову је по неколико дана
гладовао чувајући следовање
бајатог таина да би га, на дан
Крсне славе, уз упаљени комадић
воштанице који се ту затекао ко
зна откуд, ломио са својим
саборцима уз певање тропара
свог светитеља и молитве Богу за
избављење. И у новије време,
упамћено по невиђеној
безбожничкој пропаганди, Крсна
слава је опстала или је
обнављана тамо где је несрећом
била прекинута.
Нов начин живота, који
карактерише осамостаљивање
приликом заснивања породице и
одлазак неретко у друго место,
државу, намеће оправдану
потребу да сваки такав
новоосновани дом почне да
слави Крсну славу. Међутим, већ
овде се срећемо са неким
„алтернативним“, нецрквеним
тумачењима, па није редак случај
да се у неком православном дому
Крсна слава уопште не слави.
Најчешћа образложења такве
праксе, попут „Не могу да славим,
жив ми је отац, па он слави“ или
„Мој старији брат слави, па ја зато
не могу (не да ми?!)“ бесмислена
су и неоправдана. Чим неко живи
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засебно, у свом домаћинству, не
само да сме, него неизоставно
треба да слави своју Крсну славу.
У супротном, ако сам не слави, а
због физичке удаљености није у
могућности да са својом женом и
децом буде код свог оца на слави,
он лишава Божјег благослова свој
дом, сваки започет посао, своје
укућане, а нарочито децу која
одрастају без стицања основних
навика и сазнања о Крсној слави
и својој православној вери.

згодна прилика да се осврнемо на
често постављано питање о
мрсним и посним славама.
Нажалост, и овде је неупућеност
узела свој данак и створила многе
забуне. Уместо разматрања
понаособ разних оправдања за
мрсну трпезу на постан дан, што
би захтевало много простора,
навешћемо једини исправан
поступак који је јасан да јаснији не
може бити: када слава падне у
постан дан, не спрема се ништа
мрсно. Једнодневни и
вишедневни постови су саставни
део црквеног живота, а сваки
богослужбени обред, дакле и
крсна слава, равна се по посту,
никако обрнуто. Славе које падају
у период вишедневних постова
(Никољдан, Алимпијевдан,
Ивањдан, св, Андреј Првозвани
итд.) прослављају се без изузетка
посно. Такође, ако тзв. мрсна
слава падне у среду или петак, и
онда се све спрема посно.

Често се дешава да се датум
Крсне славе користи као повод за
гозбу, а да се занемари суштина
овог великог породичног
празника. Неки свечари,
правдајући се обичајима, не
позивају свештеника да освети
водицу, други не носе колач у
цркву него га сами ломе код куће
уз „молитве“ које су заправо
мешавина здравица и бајалица, а
у екстремним случајевима може
вам се десити да, дошавши на
„славу“, не затекнете ни славски
колач, ни жито, ни свећу. А управо
су то (уз вино) основна
материјална обележја Крсне
славе, без којих ова нема
никаквог смисла.

Све недоумице око славске
трпезе могу се отклонити
једноставним погледом у
календар. Једнодневни и
вишедневни постови познају се
по дебело уоквиреним датумима,
а набројани су и при крају
календара. Осим њих, посни су
свака среда и петак, са изузетком
неколико „трапавих седмица“
(такође побројане у календару).
Према томе, немушти изговори
попут „кад се слава једном
премрси, не ваља се враћати на
посно(?!)“ или тзв. „приказивање“
(постављање на трпезу једне

Пре неколико дана прославили
смо празник Преподобне мати
Параскеве, у народу познате као
света Петка. Бројне српске
породице узеле су ову
малоазијску подвижницу из 11.
века за заштитницу својих
домова. Ове године празник
Свете Петке пао је у петак, што је
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рибице и мало посне хране реда
ради, да би се, пет минута касније,
пред гостима нашло печење и
остале мрсне ђаконије), немају
никаквог оправдања и
најобичнији су одраз
незаинтересованости и
немарности. Домаћин који тако
поступа, доводи у непријатну
ситацију госте који се
придржавају поста. У основним
цртама, сценарио изгледа овако:
не желећи да квари атмосферу,
гост се уздржава од
послуживања, домаћини нуткају, а
онда се неко сети: „Ах, да, он
пости!“. Затечени домаћин шаље
некога од укућана у продавницу
по конзерву сардина или нешто
слично, што гост после једе као по
казни, праћен знатижељним
погледима присутних. Тешко да
ће тако третиран гост пожелети да
се кроз годину дана нађе за истом
славском трпезом (ако је уопште
умесно такву трпезу називати
славском).

