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Боготражитељ

вети отац наш Сава је први Архиепископ, учитељ и просветитељ,
али и боготражитељ, јер је са шеснаест година отишао на Свету
Гору да тражи Бога. И нашао Га је у светом Предању Свете
Горе, у светогорским старцима, у чудотворним иконама, у
светим моштима и манастирима. То искуство ће он касније, са
моштима Светог Симеона Мироточивог, донети са Свете Горе
у Србију и међу српски народ. Светосавље ће се развијати и
развити кроз живот наше Православне - Светосавске Цркве
до дана данашњег.
Један младић у светом Јеванђељу је питао Господа
Христа, шта да ради да би задобио живот вечни. Он
му је одговорио: држи заповести, не убиј, не кради,
не сведочи лажно и љуби Бога и ближње своје. Овај
младић из приче јесте и требало би да буде свако од
нас. Сви треба непрестано да се питамо, шта да радимо
да бисмо задобили живот вечни. И да се питамо, да ли
овим начином живота каквим сада живимо, задобијамо
4 живот вечни, или не. А то можемо лако проверити.
Раскољников, који је у роману Достојевског Злочин
и казна, убио бабу, сигурно није тим делом заслужио
живот вечни, али својим покајањем, можда јесте. Тако
се и Свети апостол Петар три пута одрекао Христа,
али је и три пута горко плакао, и Бог му је опростио.
Наш Свети Сава је показао да је смисао човековог
живота на земљи да тражи Бога. Постоји позната књига,
аскетска, монашка, која носи наслов Боготражитељ.
Она нам говори да ми својом молитвом тражимо Бога
и разговарамо са Њим, било да смо у Цркви или у
свом свакодневном животу. Бог је увек близу нас, само тога треба
да постанемо свесни и да Му се молитвама обраћамо као свом Небеском Оцу. И Он ће
нас сигурно услишити и чути и помоћи.
Поред Животворног Источника и Православног основца, Боготражитељ, часопис за
православну омладину, је трећи часопис наше Зворничко-тузланске епархије. Намењен је
првенствено омладини, али и свима, јер сви треба да будемо млади духом и да непрестано
тражимо Бога. Ако Га нађемо, и када Га нађемо, рећи ћемо заједно са апостолима: Ево,
нађосмо Месију, тј. Христа. После тога ће нам све постати јасно; и откуд Бог, и откуд
свет, и откуд човек, и смрт и живот. Све ће нам у један трен постати јасно, и нећемо
морати никога ништа да питамо.
Дај Боже да овај наш нови часопис Боготражитељ има ту мисију, и да да велике плодове
међу нашом православном и светосавском омладином у Зворничко-тузланској епархији
и свим српским земљама.




				
						

Са благословом
Епископ зворничко-тузлански
Фотије
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БОЖИЋ – НАЈЉЕПШИ ПРАЗНИК СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ
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епревазиђен по својој празничности, љепоти и радости коју уноси у све хришћанске домове,
Божић је одувијек представљао најдивнији празник у години. Пробуди у нашим срцима
огромну количину среће и неизмјеран понос због вјерског идентитета који нас краси. Тог дана
славимо Исуса Христа на најљепши и најсвечанији могући начин. Од давнина су наши преци
обиљежавали рођење Месије и вијековима упражњавали обичаје за које и данас знамо и које
поштујемо. Оставили су нам у насљеђе богату и изузетно занимљиву традицију, која нас чини
јединственим народом, у односу на све друге нације.
Како нас Свето Писмо учи, Исус Христос, Син Божји, рођен је у витлејемској пећини, у вријеме
владавине цара Августа, када је вршен попис становништва
града Назарета. Исусова мајка, Марија, и њен вјереник, Јосиф,
напустили су град и због тога Христос није рођен у мајчином
завичају. Долазак Спаситеља на овај свијет мудрацима је
најавила звијезда. Овом рођењу сви су се веома радовали, а
нарочито анђели који су пастирима јавили те срећне вијести.
Затим су мудраци посјетили Оваплоћеног Бога и даровали му
злато, тамјан и смирну који и данас представљају
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важну симболику, када говоримо о хришћанству.
Овај празник се по грегоријанском календару
обиљежава 25. децембра, а по јулијанском 7.
јануара. Празнује се три дана.
Сваког божићног јутра пробуди нас
невјероватан сјај сунца или величанствена
бјелина снијега који најављују берићетну
годину. Припреме за славље су већ извршене,
те чланови породице одлазе на Литургију - мјесто сусрета са
Богомладенцем. Код куће се након службе нестрпљиво ишчекује
први, најмилији гост тог дана, односно полазник - мушки члан
породице који у дом уноси весеље и представља мудраце који су посјетили тек рођеног Христа.
На улазним вратима одвија се дочек, то јест сусрет са полазником, у виду посипања зрна кукуруза
и пшенице, који указују на то да слиједи година испуњена богатством. Улазак бива пропраћен
размјеном божићних поклона и честитања.
Прво се испоштује обичај кађења дома. Потом, празник додатно употпуњава здравица
положајника, који жарачем изазове
реакцију мноштва искрица ватре и
притом зажели све најљепше породици
чији је гост. Након обраћања Богу кроз
молитву и исказивања захвалности
на свему што је тај дан остварено и
приуштено, слиједи гозба. Лијепо
декорисан сто испуњен је празничним
ђаконијама које припреми вриједна
домаћица. Међутим, упркос бројним
јелима, различитим врстама колача и
слично, оно што је најбитније јесте да
храна буде испуњена љубављу, као и
да не представља главно обиљежје и
примарну асоцијацију на празник.
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Свакако, истиче се чесница, чији се
мирис шири и испуњава просторије дома
и двориште, у ком посјећује успаване
биљке, захваљујући пролазу у виду
отвореног прозора, кроз који се назиру
гранчице високог поноситог божићног
симбола. Бадњак доприноси миру и
спокоју у дому и неизоставан је дио овог
празника. За присуство тог обиљежја
празника задужен је домаћин који на
Бадњи дан, односно дан раније, изабере
бадњак, а затим њиме украси дом.
Веома важно је поменути и божићну
пшеницу, чији раст представља симбол
родне године, као и свијећу, која симболизује наду и почетак новог живота. У зависности од
поријекла и мјеста становања, постоје и други разнолики интересантни обичаји. Сам начин
поздрављања, ријечима: „Христос се роди!“ и „Ваистину се (Христос) роди!“, потиче од
давнина и карактеристичан је за наш народ. Према традицији, овим ријечима вјерници се једни
другима обраћају све до Богојављења, тачније до 19. јануара.
Надалеко је чувена и уникатна љепота овог празника који употпуњавају улога домаћина и
домаћице и који је сваке године додатно уљепшан од стране најмлађих. Дјечија радост, осмијеси
и усхићеност су неизмјерни у овом периоду године и чине Божић свечанијим.
Божић треба провести његујући традицију, уживајући у празничној радости и спокоју и у
нади да ће предстојећи период бити погодан за напредовање у новим походима на знање и
учешће у различитим богоблагословеним подухватима. Сваки Божић је нови почетак, нова
шанса нама, и њене су нити исткане од вјере Христове, вјере Божића којим почиње пут нашега
спасења.
Сара – Тара Томић
Гимназија, Бијељина
илустрације Марија Мишић
ЈУ Медицинска школа, Добој

Витлејемска пећина
ЈУ ,,Медицинска школа” Добој

Б
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РАДОСТ БОЖИЋА И
МЈЕСТО ОБИЧАЈА У НАШЕМ ЖИВОТУ
На празник се не сјећамо само
оног што се десило у историји
него то оприсутњујемо данас
у нашим животима и Божић
нам удахњује Радост живота,
са којом треба живјети цијеле
године, јер долази Онај који
обесмишљено осмишљава.
Право питање данас је да ли
се више радујемо Христовом
рођењу или божићним
обичајима.
Све више божићним
обичајима, али ту
смо да то
промијенимо.
7
Никад није касно
уочити истинске
вриједности.
Запамтите!

Боготражитељ

Као што рекох, одлазак у
цркву први је корак који
од највећих православних ћемо начинити. Рана јутарња
празника. Христово рођење Литургија обухвата и причешће.
најавила је звијезда коју су Вјерници ће вишеседмични
пратили мудраци са Истока. пост окончати причешћем,
Њихов долазак показао је а потом, одлазимо кући гдје
да је Христово рођење било заједно са породицом читамо
очекивано од стране свих молитву и доручкујемо уз
народа, а не само Јевреја.
трпезу, посебно припремљену
Исус се не рађа као великаш за тај дан.
овог свијета, који
представља надмоћ над
народом. Он се рађа као
Спаситељ свих.
У данашњем времену
вриједности нашег
живота знатно су се
промијениле.
Ми, млађи, то можемо
уочити слушајући
приче стари. Праве
вриједности лаганим
ходом ишчезавају
из наших мисли и
дјела, док ми нечујно
јецамо за истим не
предузимајући ништа. Па,
понекад видимо богату гозбу,
Суштина овог празника је
разна пића и посластице као да нас асоцира на Христово
извор задовољства.
рођење и праве вриједности
За тим, у корак, иду проводи које вреднујемо читаве
у луксузним локалима са године, тј. читавог живота.
још луксузнијим пићима и Божић је празник почетка
привидно луксузним људима. нашег спасења, јер се рађа
То је свакодневица, али управо Онај који нас одрешује од
то, свакодневицу, преносимо и највећег непријатеља, тј.
на наше празнике. Мијењамо
смрти.
њихову суштину, символику
и облик. Божић представља
рођење, надање, испуњење и
спасење. У складу са овим,
треба и да обиљежимо и
доживимо тај празник.
Одлазак у цркву, дан проведен
са породицом и у молитви
главна су обиљежја Божића.

Христово рођење је један




Mилица Абаџић
Гимназија, Лопаре

СТИХ О СРЕТАЊУ ПРАЗНИКА

Б
РОДИ НАМ СЕ ХРИСТОС СПАС

БОЖИЋ

Дјевојачка утроба дарова свијет,
Даром својим људски род спаси,
Процвјета на земљи најљепши цвијет,
Да земљу цијелу чистотом краси.

Засија звијезда сјајна и далека,
Као из бадњака варница нека.
Небо посебним сјајем блиста,
На рођендан Исуса Христа.
Мирис тамјана по соби се шири,
Вријеме је да се прашта, воли и
мири.
Свако руке у загрљај шири,
А свако радознало дијете у
чесницу завири.
Тамну собу обасјава свијећа,
А људско срце неописива срећа.
8 Нека се таква срећа и код тебе
догоди,
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Преблага Богомладенца роди,
Да благослови љубављу и миром,
Пјесмом Га славе анђели, народи
Да се чују молитве свијета широм.
Одабра јасле за постељу Своју,
Мати Га покри сламицом меком,
Анђелчићи Му с неба пјесмице поју,
А Он нас пригрли љубављу божијом.
Пећина цијела пламеном засја,
Пламеном вјере и кротке љубави,
У утроби њеној роди се Месија,
Да свако биће од гријеха избави.




Над Витлејемом звијезда блиста,
Пастири први Богу се поклонише,
Мудраци похиташе да виде Христа,
Божић малени, миром мирише.

Мир Божији, Христос се роди!

Славимо рожденство Бога узвицима:
“Мир Божији, Христос се роди!”
Ведрина и љубав сија нам на лицима,

Дајана Јовић
ЈУ ,,Економска школа” Добој

Јер, ваистину се Христос роди!
Славка Благојевић
ЈУ ,,Медицинска школа” Добој

БОГОЈАВЉЕЊЕ
Док поноћ откуцава и казаљке се у сусрет ближе,
Много радозналих погледа ка небу се диже.
Зјенице им од вјере сјаје,
А у души разноврсне жеље гаје.
Ријека Јордан у сјају блиста,
На дан крштења Исуса Христа.
С неба се спусти голуб бијели,
А Господу се поклони свијет цијели.
Наше гријехе спира света вода,
И велика љубав нашег Бога.
Кроз облаке се зачу Божији глас,
Крштење је од гријеха једини спас.
Небо се чудном свјетлошћу засјаји
А људи ускликнуше Бог се јави!
Дајана Јовић
ЈУ ,,Економска школа” Добој

Б

БЕСЈЕДА (ТЕМЕ БРОЈА: СВЕТИ САВА

СЛОВО НА СВЕТОГ САВУ
„А и ја теби кажем да си ти Петар, и на томе камену сазидаћу Цркву своју, и врата ада неће
је надвладати“ (Мт. 16, 18).

Боготражитељ

Овим речима је Господ Исус Христос, Који је, како вели Григорије Ниски, вера
наше вере, нада наше наде, љубав наше љубави, срце нашег срца и живот нашег живота,
поставио камен темељац једне златне епохе градње храмова која траје од тог момента, па
све до данас. Наш род је градио храмове, гради их данас и градиће их док је света и века.
Христос сваком хришћанину на рођењу запечаћује храм љубави и лепоте у његово срце и
његову душу, а задатак рођеном јесте да ту љубав преточи на свако створење Божије. Ова
љубав афирмише се Христовим сведочанством у двема највећим Божијим заповестима које
управо говоре о љубави према Богу и свом ближњем. Тако ће сваки који буде испуњавао
ове заповести сазидати велелепни, хармонични и духовни храм своје душе.
Најслободније говоримо да је наш духовни Отац, Светитељ, добротвор, лекар, учитељ,
и просветитељ Свети Сава, учинио за наш српски род, културу, историју и идентитет,
толико доброчинстава да га са потпуним правом поистовећујемо са Христовим ученицима,
апостолима. Јер, уистину, сваки који ради на ширењу Христове речи и науке, и јесте његов
ученик. Одбацивши сву светску моћ и силу, све оно што је профано и пролазно, Свети 9
се определио за ону другу страну Христову, за духовно богатство, јер, као што вели и
епска песма: „Земаљско је за малена Царство, а небеско увек и до века“. Тако је, имавши
потпуну власт и имућство, као син владара једне државе, да гради силне дворове и палате,
ту привилегију одбацио, отишавши у правац градње духовних храмова по свим местима
где обитава српски народ. И, има ли тог места међу српским народом, које Свети Сава није
обишао, има ли човека из нашег рода, Савиног савременика, који за њега није чуо, постоје
ли иједна уста која не хвалише нашег великог Божијег угодника, поноса и дику нашег
рода?!




Боготражитељ

БЕСЈЕДА (ТЕМЕ БРОЈА: СВЕТИ САВА
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Б

Свети Сава је у српском народу успешно градио символичке храмове
љубави, дуготрпљења, измирења, доброте и вечне привезаности
за Господа. Он је у „златној књизи“ староставној у коју је
уткана историја нашег народа, оставио снажан и неизбрисив
печат, чија свежина и мирис мастила одишу и дан данас, и одисаће
све док постоји макар један хришћанин у свету. Као што Свети
Јован Богослов вели за Христа да Његово спаситељно дело,
када би се описивало, не би могло стати у све књиге овога
света, тако бисмо исто могли рећи да је сама помисао на то
да би се могло записати све оно што је Св. Сава делао, зборио
и проповедао, апсурдна. Запитајмо се да ли смо макар у једној
пори наших живота достојни наследници својих славних предака.
Јер, управо о томе нас поучава стара народна пословица: „Будимо
потомци, да бисмо били преци!” Размислимо, да ли имамо ишта
вредно што бисмо могли оставити у наслеђе својим потомцима,
макар мали део онога што је нама оставио Свети Сава.
Теодора Ерић
Гимназија, Зворник



Стана Митровић,
Гимназија, Бијељина

БЕСЈЕДА (ТЕМЕ БРОЈА: FILIP VIШЊИЋ)

ВИШЊИЋЕВА ПЈЕСМА ЈЕ НЕУГАСИВА
ЛУЧА ХЕРОЈСКОГ ВРЕМЕНА
Прерано лишен очињег вида, Вишњић је већ
од младости на своја плећа примио огроман
терет, али га то није спречaвaло да говори. Он
није желио да ћути, нити да сагиње главу; он
се борио, не оружјем, већ пјесмом и ријечима.
Филип је управо у својим пјесмама пјевао о
славној прошлости и славним вођама. Он је
све ратне страхоте, ломове у људским душама
и смисао јуначких борби против непријатеља
опјевао у својим пјесмама тако снажно и
увјерљиво, зато што о њима није читао, нити
слушао, него их је доживио у нимало лакој
ратној стварности.
Вишњићева пјесма ,,Почетак буне против
дахија” нам даје одговоре на мноштво питања
и учи нас како мир, слобода и међусобно 11
уважавање граде један народ за разлику од
мржње, похлепе и зулума који људски род
могу одвести само ка забораву и нестанку.
Позивајући се на јунаштво, борбу за слободу
и људско достојанство својих предака, народ
се дигао на буну. Имао је тежак задатак да се
суочи са непознатим силама које извиру из
лошег људског насљеђа, из зависти и злобе, те
из свих невоља које је српски народ трпио и
трпи. Јунаци, представници народа, смјели су
и могли оно што обичан народ није. Били су
спремни да се не осврну, да гледају напријед;
умријеће, нећемо проћи поред смрти, родиће се
поново, али ће сачувати српску част, избориће
слободу и осветити сваку кап проливене крви.
На њиховом путу помогла им је одлучност да
освете све оно што су Турци икада чинили
Србима и беспоштедно их гонили. На том
путу, као једина свијетла тачка која још увијек
све одржава у животу, стоји лик Карађорђа,
који је Турцима показао да ,,раја није шала”.
Све што су злогласне дахије икада чиниле
српском народу, српски прваци предвођени
Карађорђем, чине све то исто Турцима. Дахије
су погубљене, њихови животи су угашени,
али Срби се ту не заустављају. Карађорђе,
чистог срца и оданости према својој отаџбини,
пружа наду да ће се сви Срби oслободити и
ујединити са обје стране Дрине и у тој мисли
настоји истрајати.

Боготражитељ

,,Свака беше за Те рана која тишта, а свака
реч ехо Твога страшног слова: А сад ти кличу
само с губилишта, и сад су нам гробља већа од
градова” - рече наш Јован Дучић. У ватромету
живота данашњице, ми трагамо за ријечима
храбрим и утјешним, а ријечи највећег
охрабрења и непоколебиве борбе, још у давним
временима, када су се појединци истицали по
свом јунаштву, исказао је наш народни пјевач,
Филип Вишњић. И заиста, шта нам друго треба
осим ријечи и порука које преносе?! Ријечи су
чувар баштине и народног идентитета; оне
штите од заборава историју која понекад може
да се изгуби у огромном вртлогу времена.
Филип Вишњић се својим стиховима потписао
на мапи Семберије и Срема. Његове пјесме су
исткане ријечима свјетлости, крвљу јунака и
ратника и храброшћу која је одликовала сваког
појединца.
Bишњић је био чувар јединства српског рода.
Када му се у разним приликама враћамо, никада
не може да престане наше чуђење какве је све
апокалиптичне појаве по земљи и на небесима
слијепи Филип Вишњић видио. Својим
крупним стасом, он је био права људина.





БЕСЈЕДА (ТЕМЕ БРОЈА: FILIP VIШЊИЋ)

Боготражитељ

Филип Вишњић је испјевао још доста пјесама
у којима је говорио о различитим сукобима и
познатим јунацима. Један такав јесте наш кнез
Иван Кнежевић од Семберије.
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Пошто је Кулин капетан са својoм војcкoм
заробио велики број Срба, кнез Иван је моpao
да им помогне и скупи небројено благо за
откуп. Када је послије грдних мука постигао
све оно што је желио, откупљени и ослобођени
Срби су отишли ,,куд је коме драго”, а ,,Ивану
нико да захвали, а камоли да Ивану неко плати”.
У овој Вишњићевој пjeсми незахвалност
произилази као човjекова судбина, нешто
толико уобичајено да постаје споредно, готово
и неважно у односу на побједу племенитог над
суровим, доброг над злим. Данашњи свијет
у коме живимо и у коме траје непрекидна
борба снага добра са снагама зла, садржан је у
Вишњићевим стиховима који говоре о потреби
да надмоћ онога што је добро у човјеку треба
и мора да надјача оно што је зло. Колико год
времена била тешка и зла, треба да настојимо
ка добру које је другачији назив за људскост
и херојство. Управо ће нам Вишњићева дјела
показивати пут којим треба да идемо; она ће

увијек пунити кругове свјетлости и лутати
неким небеским бојиштима кроз лучне пролазе
историје. Позивајући се на прошлост и славне
јунаке који су имали наду која их је одржавала
и омогућавала им да се држе заједно, треба да
слиједимо Вишњићеве мисли, јер је његова
душа била велика као небо, његови стихови
су искрени, а поруке су животне и оне ће нам
увијек показивати пут којим ходимо.
Филип Вишњић је успио у својој прометејској
мисли, у ширењу неугасиве светости међу
народом. Овај пјевач је видио ријечима.
Он бесмисао живота претвара у смисао борбе
за ослобођење и трагање за правом истином.
Филип је својим примјером потврдио Павићеву
мисао ,,јер носиш очи у устима и видиш тек
кад проговориш”. Ако данас, са овог мјеста,
желимо некуда да усмјеримо своје погледе,
онда не треба да бирамо, зато што се то већ
зна. Пјесме које је спјевао Филип Вишњић,
никада се нису уклониле изнад наше нације.
Оне и данас опомињу, оне нас упозоравају,
упућују и подстичу да не заборавимо ко смо
и да наслутимо шта нас још чека. Нека његове
пјесме буду вијесници јединства и херојства,
а не зраци слутњe и гласови приближавања
нових несрећа. Филип Вишњић и његове
пјесме су осталe међу нама и данас као застава
која се виори високо у историји српског рода
и подсјећају нас на људско достојанство које
је српски народ натјералo на путовање без
повратка, на путовање у вјечност.
							
		
Марија Стевановић
Гимназија, Бијељина

 ИЗ НАШЕ ВЈЕРЕ, ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

Да ли сте знали да???
Пшеница је
символ Васкрсења
Христовог.
илустровану везу
овоземаљског и
загробног живота.

Жито се не приноси
за покој душе
светитеља, већ за
покој душа предака
који славише славу
прије нас.