Наша Црква прославља 21.
новембра Аранђеловдан, празник
посвећен светом архангелу
Михаилу и свим небеским
бестелесним силама. У неким
крајевима за Аранђеловдан не
спремају жито јер је, како кажу,
реч о „живом свецу“. Од свих
погрешних, верски неутемељених
обичаја везаних за Крсну славу,
овај је можда најпогрешнији и
најпротивнији црквеном учењу. У
Светом Писму стоји: „Бог није Бог
мртвих, него живих; јер су њему
сви живи“ (Лк. 20, 38). Славско
жито се не приноси за покој душе
свеца, него као заједнички помен
свим упокојеним прецима који су
нам кроз векове оставили у
аманет да славимо породичну
Крсну славу. Наша хришћанска
обавеза је да се молимо не само
за душе оних малобројних
предака из пар поколења које
знамо по имену, него и за оне
раније нараштаје о којима
најчешће не знамо ништа, а
славско жито постоји управо зато
да бисмо и ту обавезу могли да
испунимо. Стога се жито нипошто
не сме изостављати из славског
обреда, без обзира на то о којој се
Слави ради.

Гозбе се могу приређивати
разним другим поводима, чак и
без икаквог повода. Смисао Крсне
славе није у гошћењу за обилном
трпезом, већ у молитвеној
заједници са Богом, свецем
заштитником дома и свим
прецима који су нам кроз векове
оставили у аманет да празнујемо
тај дан. Зато би и они који се
иначе не могу похвалити
ревношћу у држању постова, на
дан своје Крсне славе требало да
учине тај напор и славље
организују онако како ваља.
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Основи црквене коегзистенције у новом миленијуму
Његово Преосвештенство Епископ ремезијански Г. Андреј
(Ћилерџић)
Ваше Преосвештенство, како
сте доживели избор за викара
Патријарха и које су области
Ваших дужности?
Налазио сам се досада на месту
асистента на катедри за
Догматику Православног
Теолошког факултета Минхенског
Универзитета и нисам очекивао
овај избор. Нисам се сматрао
достојним за епископски чин. А
онда сам се сетио мог живота и
служења СПЦ, сетио сам се моје
љубави према српском народу,
нашој традицији и историји. У
мојој души сам рекао: то је по
Божијем промислу, мораш то да
сматраш као позив самог Господа
Христа, Пастироначалника Цркве.
Спреман сам да дам све од себе
да моје епископско служење у
Цркви буде на добро и на корист
васцелог нашег народа.Као викар
Његове Светости ја ћу у првом
реду асистирати Његовој
Светости у пастирском служењу у
Београду. Београд познајем врло
добро, јер сам више година био
службеник Патријаршије секретар
Светог Архијерејског Синода за
међуцрквене односе (1993 - 2005).
У мом богословском
усавршавању у Минхену
концентрисао сам моју пажњу на
учење о Цркви, на еклисиологију.
Увек ме је интересовала Тајна