Православни
хришћани сматрају
да нема живих и
мртвих светитеља,
већ да су сви живи
и посредују пред
Богом за нас.

Боготражитељ

Славски колач са
вином, преображава
Св. тајну
евхаристије –
причешћа.
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Нафора је
подсјећање на
прве хришћанске
вечере љубави,
– агапе, гдје се
заједно вечерало,
пјевале се црквене
пјесме и дијелила
милостиња.

Мушкарци обично
стоје на десној,
а жене на лијевој
страни лађе храма.

Слама за Бадњи дан
и Божић је симбол
простирке на којој
се родио Христос.

Православље броји
око 240 милиона
вијерника широм
свијета.

Боготражитељ

 ИЗ НАШЕ ВЈЕРЕ, ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

Када епископ служи службу,
у једном моменту благосиља
народ са два посебна свијећњака.
Први свијећњак има три свијеће
и назива се Трикирија – означава
Свету Тројицу, а други има
двије и назива се – Дикирија и
означава двије природе Христове
– божанску и људску, то јест
савршени Бог и савршени Човјек.

Ријеч православни дословно
значи „право учење“ или
„право богослужење“, а потиче
од двије грчке речи: ортхос,
што значи „прав“ и дока,
што значи „поучавање“ или
„богослужење“. Како су се у
раним хришћанским временима
умножавали захвати лажног
учења и подјела, претећи
да замагљују идентитет и
чистоту Цркве, сасвим логично
се на њу примјенио термин
„православни“.
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Кашичица која се
користи приликом Светог
Причешћа се назива
Света Ложица.

Свети Николај Јапански је
донио православље у Јапан у
деветнаестом вијеку.
Први Јапанац који је примио
православље хтио да убије
светог Николаја, поставши
слуга Божији попут Савла који
постаде Павле.

Милица Спасојевић
Гимназија, Бијељина

ВЈЕРА И ПРЕДАЊЕ

НЕКА БУДЕ ВОЉА БОЖИЈА - ОПИТ ОЧЕНАША У НАШЕМ ЖИВОТУ

С

А Теби, Господе, хвала што сам, ако
ништа друго, бар постала зрелија.
Пустила сам све материјалне препреке
и ставила акценат на духовно. И ето
видиш, Господе, ојачала сам. И баш због
тога свега говорила сам: „Па, нека буде
воља Божија”... И ето била је... И дан
данас сам Ти захвална на томе и увијек
ћу бити. Бићу захвална што си ме ојачао,
и што си остао уз мене и био увијек ту
онда када си ми био најпотребнији, иако
можда у том тренутку тога нисам била
ни свјесна. Зато никада немојмо губити
наду у боље сутра. Никада не можемо

Боготражитељ

ви смо се бар једном дотакли изреке:
„Онај горе види све”. Користили смо
је баш онда када смо мислили да се никада
нећемо ослободити проблема, када нам је
било најтеже, када смо прижељкивали да
је све то само ружан сан из кога бисмо
хтјели да се пробудимо. Да, баш онда када
смо били или се чинили најслабији.
Нисмо били свјесни да се све то
одигравало, док смо покушавали стишати
мисли, које су из ноћи у ноћ биле све
гласније и гласније. И једино што смо
тражили у том тренутку је нека врста
„утјехе”, а нисмо знали да си једина
права утјеха Ти.И тако
лутајући непознатим
путем, мислили смо да
можемо побјећи од онога
што слиједи. И сваки корак
је била “утјеха” пронађена
у пролазним стварима. А
ми нисмо били свјесни
свега тога.
Нисмо могли ништа ни да
видимо ни да чујемо.
Као да су нам биле
завезане очи и сами
лутамонепознатим путем,
барем се мени чинило тако
у том тренутку.
И ево, и ја сам била слијепа све док
нисам схватила да си Ти у ствари тај који
ми даје искушења да би ме ојачао, али и
снагу да се са њима изборим. Тргла сам
се из тог ружног сна... или боље речено
ноћне море и поново угледала свјетлост,
захваљујући Теби. Кажу „Вријеме лијечи
све” и то се у суштини и чини тачно. Само
кад ми схватимо да вријеме не лијечи
ништа, него временом научимо да живимо
с тим, ми у ствари постајемо зрелији и
јачи.
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промијенити нешто на боље, ако Бог није
са нама. А Бог пише по својој вољи, а за
наше добро, само Га треба слушати и
пратити Његове савјете.
Због тога имајмо на уму оно најважније
- само пусти нека буде воља Божија.
Дајана Госпавић
Средња музичка школа, Бијељина

 МЛАДИ РЕВНИТЕЉ (АПОЛОГИЈА ВЈЕРЕ)

ПРАВОСЛАВЉЕ И/ИЛИ ЛАЈФКОУЧИНГ

Боготражитељ

Ново вријеме нам са собом доноси многобројне нове појаве, самим тим и нова занимања.
Масовну популарност у протеклих неколико година достигло јe контроверзно занимање
“лајф коуч” – животни тренер. Човјечанство дуго води дубоке, нијансиране расправе о
питањима постојања и сопственог смисла. Међутим, све то произилази из првопостављених,
вишемиленијумских питања: Ко сам ја и која је сврха мог постојања? Лајфкоучеви нам на
оваква питања нуде одговоре изненађујуће брзо и лако. Да ли су питања која постављамо
још од памтивијека лака? Ако јесу,
зашто толико дуго лутамо у њиховом
метафизичком подземљу. Логика нам
стоји ћутљиво и беспомоћно пред
хрпом непознаница, док објеручке
прихватамо,
наизглед,
смислене
одговоре. Млади људи који осјећају
терет ововременог бесмисла све чешће
упливавају у ову заводљиву празнину.
16 Oнo што нам лајф коучеви нуде је низ
површних психолошких метода које
су привидно рјешење свакодневне
људске проблематике. Кроз ове методе
се провлаче искарикиране верзије
хиндуистичких или будистичких религија и духовности. Такозвани „животни тренери” на
једностран начин интерпретирају далекоисточне традиционалне духовности и нуде инстант
рјешења за дубоке проблеме. Неријетко су то нелиценцирани стручњаци који лаички и штуро
нуде помоћ, зарад сопствених бенефита. Повлачењем паралеле можемо направити основну
разлику између лајф коуча и духовника. Духовник је, с друге стране, лице које не негира
значај савремене медицине која покушава да излијечи човјека од разних психопатолошких
стања, али његова улога се огледа у приближавању човјека духовним подвизима и молитвама.
Духовним исцјељењем, човјек добија прилику да партиципира у смислу живота у који смо
сви ми позвани.




Боготражитељ

Дефект „лајфкоуча” јесте замагљивање погледа
према другима и затварање човјека у сопствене
циљеве. Може доћи до губитка саосјећања и
емпатије, јер друге почињемо доживљавати као
препреку у остварењу личног циља.
Сами смо свједоци да каткад не можемо
властитим ангажовањем ријешити одређену
ситуацију, него нам је за то потребан ослонац
ближњега, што сама Црква и налаже. Црква,
као заједница, свакако ће пружити одговарајуће
солуције да човјек премости сопствени изазов.
Примарно, човјек треба да уложи знатан труд
да спозна дубине властитог бића, па тек онда да
поставља питање ко је, и која је сврха његовог
бивствовања. Репрезенти “лајфкоучинг” метода
чине опозит од претходног. Они нас заправо
спроводе кроз занемаривање дубинских порива
рјешењима “из мјеста”. Познати су по стремљењу
ка позитивним мислима и елиминацији лоших,
односно, негативних мисли. Tакав наступ и
начин форсирања доводи до контраефекта, што
слушаоца само убјеђује да су сви проблеми
рјешиви на такав начин, тачније да само треба
„позитивно” размишљати. Такав приступ
резултира привидном и усиљеном срећом.
Насилно и вјештачко занемаривање проблема
довешће особу до тога да, због исфорсираног
осмијеха, осјети још већу напетост, страх и
безнађе.
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Тања Ристић,
Гимназија Лопаре

„Ми Срби знамо ко смо, одакле смо и знамо свој циљ.
Знамо да смо праоци вековима уназад, да је наше име
хришћанин, а наше презиме правословље.
Наш пун идентитет је Србин православац."
- Патријарх Порфирије

ИСПОВИЈЕСТ ЖРТВЕ КОЈА ЈЕ БИЛА У СЕКТИ

Секте су јако раширене у нашем друштву.

Боготражитељ

Другу групу представљају људи који се у
Међутим, ми не посматрамо све секте на исти тренутку суочавају са тешким животним
начин. О сектама, као вјерским заједницама приликама, гдје у секти, као сложеној
које немају екстремне захвате и ритуале, не организацији, проналазе утјеху. Трећу
говори се много, јер оне само представљају групу, групу која је јако осјетљива и лака за
групе људи одвојене од црквене заједнице и манипулисање, али о којој се јако мало говори,
као такве не представљају никакву опасност чине адолесценти.
за друштво. У нашем друштву, кад се говори
о сектама, мисли се на секте које имају Исповијест жртве
Међу многим жртвама секти био је и
деструктивно дјеловање на своје чланове,
те се најчешће ради о одузимању имовине, Александар из Београда, који је са 12 година
али постоје и екстреми који доводе у питање био увучен у ту сложену организацију. У том
људске животе, како својих чланова, тако периоду Александрова породица је доживјела
и људи из њиховог окружења. Кроз многе велику трагедију, преминула му је сестра са
примјере у току историје смо свједочили само 12 година. Након наведене трагедије, у
монструозним злочинима секти. Примјер њиховој породици дошло је до удаљавања,
таквих дешавања је секта „Aom shinrikyo“, те је свако своје проблеме држао за себе да
18 која је пустила отровни гас у токијском метроу, не оптерећује друге истима. Такви односи
гдје је погинуло неколико стотина људи, или у породици, као за било које дијете у том
секта „Лоза Давидова“ која је 1993. године периоду, били су штетни и опасни и за њега.
била увучена у ватрени обрачун у Тексасу Александар је утјеху потражио на интернету.
са Федералном безбједоносном агенцијом На једном форуму упознао је младића који
(ФБИ), гдје је погинуло неколико десетина се представљао као студент, особа која му
припадника те секте, међу којима је било жена је давала подршку, не много старија али
довољно старија да га разумије и буде му
и дјеце.
ослонац. Како је вријеме пролазило настала је
група за дописивање у којој је било неколико
Ко су најчешће жртве секти?
Према психолозима и људима који се баве припадника те секте. Они су се Александру
сектама, који су имали искуства у раду са представљали као месије, тј. људи који су ту
жртвама истих, жртве секти се могу подијелити да га избаве из тешке ситуације.
у три категорије. Прва категорија би били
људи који су хронично, дуг временски период,
неуклопиви у средину у којој живе и раде.




Боготражитељ

У току једног разговора су га питали да
ли он вјерује у Бога. Одгајан у хришћанској
породици, Александар је одговорио да вјерује,
на шта су га питали: „Ако је Бог толико
добар, зашто је узео твоју сестру?“. За дијете
од 12 година, то питање је било логично и
њихов став је био исправан. Недуго послије
тога, Алекандру је речено, да би окајао своје
гријехе, треба да убије свог рођака. Иако
преплашен, Александар је ово одбио, након
чега су услиједиле пријетње. Послали су му
фотографију њега у школи, почели су да га
зову на фиксни телефон, преко којег су, када би
се јавио, пуштали снимке врисака и сличних
језивих звукова, а једном су га изгурали
аутомобилом са улице. Све то је трајало дужи
временски период.



Александар је покушавао то да сакрије од
породице, али срећом његова мајка је сазнала.
Једном приликом она је на телевизији видјела 19
емисију о организацији која се бори против
секти и помаже жртвама истих да се извуку
из њих, позвала је редакцију и добила број
наведене организације и на тај начин успјела
помоћи сину. Данас, десетак година након
тог немилог догађаја, Александар са великом
зрелошћу посматра то, јер је увидио у каквој је
опасности био. Међутим, каже да, без обзира
што су могли да га убију, хтјели су да се сам
убије.



Борис Спасојевић,
Гимназија, Лопаре

 КЊИШКА ПРЕПОРУКА

ПОКИДАНИ ВЕО, Естер Гулшан
Прича о борби, истрајности и вјери

Боготражитељ

Ова књига која је прво издање имала 1984. године свјетски
је бестселер и доступна је на нашем језику. То је прича о жени
која је Богу дала све: породицу, кућу, земљу, новац, углед, и
вјеровала да ће се Он бринути за њене потребе. Жена по имену
Естер Гулшан била је инвалид, то јест лијева страна јој је била
парализована од рођења па до њене четрнаесте године. Свих
тих година борбе ње и њених ближњих обишла је све познате
докторе, клинике, специјалисте у нади да ће доћи до изљечења.
Отац ју је, како њихова вјера налаже, водио на најчувеније
светилиште Меку и Медину, али нажалост вратила се иста
као што је и отишла. Све је то трајало до њене деветнаесте
године када јој се у ноћи, у хотелској соби - у којој је морала
преноћити, јер је чекала налаз енглеског специјалисте - указао
Господ Исус Христос.
Будући да је Естер усљед своје болести и много слободног
времена прочитала све свете књиге укључујући и Библију, у
својој немоћи често је упућивала молитве управо Исусу. Те
20 ноћи у њеној соби јавило јој се свјетло и усред свјетла човјек
у дугој хаљини стајао је само неколико корака од њеног кревета и обратио јој се ријечима:
„Устани, ово је пут који си тражила. Ја сам Исус коме си се молила. Ево Ме, сада стојим пред
тобом. Устани и дођи ка Мени”. Она је почела плакати и рекла је да је непокретна, везана за
кревет пуних деветнаест година. Исус је поново
рекао „Устани и дођи к Мени! Ја сам Исус”.
Тада је она осјетила снагу која струји кроз њено
тијело, ставила ноге на под и устала. Направила
је неколико корака и пала испред њега. Он је тада
ставио руку изнад њене главе и рекао “Ја сам Исус.
Ја сам Емануило. Ја сам Пут, Истина и Живот. Ја
сам жив и ускоро долазим. Од данас ти си Мој
свједок. Оно што си сада видјела својим очима
мораш пренијети Мом народу. Од сада чувај ову
хаљину и своје тијело неупрљано. Гдје год да
идеш бићу са тобом. Од данас мораш овако да се
молиш: „Оче наш који си на небесима, да се свети
име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља
Твоја и на земљи као на Небу; хљеб наш насушни
дај нам данас и опрости нам дугове наше као што
и ми опраштамо дужницима својим; не уведи нас
у искушење, но избави нас од зла! Амин!”
Она је поновила молитву која јој се урезала у
срце и ум. У својој једноставности али и дубини
била је толико различита од молитава које је изговарала у дјетињству. У њој се Бог назива Оцем
и то име продрло је у њено срце и испунило његову празнину. Од тада је она проповиједала
Исусову вјеру и због тога је се њена породица одрекла и ускратила јој све земаљске повластице.
Напустила је кућу, породицу, на крају и вјеру, то јест ислам. Крстила се и потпуно преузела
хришћанство као своју вјеру и пут. Та жена је наставила живот проповиједајући истиниту вјеру
у Исуса, потпуно се одричући свих материјалних добара, а у корист вјере и помоћи другима.
Доживљаји Естер су за најтоплију препоруку хришћанском аудиторијуму и нашој омладини




Жељана Мичић
Гимназија, Бијељина

 ФИЛМСКА КРИТИКА

ЗЛАТО, Режисер Андреј Мармонтов

Боготражитељ

Руски филм „ЗЛАТО“ (не треба га мијешати са истоименим америчким филмом) је драма
рађена по истоименом роману „Дивља срећа“ Димитрија Мамина-Сибирјака. У центру радње
филма јесте Гордеј и његова породица. Главни јунак никада није био похлепан човјек и живио
је више него скромно са породицом у уралском сеоцету.
Његов мир нарушава човјек који долази да наплати дугове
за његовог несталог брата који се одао скитању и давно
одметнуо од породице. Стицај чудноватих околности доводи
Гордеја да на свом скромном имању пронађе жилу злата.
Испунио је сан својих савременика, али злато Гордеју не
доноси срећу, напротив...
Ова драма историјског амбијента (Царска Русија 19. вијек)
је прича о томе како новац и богатство кваре карактер људи.
Човјек постаје имућнији, али губи људскост, губи себе.
Опсједнут материјалним могућностима лагодног живота
занемарује вриједности које се темеље на саосјећању
према пријатељима и љубави своје породице. Такође, филм
упечатљиво говори о дубини пада човјека који ради новца 21
долази до тешких злочина и неправде.
Ова драма започиње причу о срећној и скромној породици,
пуној љубави и поштовања без обзира на недостатак новца.
Међутим, када Гордеј дође до новца све то се мијења. Новац постаје центар његовог живота.
Гријешећи све даље он не схвата да је на погрешном путу. Тоне у гријех и пороке. Материјалне
ствари му одузимају пријатеље. Свештеник узалуд покушава да трагичног јунака врати на
прави пут, одбијајући да прихвати Гордејев новац за прилог цркви, да би он схватио Божије
вриједности. Убиство човјека, пријекор мајке и њена смрт у ватри њиховог старог дома чине
кулминацију филма. Када увиди да је све изгубио, Гордеј се сам предаје суду због убиства.
Након одслуженог времена, остатак његове породице га чека надајући се новом почетку
живота без терета злата.
Филм - који вриједи погледати - учи нас које су то праве вриједности хришћанске породице
а шта су то данашње антивриједности. Треба увијек да се трудимо да нам материјалне ствари
не обузму душу, јер нас то одваја од породице, пријатеља и самог Бога кога тако удаљавамо од
нас. Управо овај јунак филма је то доживио и показао како у ствари не треба да се понашамо
и живимо, већ шта треба сваки хришћанин избјегавати.




Лука Ивковић
Гимназија, Бијељина

 ПРЕПОРУКЕ САДРЖАЈА СА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

ПРАВОСЛАВНИ ПРОГРАМ НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ

Боготражитељ

„Модерно друштво очајава јер је изгубило везу са Богом.“
„Вјера није нешто што можете ухватити, то је стање у којем се развијате.“
„Јеванђеље се не разумије ако се само чита, оно се разумије само ако се чини.“
Цитирајући познате писце, глумце, научнике, филозофе и друге остварене појединце у
различитим научним областима, често наглашавамо значај религије, тј. православне вјере.
Колико се значај религије данас промијенио? Да ли се у потпуности изгубио или је само
изблиједио? Може ли се утицати на младе људе и спонтано их усмјерити на прави пут?
Један од начина на који се то врло лако може учинити је управо употреба друштвених мрежа.
Платформа која је све више присутна у животу сваког појединца може послужити као
одличан начин да се људи едукују о религији, о значају њиховог овоземаљског живота, о свом
Праизвору, о својој суштини. У наставку текста слиједе приједлози о квалитетном садржају



22



православног карактера на друштвеној мрежи „You Tube“. Наводим неколико изузетно
едукативних страница које поред свог значаја за духовни развој појединца, на врло занимљив и
интересантан начин допиру до срца публике.

„Телевизија Храм“

Телевизија Храм (ТВ Храм) је телевизијска станица вјерника (такође емитованa и на You
Tube-у) основана са циљем да религија, култура и образовање добију своје мјесто у медијском
простору нашег региона. ТВ Храм се бави популаризацијом Српске православне цркве,
православља, културе и умјетности, едукацијом и информисањем, при чему посебну пажњу
поклања промоцији теологије, установа културе, као и умјетника из Србије, Црне Горе и Босне
и Херцеговине. Телевизија Храм преноси поуке и савјете за сваки дан у години у краткој ТВ
форми.

Садржаји који прате ову страницу су:
- Вијести из Цркве, дневна емисија о актуелним информацијама из Српске православне цркве;
- Богослужења и ријеч патријарха о празничним данима;
- Преноси литургија;
- Вјера и здравље, говори о односу вјере и здравља;
- Српска породица, приповиједа о љепоти православне породице;
- Обећана земља, у серијалу говоре они који су схватили шта значи „обећана земља“ мислећи
на Србију, плодну земљу коју нам је Бог подарио;
- Календар светих, подучава нас које свеце обиљежава Српска православна црква;
- Лира, музичка емисија;
- Вјероучитељ, емисија која помаже основцима и средњошколцима да помоћу online наставе
савладају часове вјеронауке.
Ова емисија нам говори о суштини и значају православне вјере, о томе колико је вјера
присутна у нашем животу, о духу времена у којем живимо и изазовима модерног доба са
којима се сви вјерници суочавају. Подучава нас улози Српске православне цркве у очувању
вјерског и националног идентитета српског народа. Разговара се са свештеницима, монасима и
духовницима о разним темама попут односа младих према Цркви, увођења вјеронауке у школе,
светим тајнама, Божијим заповијестима и другим актуелним темама из црквено-духовног
живота.

Боготражитељ

„Православни Мисионар“
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„Храм сабора српских светитеља“

Боготражитељ

Ово је емисија која нам доноси репортаже о православним светињама -црквама и манастирима
и актуелностима на подручју митрополија и епархија.



„Какве су ти мисли, такав ти је живот“

Ово је једна врло интересантна You Tube страница која обилује кратким и ефектним
садржајима православног карактера. Ту се могу пронаћи разне занимљивости које врло лако
окупирају пажњу младог свијета. Кратки снимци са крштења, дјечији поглед на религију,
24 необичне ситуације на сахранама свештених лица и бројна интересантна дешавања могу бити
забаван начин бољег упознавања православља.
Пропорука за православни садржај неће заобићи емисије које се не баве искључиво овом
тематиком. Изузетно су заступљене емисије које се баве разним сферама живота, али су често
прожете и духом православља.



„Док анђели спавају“

Ово је изузетна емисија заснована на разговору са појединцима оствареним у различитим
областима свога дјеловања. Међу њима често се нађу и свештена лица, као и монаси који
својим искреним причама о животу и путу који су прошли како би спознали истину освајају
срца гледалаца.