Свете Цркве. У склопу мојих
постдипломских студија увидео
сам да су моји најјачи дарови у
неговању међуцрквених односа,
значи у вези са коресподенцијом
са православним и дијалогом са
неправославним хришћанским
црквама у савременом свету.
Свети Архијерејски Сабор је
именовао више младих владика
на мајском заседању, како
коментаришете ова именовања?
Наша Црква је осећала потребу да
јача јединство. Треба знати да
сваки нови избор једног епископа
означава јачање јединства Цркве.
Нови Епископ липљански Г. Јован
(Ћулибрк) сигурно ће оснажити
рад наше Цркве на Косову и
Метохији. Осећала се потреба да
један јерарх наше Цркве столује у
Пећкој Патријаршији, који ће у
сарадњи са Његовом Светости да
буде посредник у нашој црквеној
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мисији са међународним
институцијама које делују на
Косову и Метохији, а то је врло
осетљива и тешка мисија.
Владика Јован се показао и досад
као веома искусан у тим
пословима и он ће допринети
јачању наше Цркве и чувању
њеног јединства. Сматрам да је то
врло значајни избор. То је
молитва упућена Господу Богу да
сачува свој верни народ и своју
светосавску Цркву и да храбро
гледамо у сусрет свим изазовима
који нас чекају. У Пећи и њеној
близини више нема ниједног
Србина. Некада се смело из
центра ићи пешке до манастира,
данас је то немогуће јер као Срби
би били изложени великој
опасности. Долазили смо недавно
колима на свечаност хиротоније
Владике Јована, и да није било
КФОР-а, Албанци би ушли у наш
ауто и малтретирали нас. Што се
другог избора тиче, у Крушевац је
дошао један од наших највећих
духовника, Владика Давид
(Перовић) који је духовно чедо
блаженопочившег Патријарха
Павла. Сабор је изабрао о. Давида
у уверењу да ће он, као Владика
Крушевачки, бити свети духовни
отац који ће чувати наш народ и
наше свештенослужитеље на том
простору. Предавао сам пет
година у Призренској Богословији
и сећам се да су најбољи
кандидати долазили из Крушевца
и околине. Ту видим такође
Божију промисао и милост да је
Бог благословио долазак Владике
Давида како би још више појачао
образовну ћелију у том крају. За
трећи избор желим рећи да је
долазак игумана манастира
Острога, викарног Епископа
диоклијског Јована за Епископа
нишког веома значајан јер је као

његов претходник на катедри
нишких епископа велики
подвижник и аскета. Све
кандидате лично познајем: био
сам на свим свечаностима
устоличења које су биле врло
радосне.
ДОБРА ДЕЛА ХРИШЋАНА
Обзиром да познајете ситуацију
у иностранству, какве су
могућности и искушења наше
Цркве тамо?
Рођен сам у Немачкој. Мој покојни
отац је 1944. године емигрирао из
Краљевине Југославије са
намером да оде за Аустралију,
али га је заједно са великом
групом Срба у Италији ухапсила
Енглеска војска и насилно их
пребацила у Немачку. Као ратни
заробљеници секли су наши Срби
шуме на северу Немачке тобоже
као ратна отштета Енглезима због
Хитлерових бомбардовања. Срби
су у Немачку дошли без ичега,
само у њиховим војним
униформама. Отац ми је рекао да
су хришћанске цркве
Римокатоличка и Протестантска,
одмах биле спремне да помогну
нашим људима, питајући их да ли
им треба помоћ?! Примио сам од
оца следеће завештање: сине, да
то никада не заборавиш у твојим
теолошким размишљањима! Када
су дошли у Немачку, Срби нису
имали ништа, а добијали су храну,
воду, одела и смештај. Моје је
искуство да на Западу живе многи
људи који имају искрену
хришћанску веру. То што су се
догматски, канонски и црквено од
нас одвојили јесте велика
трагедија и искушење. Наша
Црква је после Другог светског
рата одмах почела са

21

ПАРОХИЈСКИ ЛИСТ ХРАМА СВЕТОГ САВЕ У БРИСЕЛУ
организовањем црквеног живота
захваљујући нарочито Владици
Николају Велимировићу, који је и
сам био политички емигрант и
једно краће време боравио са
верним народом и свештеницима
у Немачкој, а потом отпутовао у
САД. Велику помоћ пружили су
нам у Немачкој Англиканци у
саставу енглеске војске, који нису
трпели неправду која је од стране
британских војника чињена
против Срба на том простору.
Ето, Енглези који данас станују у
Београду већ годинама служе
Божићно богослужење у нашој
придворској капели Светог
Симеона у Патријаршији, јер
немају свој храм.

водити са свима. С друге стране, у
свету који се великом брзином
мења, интегрише и глобализује,
неуједначено хришћанско
сведочење шкоди самој природи
благовести. Православна Црква
има одговорност да у дијалогу
сведочи древну веру апостолску
и да исправља све што није како
треба. И она то чини по природи
ствари и у својој самосвести.
Годинама сам био члан Комисије
за међуцрквену сарадњу - никада
нисам приметио да било ко од
православних јерараха иде у
странпутицу, наиме да направи
неки преседан. У тим телима
Православље наступа
јединствено, једнодушно. Мислим
да је у Западном свету
сведочанство Православне Цркве
примљено са великом
захвалношћу. Живимо у епохи
дијалога. Не би требало да нас
хришћане бије глас како смо
једини који нису способни за
дијалог. Благодаран сам Његовој
Светости Патријарху српском Г.
Иринеју на поверењу што ме је
заједно са Светим Сабором
Архијереја Цркве поставио на
епископску службу, са титулом
Епископа ремезијанског, древне и
славне Епископије раног
хришћанства. На ремезијанској
катедри је до 420. године
столовао велики учитељ,
проповедник, мисионар и јерарх
Цркве Свети Никита ремезијански,
један од отаца са чувеног
Антиохијског Сабора 378. године
којим је председавао Свети
Атанасије Велики. Смештена на
простору данашње Беле Паланке
Епископија ремезијанска
административно припада
Епархији нишкој којом је Његова
Светост Патријарх Г. Иринеј
управљао скоро 40 година.

Никада наша Црква није
заборавила добра дела хришћана
који су помогли расељене Србе у
дијаспори. Римокатолици и
Протестанти ставили су нам на
располагање своје храмове.
Понекад су отказали своја
богослужења да би православни
Срби могли да служе свету
Литургију. Прилике у Западној
Европи у вези са деловањем
Православне Цркве су више него
добре. А тамошње сведочење
Православља је по Божијем
промислу. Понекад не разумем
зашто се толико говори о
негативном аспекту дијалога са
неправославнима.
Зашто је неопходан дијалог?
Дијалог је потребан зато што је
Црква по својој природи призвана
да сједини све у Господу Христу,
никога не остављајући
усамљеног. Сам Господ Христос
је водио дијалог са свима, чак са
Сатаном (Матејево Јеванђеље,
Искушавање). Дијалог треба
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Епископија ремезијанска била је
иначе од првих векова
Хришћанства спона између
јединственог, једнодушног и
истоверног православног Запада
и православног Истока. У чину
моје епископске хиротоније 18.
септембра у Београду видим
дивну Промисао и намеру Божју,
да и ја, својим снагама и помоћу
Божјом, продужим ову лепу
традицију мостоградње Запада и
Истока.

оних са којима треба да ступи у
дијалог?! Народ треба обавестити
о конкретним садржајима дијалога
и пратити како то народ прихвата.
Уверен сам да ћемо онда заиста
моћи да израдимо моделе
црквене коегзистенције у 21. веку
и покренути их. У свету који се
мења и који тражи одговоре на
питање јединства, ми хришћани
морамо да понудимо изворне,
вековно у Цркви позитивно
доживљаване моделе јединства
са хришћанског становишта.
Православље је позвано да данас
што присније манифестује своје
свеправославно јединство, што и
чини, јер све су чешћи сусрети
поглавара Православних Цркава
и највиших међуправославних
комисија. А водимо дијалог само
са средњом струјом хришћанских
цркава. Био сам у прилици да
чујем озбиљне самокритичке
констатације од неких
неправославних у вези са
могућим хиљадугодишњим
погрешним развијањем њихових
цркава. Уверење да је њихово
одвајање од Православне Цркве
довело до погрешног развоја,
зближава их са сопственим
изворним Православљем на
Западу, а камоли са
Православнима на Истоку. Десне
струје пак не желе дијалог са нама
и махом се укључују у
антиправославну политику. Има
ли пак нешто лепше од истине да
захваљујући дијалогу, у ситуацији
где готово наде нема, да у нашем
националном суноврату и
демонизовању српског имена
постоји још неки зрачак наде?!
Нама је дијалог насушна потреба.
И ту видим мудрост наше Цркве
да појача својим конкретним
одлукама област црквеног
дијалога и дијалога уопште.