Док анђели спавају: Eпископ бачки Иринеј Буловић -ЗАПАД ВИШЕ НИЈЕ ХРИШЋАНСКИ
Јана Савић
Гимназија, Бијељина

Помилуј ме Боже по великој милости својој и по обиљу
милосрђа свога очисти безакоње моје. Опери ме сасвим
од безакоња мога и од греха мога очисти ме, јер ја
знам безакоње своје и грех је мој стално преда мном.
Теби јединоме сагреших и зло пред Тобом учиних, да
се оправдаш у речима својим и да победиш кад ти суде.
Гле, у безакоњима се зачех и у гресима ме роди мати
моја. Јер гле, истину љубиш и јављаш ми непознате и
тајне премудрости своје. Покропи ме исопом и очистићу
се; опери ме и бићу бељи од снега. Дај ми да чујем радост
и весеље, да се прену кости потрвене.
Одврати лице своје од грехова мојих и сва безакоња моја
очисти. Срце чисто саздај у мени Боже и дух прав обнови
у утроби мојој. Не одбаци ме од лица Твога и Духа Твога
Светог не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога
и духом владалачким учврсти ме. Научићу безаконике
путевима Твојим и непобожни ће се обратити Теби.
Избави ме од крви Боже, Боже спасења мога; обрадоваће
се језик мој правди Твојој. Господе, отвори уста моја, и
усне моје ће казивати славу Твоју. Јер да си хтео жртве,
принео бих Ти; за жртве паљенице не мариш. Жртва
Богу је дух скрушен; срце скрушено и смирено Бог неће
понизити. По доброти својој Господе, чини добро Сиону,
нека се подигну Зидови јерусалимски. Онда ће Ти бити
миле жртве правде, приноси и жртве паљенице; тада ће
метати на жртвеник Твој теоце.

Боготражитељ

Псалам 50.
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 САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ

КАКО ДА ЧОВЈЕК ЧОВЈЕКУ НЕ БУДЕ ВУК?

Боготражитељ

Давно је Владика Раде рекао: “Тајна чојку
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човјек је највиша”; значи не може човјек да
поима у потпуности другога човјека, јер човјек
заправо ни сам себе не схвата и вјечно ће сам
себи и другоме остати највећа тајна. “Што је
човјек, а мора бит’ човјек?”- не знам шта сам,
али морам да битишем, морам да постојим.
Али ако не знам шта сам да ли ћу моћи икада
да помогнем себи или другоме, или ће човјек
вјечно човјеку да остане “тирјан тирјанину”?
Одговор добијамо анализирајући реченицу
из које је проистекао наслов овог рада: “Homo
homini lupus”. Али потребно је знати да ово
није оригинална мисао, Томас Хобс скраћује
Плаутов цитат који оригинално гласи: “Homo homini aut deus aut lupus”. Дакле одговор нам
се сам намеће: “Човјек је човјеку или бог или вук”. Разумјевши староримски појам Бога,
ово би на данашњем језику гласило: “Човјек је човјеку или пријатељ или крвник”. Можда
ја хоћу да будем пријатељ свакоме човјеку, али
како да успијем када постоје људи који хоће да
буду крвници и вукови и мени и другим људима
генерално. Ако узвратите истом мјером нисте га
побиједили, тада и ви постајете вукови човјеку,
него напротив: “Љубављу покорите свијет!”.
Са друге стране требало би да се човјек потруди
да разумије зашто се други човјек понаша као
тирјанин. Вјероватно ни он не би хтио да је такав
када би погледао себе из трећег лица. Такође
живот никога није мазио. Тако су неки људи
не успијевајући да се изборе са тим животним
притиском подлегли и постали вукови, о чему нам
опет говори Ловћенски Тајновидац стиховима:
“Сном је човјек успаван тешкијем, у ком види
страшна привиђења, и једва се опредјелит може
да му биће у њима не спада”. У сваком случају,
одговор на задато питање се добија оним што
нас учи наша света Црква: трпљење и праштање, немој одмах око за око, окрени некад и други
образ и можда тиме припитомиш тог вука од човјека када схвати и постиди се тога што је
учинио.
Михаило Стевановић
Гимназија, Бијељина

ДОСТОЈЕВСКИ: СЛОБОДА КОЈА СТВАРА

У

када дођемо на овај свијет?
Човјек живећи, од најранијих
година се интересује за живот
око себе. Како то да посадимо
сјеме и да од њега израсте
велики цвијет? Како то да
се смјењују дан и ноћ? Како
то да у зимским крајевима
неке животиње преспавају
хладноћу и буде се тек у
прољеће? Ова и многа друга
питања поставља себи човјек.

Зашто не прихватамо друге
који нису као ми?
Ако мој брат не мисли као ја,
зашто га морам унаказити,
ниподаштавати и сматрати
мањим од себе?
До којих граница иде слобода
и самовоља људска?И да ли
брисањем човјека са лица
земље рјешење за све муке
које планета има?
С времена на вријеме се роди
човјек који тако не мисли.
Који прихвати другог онакав
какав он јесте, без икаквог 27
нарочито разлога. Појави се
човјек који воли све људе без
икаквих претензија, користи.
Који воли људе само зато
што су људи. Како је сад тај
другачији?
Неко ће рећи, па он је тако
рођен! Њега је судина
тако скројила! Бог га је
предодредио за такав живот!
Није такав зато што га је Бог
предодредио за то. Свакоме је
то дано, али не жели свако да
се преобрази.
Не жели свако да дозволио да
Бог кроз њега дјелује.
Један човјек је, пак, дозволио.
Jедне зимске вечери, док су
вејале пахуље изгубивши се
у бјелини, у мјесту гдје се
сусрећу хладноћа шумећег
вјетра и топлина мајчиног
срца, окупљени око огњишта,
једна породица је жељно
ишчекивала долазак новог
брата или сестре. Шетајући
се немирно овамо-тамо, отац
се тихо молио да његова
љубљена преживи тешку муку
дочека још једног човјека.

Боготражитељ

животу сваког човјека
један од најљепших тренутака
јесте рађање. Рађање сунца,
земље, природе, човјека.
Свако биће са стрепњом
увијек ишчекује рођење живог
бића. Највећа тајна и даље
неразоткривена јесте тајна
рађања човјека. Како од жене
настаје једно, од мушкарца
друго и како спајањем настаје
ново биће? Нови човјек? Да ли
рађање престаје оног момента

Али, када добија одговоре
на сва ова, запита се човјек
онда ко је он сам. Шта њега
покреће? Какве мисли му
долазе?
Гдје је његово мјесто под
капом небеском?
Посматрајући около себе
он увиђа да је природа сва у
складу. Али, посматрајући
друга људска бића, осјећајући
презир од стране другог
човјека, врло често приупита
себе, гдје је харомија у нама.




Види
лукавство,
осјећа
срам због туђих нечасних
поступака. Стиди се тога
што је човјек. Гледа како
свјесно бира зло, како свој
живот усмјерава ка злоби
према другоме и према самој
природи.
Јер, под теретом самовоље
људске страда и околина.
Зашто и ми не волимо лишће
иако смо сами птице, као што
то они раде?

Боготражитељ

Док је понављао Исусову
молитву, наједампут чу дјечји
плач и брзо улети у собу гдје
је његова вољена била. Тешко
дишући, али са уморним
осмијехом је у рукама држала
малог дјечака. Склопивши
очи, захвалио се Богу и осјетио
као и безброј пута раније
неирециву Радост. Полако јој
је пришао и узео у наручје
маленога. Имао је очи у којем
су се огледала сва патња и бол
његових предака. Но, у њима
се могла видјети и нада. Нада
која обећава исповиједање
будућег добра.
„Нека се зове Фјодор.“ рече
радосни отац.
Мајка га чудно погледа и
упита:
28 „Шта то значи?“
„Божји дар.“
Мали Фјодор, растећи и
проучавајући све око себе,
је већ у млађим годинама
увидио сву љепоту живота.
Мајка, вазда пожртвована,
се трудила да сву своју
дјецу васпита у љубави
Божјој. Због чега је сву
његову браћу и сестре од
малих ногу водила у сусрет
Женику. Није било ни страно
да им чита Свето Писмо.
Но, прича која га је изнова
и изнова одушевљавала је
била она о Јову. Та прича му
је остала вјечно урезана у
срце и главу као гесло живота.
Како један човјек слободно
бира да љуби, да слави Бога
у свим недаћама које пред
њега живот поставља. Од тада
креће његова мисао о слободи.
Слободи као најузвишенијим
даром од Бога.
Као темељ личности људског
бића.

Кроз слободу је упознао
човјека. Али, о којој слободи
је ријеч? Ако кажемо да је
слободан човјек само онај који
није физички везан, онда да ли
уопште можемо за себе рећи
да смо бића која поред чулног,
посједују и духовну
димензију живота?
Говори о слободи која значи
одговорност, како и касније
сам Фјодор каже. Слобода
која гради личност људску.
Како каже владика Атанасије

Слобода која ставља другог
испред себе. Која свјесно себе
даје у смрт за ближњег из
љубави према ближљњем.
Слобода у којој ми
својим човјекољубљем, у
разумијевању, у оправдавању
човјека мијењамо свијет.
Схвата да свијет у злу лежи,
али и да ми у томе учествујемо.
Да треба да прихватимо да
средину чинимо ми, свако
појединачно, на нивоу своје
својеобразне личности.

(Јевтић); „А човек као личност
значи слобода, а слобода значи
љубав.“ Слобода се огледа у
нашем односу према човјеку
и свијету око нас. Да ли ми
рањавамо или исцијељујемо
средину око нас. Слобода
која има само љубав према
ближњем. Слобода која у
човјеку тежи да се жртвује за
другог, упркос свим лошим
посљедицама по њему.

Да кривице појединаца узмемо
на се као своју, према његовим
ријечима: „Не из сажањеља,
већ због стварно учешћа
у том злочину.“ Да будемо
свјесни да и највећи злочинци
су такви захваљујући нама и
нашој небризи. Да и злочинци
треба да прихвате ту кривицу,
али у исто вријеме да је то и
наш гријех, јер је то наш брат,
човјек урадио.




Није га спасио ни мит, ни
легенда, но вјера. Не вјера
у дрво, сунце, или у себе, но
вјера у Васкрслога Христа.
Вјера у Оног који га избави
смрти и прије оног кобног
јутра. Приступио му је са
изломљеним срцем пуним
губе и тужно приближујући
Му се, упитао Га је да ли га
воли таквог какав јесте? Да ли
га прихвата са свим његовим
манама и пороцима?
На шта му Христос одговара
да га такавог и хоће, са
свим његовим падовима и
неуспјесима, јер ће од таквог
Савла исклесати новог Павла.
Христос га је научио да воли.
Љубављу која је нелицемјерна,
која се не надима, љубављу
којом се љуби Бог.
А са љубављу дошло је и
поштовање, и смирење,
и трпљеље, и дивљење, и
слобода. Истинска слобода се
тако оживљава. Само уз помоћ
Христа. Спознао је Истину
и Истина га је ослободила.
Из Христољубља се рађа
слобода, а слобода увијек бира
човјекољубље. Без Бога нема
љубави, нема слободе, нема
личности.