ДА СЕ ПРЕВАЗИЂУ РАСКОЛИ
Шта је потребно учинити да би
се унапредио хришћански дијалог
и јединство међу хришћанима?
Постоји општа жеља у
хришћанском свету да се
превазиђу расколи, што је,
додуше, веома тешко оствариво.
Имамо људске слабости, једино
се надамо у Божију милост и у
Христову помоћ. У Светом Писму
пак пише: што је људима
немогуће, Богу је могуће (Мт
19,26). И са те позиције смо од
самог почетка настанка
институционализованог дијалога
деловали, надајући се у Божију
милост. Треба ми људи са наше
стране да Господу Богу пружимо
простор да управо Он делује и
помогне нам у процесима
међусобних трагања. Међутим, то
мора свакако да буде на здравој
научно-богословској основи,
наиме, у дијалозима треба да
учествују наши најбољи теолози.
У сваком случају треба да будемо
присутни. Јако је важан процес
рецепције дијалога. Мислим да је
проблем у самом Православљу
следећи: како све ово пренети
верном народу који је вековно
изложен страдањима од стране
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Свакако ће бити потреба да се на
Богословском факултету у
Београду оснује катедра за
теологију међуцрквених односа.
Очекујемо од тога оно што је
најбоље, надајући се у милост
Божију, у Христову љубав према
људима. Наша молитва треба да
буде жеља коју је и сам Господ
Христос изговорио пред своје
страдање: да сви који у Њега
верују буду једно (Јн 17,11).

у шта сам се и сам уверио на
Универзитету у Минхену.
Ево, поменућу само један од
успеха дијалога Православне
Цркве на Западу: неки западни
теолози прихватили су критику да
се Цркве на Западу не држе оног
што је заиста васељенско и
саборно, наиме онога што нас уче
седам Васељенских Сабора (325787). Они су тај проблем научно
анализирали и могли спознати да
је само Православна Црква
очувала, и то у најлепшем и
најизворнијем облику, учење
седам Васељенских Сабора и
Светих Отаца.

То је и тема Ваше докторске
дисертације “Модели црквене
коегзистенције у 21. веку”. Да ли
се наставља појава прелазака у
Православље, која је била
значајна крајем прошлог века?

СЛОБОДА ЈЕ ИЗНАД СВЕГА

Стално има прелазака у
Православље из различитих
предиспозиција. Највише због
мешовитих бракова, затим у
академским круговима, а
примећени су и монашки
преласци у Православље.
Недавно је Бенедиктински монах
Габријел из Швајцарске, схватио
да је Православље изворно
хришћанско наслеђе, аутентично
хришћанско предање Западне
Европе и отпутовао је у Русију да
под јурисдикцијом Руске
Православне Цркве прими
Православље. Такође у
Француској има Католичких
братстава који су прешли у
Православље. У Богословској
литератури, у вези са тим
преласцима, има пуно дирљивих
успомена које свако може да
прочита. То нису еуфорични
преласци, већ преласци са пуном
свешћу да се пре свега треба
добро припремити за примање
православне вере, на основу
озбиљних и чак научних
удубљивања у хришћанске догме,

На једном међународном скупу у
Швајцарској, после дискусије о
проблему филиокве (наводног
исхођења Духа Светога и од Сина)
поједине цркве на Западу
прихватиле су брисање филиокве
из њиховог символа вере. То је
велики успех. Научно утемељено
је доказано да је филиокве
уведено не у вези са црквеним
притиском од стране Римског
епископа, него политичким
притиском Карла Великог који је
хтео да створи Западно Римско
Царство, као конкурентно царство
Цариградског престола. Данас се
све више одржавају округли
столови по разним питањима, а то
омогућује православнима
зближавање Западу, односно
овим се отварају врата за
прихватање изворног
светоотачког учења и евентуални
повратак западних хришћанских
конфесија својој изворној
хришћанској православној вери.
Радим још увек на мом докторату
и надам се да ћу моћи после у
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богословским часописима да
изложим укупна православна
гледишта и схватања.