Његов идеал јесте Христос
са савршеном љубављу. Када
је у њему љубав заживјела,
разумио је праведног Јова.
Зато, у трсци својој улива
љубав. Трска која је исписала
странице и странице слова
љубави. У сваком његовом
лику се види, понајмање по
један његов гријех. Свака
његова недоумица и питање,
замисао и шта ако, његова
идеологија и нада. У сваком
он указује да спасење долази
окретање вјери, окретање
љубави,
окретање
Богу.
Свака почиње и завршава се
Христом.
Његов уздах је било величање
Христа. Имао је он својих
искушења која су га одвраћала 29
са врлетног, уског пута, но са
њега никад није скретао. Одмах
би се вратио. И зато, у кутку
Цркве Христа Спаситеља
се сваког јутра могао чути
пригушени јецај славног писца
који у тим моментима бива
обичан човјек. Онај грешник
који себе удара у прса и моли
за опроштај.

Боготражитељ

Ова слобода у гријехом
разбијеном уму људском се
чини као глупост, као лудост.
Јер у овоме свијету човјек
тежи да удовољи себи и
својој самовољи. Самовољи
која тежи да зароби човјека и
уништи слободу, а самим тим
и личност у човјеку. Самовоља
која рађа гордост, самољубље
и човјекомржњу.Које доводе
до богоборства и сатанизма.
До свођења човјека који је
бесмртан на пролазно тијело
којег задовољавају страсти.
Достојевски се против тога
увијек борио. Окретао је
леђа томе, јер човјек, са
потенцијалом да постане Бог
по благодати, постаје обичан
роб нечему што није њега
достојно. Када је стао очи у
очи са смрћу, склопивши очи
и помоливши се, мислећи да
је дошао крај, открио се сами
Бог. Стигло је помиловање.
У том часу наста тајац.
Његово срце васкрсава љубав.
У његовом срцу се упалио
пламен љубави за Њега.
Сва мрена којом је сумња
помутила ум и прекрила очи
младог Фјодора спада као
завјеса и њему се вид враћа.
Прогледао је и потврђено му
је да нема потребе и за чим
другим осим за Христом.
Схватио је да у сваком моменту
њиног живота је стајао
Христос. Да без Њега ништа
не би. Сишао је у срце своје и
видио да у њему је постојало
зрно љубави које, од тада,
труди се да се распламса. Није
га спасла ни његова писана
ријеч, ни његов таланат којим
би обдарен.




Боготражитељ

Тај ћошак је била слика
искреног покајника.
Зна се да у тим данима, док се
враћао кући, нека неописива
свјетлост је обливала његово
лице.
Свјетлострадости помијешана
са надом. Јер, покајање и јесте
нада и радост.
Због свега што је прошао, због
душевне драме коју је његова
душа проживњавала умио је да
буде сажаљив према ближњем.
Умјесто осуде, нуди благу
ријеч. У човјеку који неће да се
мијења видио је сав бесмисао
сваког овоземаљског хира.
Када је имао живи додир са
живом љубављу Божјим сваки
гријех му се чинио ништавним.
Са сваким својим гријехом је
30 осјетио удаљавање од Бога.
Зато је мрзио гријех у човјеку,
а не човјека. Знао је да је човјек
далеко вриједнији од гријеха.
Свјетлострадости помијешана
са надом. Јер, покајање и јесте
нада и радост.
Због свега што је прошао, због
душевне драме коју је његова
душа проживњавала умио је да
буде сажаљив према ближњем.
Умјесто осуде, нуди благу
ријеч. У човјеку који неће да се
мијења видио је сав бесмисао
сваког овоземаљског хира.
Када је имао живи додир са
живом љубављу Божјим сваки
гријех му се чинио ништавним.
Са сваким својим гријехом је
осјетио удаљавање од Бога.
Зато је мрзио гријех у човјеку,
а не човјека.
Знао је да је човјек далеко
вриједнији од гријеха.
Док су сви други блатили
човјеков образ, он га је изнова
бранио. Послије пада, човјек је
непрестано устајао у његовим
очима.

За највећег грешника увијек
постоји прилика. Чврсто је
вјеровао у доброту људску, у
снагу подвига, ма колико они
малени били. „Од нас труд, од
Бога благодат.“ Каже владика
Николај.Љепота његове душе је
окренула многе ка правом путу,
многе којима се не зна број,
многе који су сматрали овај
живот бесмисленим. Зато је и
говорио да ће љепота спасти
свијет. Био је разочаран у
свијет, но то га није зауставило




у његовој мисији уљепшавања
тог истог поганог свијета.
Био је мислилац, интелигенција
и персонификација знања, али
му то није значило да треба да
се узвиси изнад осталих.
Гордост умије да учини човјека
халапљивим, безумним и у
најгору руку лошим, а он је
вјеровао да смо сви ми добри
људи. По њему видимо да
рађање не престаје доласком
на свијет. Рађање се наставља
докле живи човјек.
Достојевски је био Хришћанин
прије свега.
Хришћанин који живи у ружном
свијету, но који својом борбом у
име Христа гази свако зло пред
собом у том свијету.

Не постоји сумња да је Христос
Бог који васкрсава изнова све
душе људске дајући им нове
прилике. Бог који чува.
Бог који воли. Бог који спасава.
И спрема мјесто за нас у
Царству Небеском.
Због тога Достојевски јесте
свијетли
примјер
праве
умјетности,
јер у његовој умјетности на
трону сједи Умјетник над
умјетницима, сједи Саздатељ
лијепог, па је живот и овај сад,
и онај који
нас чека
онакав
какав он
ваистину
јесте и
какав треба
да буде.
Лијеп.

Милица Спасојевић
Гимназија, Бијељина

С

ледујући Светим Оцима, сви сагласно учимо
исповедати једног и истог Сина, Господа
нашег Исуса Христа, Њега истог савршеног
по Божанству и Њега истог савршеног по
човечанству, и Њега истог истинитог Бога и
истинитог Човека, из разумне душе и тела,
једносуштног Оцу по божанству, и Њега
истог једносуштног нама по човечанству, у
свему подобног нама осим греха, рођеног
од вечности од Оца по божанству, и Њега
истог у последње дане ради нас и ради
нашег спасења од Дјеве Марије Богородице
по човечанству. Њега једног истог Христа,
Сина, Господа, Јединородног, у две природе
несливено, неизменљиво, нераздељено,
неразлучно познаваног, тако да
сједињењем није нарушена разлика
између природа, већ је сачувано својство
сваке природе и у једну Личност и
Ипостас сједињују се, то јест стичу се обе
природе.
Не у два лица раздељиваног или раздвајаног,
већ Њега истог, једног Сина Јединородног,
Бога Логоса, Господа Исуса Христа, као што
нам испрва (објавише) пророци за Њега, и
као што нас сам Господ Исус Христос научи а
Символ Отаца наших нам предаде“.

Боготражитељ

ХАЛКИДОНСКИ СИМВОЛ (ВЈЕРЕ)
(Поред нашег Никејоцариградског символа вјере који
исповједамо на литургији Предање Цркве нам је оставило
више символа вјере са васељенских сабора.
Такав примјер је и Халкидонски символ Четвртог
васељенског сабора који свједочи о двије природе у Христу)
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 ПРАВОСЛАВЉЕ И МЕДИЦИНА

ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА ЕУТАНАЗИЈУ

Боготражитељ

Еутаназија у ширем
смислу јесте када сродници
једног лица које није у
стању да изрази и искаже
своју вољу, пристају на
престанак живота таквог
лица, а еутаназиј
а у ужем смислу односи се
на “суицидну жељу” лица,
односно на добровољни
пристанак једног лица на
сопствено убиство које се
данас у многим државама
и друштвима друштвено и
правно оправдава,
32 а у другима је пак повод за
правне, вјерске и моралне дискусије. Обично се спроводи од стране лица медицинске
струке у облику инјекције. Сам појам еутаназија долази из грчке сложенице εύ (добар) и
θάνατος (смрт). У савременом друштву овај појам се тумачи погрешно преводећи се као
“лака” или “безболна” смрт покушавајући да на тај начин оправдају сам чин еутаназије.
Постоји више становишта о разумијевању људског живота, а то су религијски,
филозофски и научни. Према научном постоји само оно материјално, а то искључује
постојање оног духовног. То припомаже савременом друштву да еутаназију представи
као помоћ и олакшање од страдања, и да оправда еутаназију као “право на смрт”.
То се у потпуности супротставља хришћанском схватању свијета и живота.
Бог је творац видљивог и невидљивог.




Бог је створио живот, без њега не би
било ни рађања ни живота. А живот
јесте најдрагоцјенији дар од Господа.
Из овога закључујемо да право на
живот не полаже нико осим Бога.
Свети оци су нас учили да треба да
умиремо у свијету, да бисмо живјели
у Богу. То значи да је свака болест
дата човјеку као благослов, тј. период
да он испита своје поступке и да се
измири и са Богом и са људима. Када
живимо лагодним животом у први
план стављамо пролазне ствари,
занемарујући здравље наше душе.

Боготражитељ

Битно је поменути да тај поступак одудара од вјековне љекарске етике која се
заснива на Хипократовој заклетви, у којој се каже: „Нећу пружити лијек који доноси
смрт, чак и уколико ме за тако нешто буду молили”. Љекар који би то ипак учинио био
би окарактерисан као немилосрдни џелат.
Еутаназија кућних љубимаца се битно разликује од еутаназије над људима. Бог је
људима пружио наду у вјечни живот, што није случај са животињама. Свето писмо
осуђује окрутност према животињама, али ипак човјеку даје право да одлучује о
њиховом животу. Бог очекује да људи буду милосрдни према животињама и зато
власници морају одлучити који је најбољи начин на који ће се старати о својим
љубимцима, што би у неким случајевима могло подразумијевати и успављивање.
Свето писмо не одобрава одузимање живота, чак ни особи која је на самрти. Када је
јасно да је смрт неизбјежна, Свето писмо не захтијева да се живот продужава. Оно
пружа уравнотежено гледиште о томе. Смрт је наш највећи непријатељ, посљедица
нашег грешног стања. Иако смрт није нешто што треба прижељкивати, не треба је
се ни бојати јер Бог обећава да ће васкрснути оне који буду умрли. Неко ко цијени
живот трудиће се да себи обезбиједи најбољу могућу медицинску његу. Па ипак, то
не значи да ће се одлучити за медицинске поступке који ће му само продужавати
живот који је на измаку. Библија нам не заповиједа да чинимо све што можемо како
бисмо некога одржали у животу. Уколико је неко већ дуго у трајном вегетативном
стању, да ли је гријех према Богу одстранити било какве цјевчице/апарате који нечије
тијело држе вјештачки у животу? Уколико Бог жели да та особа остане жива, Он је
савршено у стању учинити то без помоћи цјевчица за храњење и/или апарата. Па ипак,
то не значи да ће се одлучити за медицинске 33
поступке који ће му само продужавати живот
који је на измаку. Библија нам не заповиједа
да чинимо све што можемо како бисмо некога
одржали у животу. Уколико је неко већ дуго
у трајном вегетативном стању, да ли је гријех
према Богу одстранити било какве цјевчице/
апарате који нечије тијело држе вјештачки у
животу? Уколико Бог жели да та особа остане
жива, Он је савршено у стању учинити то без
помоћи цјевчица за храњење и/или апарата.
Донијети одлуку попут те врло је тешко и
болно. Никад није лако рећи љекару да угаси апарате који држе у животу некога кога
волимо. Никад не смијемо настојати прерано угасити нечији живот, али, истовремено,
не морамо ни ићи преко сваке мјере у жељи да га очувамо, ако је то немогуће. Најбољи
савјет било коме ко се налази пред таквом одлуком јесте да се моли Богу за мудрост.
Црква, остајући вјерна заповијести Божијој “не убиј”, не може да призна као морално
прихватљиве — данас у свијету раширене покушаје легализације такозване еутаназије,
односно намјерног усмрћивања безнадежно болесних (чак ни када је то њихова жеља).
Молба болесника за убрзавање смрти каткад је условљена стањем депресије које га
лишава могућности да исправно процјењује свој положај. Признавање легитимности
еутаназије довело би до умањења достојанства и до изопачења професионалне
дужности љекара, који је позван да очува, а не да прекрати живот. „Право на смрт”
лако може да се претвори у пријетњу по живот пацијената за чије лијечење нема
довољно новчаних средстава.
Неопходно је такође имати на уму да кривицу самоубице често дијеле људи који га
окружују, који су се показали као неспособни за дјелотворну састрадалну љубав и за
испољавање милосрђа. Црква позива заједно са апостолом Павлом: „Носите бремена
једни других и тако испуните закон Христов” .