јасних односних граница и
компетенција. Сви заједно треба
да служимо нашем драгом и
страдалном народу. Нека народ
свагда зна да има оца и мајку.
Лично не могу негирати да влада
извесна таква атмосфера у
Западној Европи, одакле ја
долазим. После доба
просвећености, међутим, Запад је
прошао кроз сасвим другачији
духовни развој неголи на Истоку.
Могу да кажем да су односи Цркве
и Државе врло добри, али и
другачији. Можда је то она лепа
одлика Православља код нас
Срба, да својом величанственом
светом Литургијом православна
традиција плени човека. Нашу
лепоту Православља морамо да
негујемо ма где се налазили,
чувајмо је како би је пренели на
оне са којима долазимо у контакт,
ма где у свету! Ослобађајмо се
тешког послератног атеистичког
наслеђа. Нека се односи Државе и
Цркве и даље крећу по принципу
Симфоније. Када посматрам људе
у свету, очигледно су забринути
за будућност и оријентацију.
Хвала Богу што имамо доброту и
милину српске душе. Надајмо се
да ће наша држава најзад стати на
своје ноге, да неће дозволити
никоме са стране да нам дође и
држи лекције о демократији и
људским правима. Немачка
канцеларка је недавно у Београду,
бар како су то медији пренели,
наступала једнострано, а то је
критиковано како у Србији тако и
у Немачкој, и другде. Радује ме
што многи виде да није лепо како
неки поступају са достојанством
српског народа. То морамо да
сведочимо и да истрајемо у томе!

Како видите однос наше државе
и наше Цркве, поредећи их са
земљама ЕУ?
То је комплексно и тешко питање
о коме бољи стручњаци морају да
кажу своја мишљења. Мени се
чини да је овај садашњи развој у
ЕУ нездрав. Реч демократија је
код неких често гесло са којим се
наступа у жељи да се тамо нешто
придобије. При томе се много
прича о људским правима и о
демократским уређењима,
међутим, позадина целог овог
процеса је веома нејасна. То
видимо на основу статуса нашег
српског народа. Моје приватно
мишљење је: атмосфера овог
процеса треба да буде
опуштенија. Истовремено је
кристално јасно да постоји жеља
код свих народа у Европи да се
дође до јединства и заједништва
људи који живе у савременом
свету, али пре тога морамо једни
другима да опростимо и да се
помиримо. Проблеми савремене
цивилизације се тичу свих нас.
Желимо да се ујединимо, али на
најбољи начин, кроз дијалог. Ми у
Србији можемо да се ослањамо
на искуства других народа који су
критични према овим
комплексним питањима. Служење
народу је заједничко дело
политичких и духовних структура.
Поносан сам што је код нас у
Србији појачана спремност да се
народ не изложи искушењу
дијархије, већ да служење народу
функционише на принципу
заједничког служења нашем
народу. Треба се пак у погледу
односа Државе и Цркве држати
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црквеног духа. Наш Богословски
факултет и наше богословије
пуни су уписаних студената.
Видеће се резултати. Питање пак
свих питања јесте: какву храну да
дамо нашој души?! Стално
служење свете Литургије води
народ у познање истине да је
народ онда најсигурнији и
најзаштићенији када је окупљен
на светој Литургији. Наш народ
мора баш сада да пробуди своју
свест да у сваком тренутку стоји
пред живим Богом. Сви смо
позвани на подвиг у свету који је
препун искушења и изазова.
Пастири Цркве и државне службе
треба да иду испред народа на
путу Божијем, како би сви у души
носили лик Божји и доброту
Небескога Бога Оца.