Илустрације:
Владимир Божић, СШ Вук Караџић, Лопаре
Јована Ђокић, СШ Вук Караџић, Лопаре

Јована Ђокић
Гимназија, Лопаре

 ИЗ ЦРКВЕНО-НАРОДНЕ ИСТОРИЈЕ

СТРАДАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Боготражитељ

Шта то има у људима толико сурово и примитивно да из неизмерне мржње према народу
различите вероисповести себи дају за право да одлучују чији животи су вредни, а чији пак
нису?
Нажалост, како су хришћани још од Христових дана свакодневно били изложени осудама и
прогонима, сведоци смо да се та неславна традиција настављала и миленијумима касније, што
је изузетно негативно утицало и на нас Србе, нарочито током Другог светског рата.
Као да губитак једне трећине становништва током Великог рата није већ представљао
непоправљиву штету за један народ, немачка марионетска држава основана 10. априла 1941.
одлучила је да се за време наредног окоми баш на тај исти српски народ, у жељи да га заувек
избрише са лица земље. Истина је да смо многим представљали, а и даље представљамо, трн
у оку. Највећи трн у оку смо зато што смо православни хришћани, а те несретне четири године
смо због тога платили превисоку цену. Независна Држава Хрватскa (НДХ) остала је упамћема
по својој суровости, нечовечности и страхотама које је чинила једном народу, само зато што
су исповедали другачију веру у Исуса Христа.
Све је почело још у априлу 1941.
34
године када је поглавник НДХ Анте
Павелић преко хрватског радија упутио
проглас у коме позива хрватске војнике
да не бирају ни средство ни начин
за погубљење Срба. Попут Јевреја,
били смо проглашени нижом расом
и приморани да носимо обележје у
виду плаве траке са словом П, које је
значило православни. Нашим прецима
на том подручју била су ускраћена сва
права, а оно што је уследило било је
још гнусније. Наиме, хрватска држава
одредила је јавно формулисан циљ да трећину Срба треба убити, трећину протерати, а остатак
покатоличити.
У сврху постизања овог циља, усташе су одмах прионуле на изградњу концентрационих логора
у којима су свирепо крали на стотине хиљада живота. Један од првих логора за истребљивање
Срба и Јевреја у НДХ основан је почетком маја 1941. Носио је назив Јадовно. Њиме је заповедао
Јурај Руковина, а обухватао је систем логора Госпић, Јадовно и Паг, у којима је угашено и до
68000 српских живота. Овај комплекс био је замењен још већим системом логора Јасеновцем,
а страхоте које су почињене на логорашима мало ко је могао предвидети.




Боготражитељ

Како је логорска архива чак два пута
уништавана, тачан број мученика никад није
обелодањен. Ипак, оно што се са поуздањем
може тврдити јесте да је Јасеновац по
броју жртава трећи, а по ужасима први
логор у окупираној Европи за време Другог
светског рата. Неопходно је истаћи да је ово
једини логор који је у свом саставу имао
посебан комплекс за мучење и убијање деце
који се налазио у Сиску и у Јастребарском.
Треба још додати да је усташама идеја о
помиловању цивила, жена, деце и старих
очигледно била страна, те су се иживљавали
и над недужним мештанима села Пребиловци, Стари Брод, Милешевићи. Основали су женски
логор у Старој Градишци, даље у јами Голубинка у селу Шурманцима код Међугорја убили
су око 600 жена, девојака и деце из Пребиловаца. Пребиловачки мученици канонизовани су и
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прослављају се 6. августа. Покољ у Старом Броду и Милешевићима десио се током пролећа
1942. године.Тада су усташе предвођене Јуром Францетићем убијале искључиво цивиле. Бежећи
од немилосрдних злочинаца, велики број српског становништва се намерно или ненамерно
утопио у дивљој Дрини. Управо је ово још један у низу доказа о крволочности усташа које
су чак осмишљале нове начине за убијање Срба. Преплављени
страхом многи мештани су сматрали да је боље скупити снагу и
извршити самоубиство, него се суочити са србосјеком и постати
његова жртва. Наиме, усташе су једине настојале да однос између
џелата и жртава буде што личнији, те су осмислили и посебан
алат за покољ Срба (поменути србосјек). Изузетно поражавајућа
чињеница јесте да су ове злочине подржавали и охрабривали чак
и верски поглавари у НДХ. Најпознатији је пример загребачког
надбискупа Алојзија Степинца који је срамотно био канонизован
упркос свему што је учинио српском народу.
Као припадници народа који се упорно покушава етикетирати
као геноцидан народ, иако је управо над њим почињено више
страшних геноцида, сви ми имамо моралну обавезу и дужност да
не дозволимо да се наша историја погрешно кроји. Морамо стати
на пут свима онима који умањују број српских жртава јер желе да заташкају и прикрију гнусне
злочине које су нам чинили. Треба запамтити да је Јасеновац једини велики логор који је након
Другог светског рата сравњен са земљом како би се изгубили докази о неделима у њему. Не
смемо дозволити да нам се услед заборава такве страхоте – не дао Бог – понове, јер заиста, нико
не жели да чита још једну „Крваву бајку“. За крај треба додати да је крвник очигледно сметнуо
са ума веома важну изреку - када је помислио да је Бог и да са лакоћом може одузимати туђе
животе – „Крв мученика је семе из кога се рађају нови верници (хришћани)!”
Андреа Тривунић,
Гимназија, Бијељина

 ПРИЧЕ И ПОУКЕ

ПРИМЕДБЕ НА ТЕЛО

Х

Боготражитељ

ристос никада није направио
ниједну примедбу на тело
једног човека. Он није рекао
Закхеју: како си мален! Ни Јуди:
како си ружан! Нити раслабљеном:
како си раслабљен! Нити губавоме:
како заудараш! Он је непрекидно
општио са стварношћу у људима, то
јест са душама. То је душа душама
говорила, и душа душе лечила.
Говорити о телима присутних људи
Христос је сматрао безмало исто
тако непристојно, као што озбиљни
36 људи сматрају непристојним
говорити о оделу један другог. Зато, када човек говори теби, не мисли на његово тело, не испитуј
његово тело, него гледај у његову душу, уживи се у његову душу и тада ћеш га разумети. И
када говориш с човеком, не мисли на своје тело и не мисли на његово тело, него мисли о
својој души и његовој, понављајући у себи: Oво душа души говори, и душа с душом општи.
И тада ћеш осетити присуство Бога међу вама двојицом. И бићеш разумљив и разумећеш.
(Свети Николај Жички)




Јована Живковић,
Гимназија ,,Васо Пелагић”, Брчком

БОГ И МЛАДИ

М

Боготражитељ

лади треба себе да повере Богу, како би имали мир, јер Добри Бог као нежни Отац дела
тамо где ми људским силама ништа не можемо да учинимо. Нема потребе да журе и доносе
незреле одлуке којим животним путем да крену. Знам младе људе који се много узнемиравају,
покушавајући одједном да реше све своје проблеме. На крају се запетљају и напуштају
студије. Примера ради, ако се неко ко треба да завршава факултет исувише брине око избора
животног пута, одужиће са студијама, па ће се после још више запетљати. Не може се све
одједном постићи, нити се на
тај начин решавају проблеми.
Да би помогли сами себи, треба
да рашчисте неке ствари у њима
самима и да их доведу у ред.
Као прво, треба да се побрину
за то да заврше студије, затим
да нађу неки посао – а младићи,
37
осим тога и да одслуже војни
рок – па онда, као зрели људи,
уз Божију помоћ, или да заснују
породицу, уколико се одлуче за
брачни живот, или да изаберу
себи неки манастир, уколико се
одлуче за монаштво.
Зато и говорим младим људима који још увек студирају, а узнемиравају се око избора животног
пута – с обзиром да у њима још није сазрела одлука о избору животног пута – да наставе
студије, а касније, нека остваре оно што сазри у њима и што их успокојава. Уколико имају
добро настројење, Бог ће им помоћи и мало-помало постаће им јасно који је живот за њих –
брачни или безбрачни у манастиру – и осетиће спокојство у души.
Да будем искрен, ма који животни пут да изабере неки млад човек кога познајем, ја ћу се
радовати томе и увек ћу се на исти начин бринути о спасењу његове душе; али неопходно је да
остане са Христом, у Цркви. Сматраћу себе његовим братом, јер је он дете наше Мајке Цркве.
Ни ми немамо право да присиљавамо друге људе на било шта; само они сами себе, ако желе,
могу да принуде на нешто.
Једино сами себе имамо право да присиљавамо, а и то са расуђивањем. Ја никада никоме
нисам рекао ни да се ожени, ни да се замонаши. Чак и ако ме неко упита о томе, ја му кажем:
„Учини оно што тебе успокојава, само буди у заједници са Господом Христом“ (Свети Пајсије
Светогорац)!




(Свети Пајсије Светогорац)!

 ИЗ СВЕТООТАЧКИХ ИЗРЕКА

Боготражитељ

„Христос се роди, љубазна браћо и децо! Где
се роди Христос? Не у царским дворовима, да
не кажу подвлашћени: Он је с царевима а није
с нама! И не у богаташкој раскоши, да не кажу
сиромаси: Он је с богаташима а није с нама!
И не у великом граду, где бедни људи тешко
долазе до стана, да се не каже: Стеснио нас је!
И не у топлој соби, да не кажу страдалници по
хладним избама: лако је њему! И уопште не
међу људима, да не кажу људи: тежак нам је!
Него се благи Господ родио међу овцама, које
му ништа нису замериле. Родио се на месту
ничијем, у пећини хладној, између града и
села, између својина и присвојених баштина.
Родио се на стопи земље ничије, Божије. Ту
38 стопу земље нико није искоришћавао, осим
овце, и оне сасвим ретко. И овце му нису
замериле, што се родио код њих, на камену
застртом сламом“. –
Свети владика Николај




Химна Васкрсењу
Петар II Петровић Његош
“О преблаги, тихи учитељу,
Слатка ли је света бистра вода
С источника твога бесмртнога!
Од Твога су св’јетлога погледа
Уплашене мраке ишчезнуле,
Од твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари;
Воскресењем смрт си поразио,
Небо Твојом хвалом одјекује,
Земља слави свога Спаситеља!“

,,О Крст је симбол
победе кроз страдања из
љубави.“
Свети Владика
Николај Велимировић

,,О три предмета не
жури да говориш:
о Богу – док не
утврдиш веру у њега;
о туђем греху – док се
не сетиш свога;
о сутрашњем дану – док
не сване.