Да ли смо спремни да трпимо и
страдамо зарад Царства
небеског, како су то чинили наши
средњовековни јерарси и
државници?
Црква неће бити беспомоћна када
је у питању жртва и љубав за свој
народ. Наш народ се вековима
намучио и платио високу цену за
своју слободу. Не смемо нашем
народу да стављамо још већи
терет. Ако неко треба да се
жртвује, то смо ми – на првом
месту духовници, монаштво,
свештеници и епископи. Слобода
је изнад свега. Црква треба да се
заузме за моралне вредности, за
духовни живот, и то управо
примерним делањем и
предњачењем у свакој жртви.
Црква је позвана да председава у
љубави и у служењу народу.
Црква ће наставити данас своју
мировну мисију неговањем

(Православље број : 1069)

Помозимо грађевинске радове
у нашем Храму
Свима нам је познато да:
"КО ЦРКВИ ДАЈЕ, БОГУ ПОЗАЈМЉУЈЕ,
А БОГ НИКОМЕ ДУЖАН НЕ ОСТАЈЕ".
Очекујемо ВАШУ ПОМОЋ која је неопходна да ово
Богоугодно дело, које сви жељно чекамо, довршимо
у што краћем року на славу Божју а нашу корист и радост.
Управа Храма
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Две године од упокојења Патријарха српског Павла

„И светлост светли у тами...“
Ирина Радосављевић
„Нико нас није питао хоћемо ли се родити у овом или оном народу, од
ових или оних родитеља... за све то ми нити имамо заслуге, нити кривице.
Но, да ли ћемо живети и поступати као људи или нељуди, то, верујте,
зависи од нас.“ Примивши Свету тајну Причешћа, 15. новембра 2009.
године, упокојио се Патријарх српски Павле. Преселио се у места светла,
места свежине, места одмора и „ушао у радост господара својега“ (Мат.
25,21) коме је верно и предано служио. Колики је био плод његовог труда,
показало је пола милиона људи који су сатима смерно и стрпљиво чекали
пред његовим кивотом у Саборној цркви да би упутили последњи целив
свом вољеном Патријарху.
Био је Патријарх у смутном и мрачном времену, времену губљења тла под
ногама, неизвесности и муке, времену обавијеном маглом у коме је било
тешко назрети било какав путоказ и оријентир. Затечен крвавим ратом,
оптерећен голим преживљавањем у тешкој кризи, препуштен себи у
друштву које се распадало, народ је обитавао у безнађу и страху. У таквом
времену, по промислу Божијем, на свећњак би уздигнута „светлост пред
људима“ (Мат. 5,14-16), и ту светлост „тама не обузе“ (Јн. 1,5) и она поста
ослонац, утеха и нада. Смирени Епископ Павле уздигнут је на
патријарашки престо и својим скромним, јеванђелским животом и својом
тихом, једноставном и мудром речју, постао „жижак нози нашој и видјело
стази нашој“ (Пс 119,105). Васељенски Патријарх Вартоломеј, у својој
беседи на Патријарховом опелу, рекао је: „Његов лик и читава његова
појава зрачили су светошћу и праведношћу. Његов етос је био чврст као
дијамант. Добровољно је био пуки сиромах, подвижник који подсећа на
древне пустињске Оце, испосник, човек непрекидне молитве, благ,
мирољубив и смеран срцем, али и борац који не зна за узмицање, спреман
на сваку жртву кад год је за то постојала потреба. Огњени литург пред
свештеним жртвеником Божијим, духоносац, он је сабрао у себи, како је
некада Свети Григорије Ниски рекао за Мелетија Антиохијскога Давидову
кротост, Соломонову разборитост, Мојсијеву доброту, Самуилову
правичност, Јосифову целомудреност, Данилову мудрост, Илијину
ревност за веру и девственичку чистоту Јована Богослова“.
У свом првом интервјуу након устоличења, датом новинама Српске
Патријаршије Православље, Патријарх српски Павле је између осталог
рекао: „Нико нас пре рођења није питао хоћемо ли се родити у овом или
оном народу, од ових или оних родитеља, у овом или у оном духовном
амбијенту. Ми за све то нити имамо заслуге, нити кривице. Но, да ли ћемо
живети и поступати као људи или нељуди, то, верујте, зависи од нас. То и
јесте једино што нам даје цену и у очима свију људи добре воље. Будимо,
дакле, увек и свуда људи, да нас – као људе – призна за своје Бог, а
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препознају преци и упознају савременици“. Његов позив да будемо људи
одјекнуо је снажно, највише због тога што је сам био Човек. Бог је човека
створио по свом лику и подобију, али је тај лик толико упрљан и
искривљен, да се често, посматрајући историју човечанства, а и свој
лични живот, запитамо: Има ли човека? Не видимо га у његовој
првобитној лепоти, ни и у другима ни у нама самима. Попут Диогена, који
је са светиљком у рукама тражио човека, и ми као хришћани, у тренуцима
криза и невоља, пожелимо да видимо човека, да видимо његову лепоту и
узвишеност, да нам се посведочи Божији лик у њему и тако пружи нада у
сопствено спасење. Болесник у бањи Витезди одговорио је Христу:
„Господе, човека немам...“ (Јн. 5,7). Тешко је наћи човека, а човек нам је
често потребан. Патријарх Павле је био жива икона Христова и човек у
пуном смислу те речи и то је управо оно што је дало тежину његовим
речима будимо људи и одјекнуло у срцима многих. Његова појава и живот
сведочили су да хришћанске врлине могу опстати и победити и у најцрњој
тами, у било које време и на било ком месту.
„Свима сам био све, да како год неке спасем“ (1Кор. 9,22), говорио је
апостол Павле. „Не бојте се, браћо и сестре, никога и ничега. Бојати се
само греха, само онога што нас удаљује од Бога и од Царства небескога.
Не бојати се никада никаквог понижења, никакве штете“, говорио је
Патријарх Павле. И заиста је био свима све и спреман на све зарад њему
повереног народа. За себе и свој углед није марио када је у питању била
добробит другог. Једном приликом је рекао: „Да могу стићи, Васкрсли Бог
ми је сведок, пред црквама, болницама, па и пред луксузним дворанама за
банкете и модне раскоши, стајао бих и лично просио за страдалну нашу
браћу, сестре и децу“. И то нису биле празне речи. Патријарх Павле је био
човек дубоке емпатије и снажног осећаја одговорности. Према оном
најмањем понашао се исто као и према оном највећем, са истом пажњом и
бригом. У беседи на дан свог устоличења, рекао је: „Као Патријарх Српски,
своје првенство међу једнакима, а и свако првенство међу људима,
схватамо као првенство служења, жртве и крста. Нису наше, него
Христове речи које кажу: Ко хоће да буде међу вама први,нека буде свима
слуга! Жртва је темељ јединства и у црквеном и у народном саборном
животу, као и у свим областима друштвеног делања, а Крст је једина
непролазна слава човекова“. И поред бројних и тешких обавеза, стизао је
да прими и саслуша и обичног човека са његовим мукама и недоумицама.
И да у пружи благу реч која укрепљује. Савет који има смисла. Трезвену и
утешну поуку.
Патријарх Павле је поседовао трезвеност, меру и пажњу. У односу према
свему и према свима. Трудио се да све што чини буде смислено и
оправдано. Осећао је дубоку одговорност према Богу, човеку, историји,
животу. Био је храбар да може на сваком „страшном месту постојати“ и
пример заборављене врлине чојства – чувања другог од себе. Реч му је
била понекад оштра у истини, понекад блага у љубави. Био је заиста
Човек, икона Христова, путеводитељ и родитељ, светлост која се не може
сакрити од света. И људи су га волели, поштовали и слушали. Богу
дугујемо захвалност што смо били савременици таквог човека и окусили
благодат присуства Човека Божијег. Нека му је слава у све векове.
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