„Покајањем се
добијаЦарство
Небеско у овом
свету.“

„Бог Логос се
оваплотио, да твар
врати Творцу који
је њен прави темељ и
основ.“

Свети Јустин
Ћелијски

Св. Јустин
Ћелијски

„Божји човјек све
претвара у повод
за молитву.“ Свети Порфирије
Кавсокаловит

„Кад неко виче на
тебе и лоше се према
теби односи, ти ништа
не говори. Кад неко
припада ђаволу, он се
љути, говори рђаве
ствари, оговара…
Хришћанин не поступа
тако.

Свети Порфирије
Кавсокаловит

Милица Спасојевић
Гимназија, Бијељина

Боготражитељ

Св. владика Николај
Велимировић
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 ЗНАМЕНИТОСТИ ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ

ОБУДОВАЦ И ЊЕГОВА ЦРКВА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ

П

Боготражитељ

ознати српски писац Данко Поповић каже да су сељаци душа српског народа. Они су
носиоци чистоте и вијековима гордо стоје на бранику своје отаџбине. Плаше се једино
Бога и њему подижу величанствене грађевине, у које је уткана љубав и пожртвованост.
Један такав храм се налази у Обудовцу, највећем селу у Републици Српској, па и самој БиХ.
Мјесто обитава у средишту питоме и плодне Посавине, на раскрсници како вјерских тако и
политичких утицаја великих сила које покушавају вијековима да контролишу дешавања на
Балкану.
Први писани спомен овог мјеста датира из давне 1548. године. Двије теорије везане су за
поријекло назива овог села: прва да је потекао од ријечи обуд, јер су у ратовима бројне
жене обудовиле - постале удовице, а друга да је потекао од мађарске ријечи огуд што значи
стар. У средњем вијеку село се налазило под влашћу српских владарских лоза Немањића и
Котроманића, а послије пада под Турке са остатком српског свијета, који се као пламен није
угасио пред најездом зелених барјака.
Живот је био готово неиздржив због великих намета пореза-харача, права прве брачне ноћи,
паљења цркава и манастира, отимања свега што су Турци пожељели,
па чак и дјеце, тј. одвођења малољетних хришћанских дјечака у отоманску војску, познатог
као данак у крви! Познати слободољубиви дух нашег народа тјерао га је на буне. Најпознатије
су Поп Јовичина (1834. године), након које се Посавина више неће умирити, и Протина буна
или Требавска буна (буна
40 позната и као Посавска
посавских и требавских
сељака).
Обје су изненадиле и
уздрмале свог великог
непријатеља. Оба пута
су на почетку устаници
побјеђивали,
али
су
били слабо наоружани
и исцрпљени. Грчевито
су се борили и опирали
тиранину,
али
су
поражени. Турци су свој
гнијев испољили онако
како су то увијек радили
- побили су скоро све
мушке главе, доста их
протјерали и одвели у
ропство, као псе везане
у ланцима, спалили су
им куће, школу и њима
најважнију грађевину цркву! Послије тог великог
покоља људи, некако
би се народ и опоравио,
али како ће православни
вјерници
без
цркве?
Дотадашња црква била
је шеперача (Османлије
нису дозвољавале цркву
од трајног материјала само понеку брвнару или
шеперачу која ће бити без
звона) и представљала је једини спас и утјеху. Послије пар година, Турци ипак дозволише
зидање нове цркве, из два разлога: први - јер су се прибојавали могуће нове побуне, а други јер су имали бројне друге унутрашње проблеме.
У градњи су учествовала 24 околна села која су у цркви видјели своју наду за слободу. Сви су
давали новац редовно, а трудили су се да дају што је могуће више. Руско царство је дало 16 000
дуката, што је енормна сума за то доба, с циљем помоћи братском народу. Турска је надгледала
радове и дала извјесну суму новца у прилог. Да ли је то учинила из страха од нове побуне у већ
расклиманој царевини или из стварне жеље да помогне, остаје да размислимо. Створен је тако,
послије 18 година мукотрпног рада, највећи сеоски храм на простору Српске праволавне цркве
и највећа богомоља Босне и Херцеговине. У прилог величанствености здања говори нам то да
је висина највишег торња 46 метара, 3 звона тешка око 3 тоне, кров прекривен бакром, доњи
дио цркве је од смеђе-жутог сига камена, а горњи од бијеле цигле. Стари иконостас је сачуван
и пренесен из запаљене цркве, а нови је радио познати академски сликар Роман Петровић, у
периоду од 1937. до 1940. године и ликови су у природној величини.
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Након градње цркве долази до културног, трговачког и пољопривредног процвата овог краја,
када Обудовац постаје центар своје регије.
Обудовљани су надалеко познати као вриједни и добронамјерни људи који воле мир, живе
слободу и за слободу. Ратови, ипак, поново долазе. Први и Други свјетски рат били су погубни,
али неизбјежни на нашем мјесту обитавања. Тада се огроман број јуначких синова борио
и падао за слободу. Харале су и многе болести, глад, а на крају дошла је још једна неман
-комунизам. Она је вјероватно била најгора за православне Србе, којима комунизам није дао
да буду то што јесу – православни Срби! Отимао им је посједе, слободу говора и слободу
вјере. Онда је дошао посљедњи, Одбрамбено-отаџбински рат који је покосио многе животе див
јунака - ратника, који су поново доказали чврстину и снагу свога духа и оружја. Црква је тако
била оскрнављена, али је опстајала, као и њени мјештани. Као што Иво Андрић каже да његов
вољени мост у Вишеграду стоји стотинама година и прије и послије њега, тако и наша црква
са очима наше заштитнице, Пресвете Богородице, стоји већ 139 година, додирује небо и спаја
нас са прецима и Богом. Стоји поносита и горда да нас подсјећа на чврстину и издржљивост
нашега народа, али стоји и блага пружајући руке ка висинама. Ми ћемо нестати, али ће она
стајати вијековима као стијена и свједочити о прошлости, нади, љубави и вјери!
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Како су српски сељаци насамарили турског султана?
Према предању које је сачувано у нашем народу, султан се дуго опирао тежњи српског
народа из овог села да се сазида храм, али како је жеља код Срба била исувише јака,
напосљетку султан није могао ништа друго него да дозволи градњу православне богомоље.
Али султан је имао један услов: црква не смије бити већа од површине коже једног
одераног вола. Чувши тај услов, народ српски се сложи, али су се послужили једним мудрим
лукавством: одрану воловску кожу простру, те некаквим бодежом исијеку је на танки
каиш којим опашу темеље будућег храма. Тако је настао храм импозантне величине, а
истовремено је испоштован услов турског султана да храм не смије бити већи од величине
једне коже једног вола.
Јелена Миловановић, Економска школа, Брчко Дистикт
Ђорђе Пантелић, Пољопривредне и медицинска школа, Брчко Дистикт



САСТВАРАОЦИ РИЈЕЧИ

Боготражитељ

КОРИЈЕНИ
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Шта је то што нас држи,
У Духу Свијетлости?
Шта је то што нас веже,
У мислима радости?
У животу биће препрека, биће теже,
Али Коријен нас држи,
Да не паднемо,
Да нас зло не опржи,
Одозго ме грије Сунце,
А доле држи земља,
Одозго кад пада киша,
Штите ме гране,
Гране смјерности, уздржљивости,
Једна грана ме веже,
За другу руку, врлину,
За историју хришћанску дугу,
А један лист Сам Ја,
Потомак од хиљаду Срба, Руса, Словена,
Потомак листова,
Целомудрености, кротости.
Предак наш је Исус Христос,

Чија је пострадала глава,
Жртвовао се ради нас,
Преузео гријехе свијета на себе,
И васкрсењем својим
Подарио нам спас.
Његова Жртва и благост,
Сваког Васкрса нам изнова пружа Радост!
Предак нам је и Свети Сава...
Грана дуге историје хришћанске,
Која православље шири,
Вјеру крепи, али са видом,
И зато ме он везује,
За другу врлину,
И зато молимо му се,
Али са стидом,
И тако преци, плету дижу и уздижу,
Ову крошњу чисте душе,
То нас спаја, вјера, молитва и врлина,
Једна душа – чиста православна.
Катарина Цацановић, гимназија Бијељина

ЈА САМ ТВОЈ ГОСПОД

Боготражитељ

Ја те чекам као вјерни пријатељ
што спреман је да ти снагу да
и не дам ти да паднеш у невољи,
моја је помоћ тиха и неизбјежна.
То што те мори и не да ти сна,
проћи ће…
Остани ми вјеран, буди уз мене,
молитвом те водим,
са молитвом се саживи.
Господ никад не напушта чедо своје,
што га јутром и у ноћи помиње.
И послије ове буре, бићемо јачи,
ја ћу ти показати снагу љубави
родитељске и пријатељске!
Ја сам твој Господ!
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ТРИ СВЕТА МЈЕСТА (селo Ритешић)
У брдовитом селу, у сјени ратова
под скутима родног краја,
три света мјеста, три благослова,
сијају за крст, молитвом Христовог загрљаја.
Један храм посвећен рођењу светитеља,
што Христа на ријеци крстио је.
Други храм брату своме од темеља,
за вијекове, брат саградио је.
Манастир посвећен Светој Матрони улива
у срце топлину, у сјају небеске боје,
за чеда православна мати Бога дозива,
да се душе наше православљем скроје!
Сузана Теофиловић, професор, Добој
у марту 2020. године објавила је своју
прву књигу „Отворите врата љубави“.
Роман „Предрасуде“ и збирка духовне
поезије „Боголики човјек“ које су похваљене
на такмичењима чекају своје званично
објављивање.



САСТВАРАОЦИ ДЈЕЛА
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Наташа Радовановић
ОШ Свети Сава, Лопаре

Миљана Милановић,
Гимназија, Бијељина

Матеја Какућа
Гимназија, Бијељина



Урош Симић
Техничка школа М. Пупин, Бијељина

Никола Бућан
Техничка школа М. Пупин, Бијељина

Нина Бодирогић
Гимназија, Бијељина

Никола Станојловић
Техничка школа М. Пупин, Бијељина

Марко Томић,
СШ Вук Караџић, Лопаре

Александар Савић,
СШ Вук Караџић, Лопаре

Наташа Радовановић,
ОШ Свети Сава, Лопаре

Наташа Радовановић,
ОШ Свети Сава, Лопаре

Александар Савић,
СШ Вук Караџић, Лопаре

Mарија Стевановић
Гимназија, Бијељина

БОГОТРАЖИТЕЉ
www.eparhijazt.com

