ПРИКАЗИ

Макс ент иј ем
код Милвиј
ског моста на
реци Тибру,
нешто север
није од Рима.
Ова битка се
одиграла 28.
октобра 312.
године и би
ла је прекрет
ни
ца у Кон
стант ин ов ој
каријери.“
Читаоци ће у књизи наћи шта
су свети Оци рекли о тајни Крста
Господњег, затим текстове Светог

владике Николаја Српског О три
крста, Аве Јустина Поповића „Крст
Господњи – спасење душе од греха“,
Владике Атанасија Јевтића „Овај
народ је крстоносан“, Митрополи
та Амфилохија Радовића „О тајни
Крста Христовог“, Епископа Јована
Пурића „Крст – једини пут ка спасе
њу“, диван акатист Часном и живо
творном Крсту Христовом, у којем
се преплићу поетски кондаци и ико
си као облици црквеног песништва.
Владика Јован Пурић ову књи
гу завршава молитвама Часном
и животворном Крсту Господњем
и текстом „Часни Крст у животу
Цркве“. 
Горан Раденковић

Ивица Живковић: Хришћанска етика
Београд: Свети Aрхијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2011.
211 стр. ; илустр. ; 24 cm
ISBN: 978–86–7295–023–6
Хришћанска етика за пе
ти разред богословија један је од
ретких богословских уџбеника на
српском језику чији је аутор сред
њошколски професор одговара
јућег предмета. Књига је настала
као плод десетогодишњег преда
вачког искуства др Ивице Живко
вића у Богословији Светих Кири
ла и Методија у Нишу.
Хришћанска етика је публико
вана захваљујући узорној сарадњи
и препорукама Његовог Преосве
штенства Епископа крушевачког
г. Давида, професора овог предме
та на Православном богословском
факултету у Београду.

Ово је пр
ви наслов већег
оби
ма из обла
сти систематског
богословља који
је објавио један
аутор из Ниша,
као и први уџбе
ник који је после
дужег времена
настао из пера
једног професо
ра Богословије
Светих Кирила и
Методија.
Уџбеник се састоји из три цели
не: Увод у православну хришћанску
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етику, Увод у православну хришћан
ску аскетику, и Теме из социјалне
етике православног хришћанства.
У уводном делу аутор, између
осталог, износи подробно богослов
ско образложење моралне природе
човековог бића и појма закона. У
наставку даје прегледно тумаче
ње библијских основа хришћанске
етике у неколико старозаветних и
новозаветних тематских мотива.
У области увода у аскетику
овај уџбеник садржи систематско
изложење појмова греха, поми
сли и страсти, делања и созерцања.
Ово је једина прилика у којој се то
ком школовања у богословијама
ученици упознају са темама душе.
У поглављима из социјалне
етике аутор настоји да пажљиво
предочи ставове Цркве о најосетљи
вијим питањима приватног и јавног
живота људи. Овде се налазе комен

тари савремених теолога и пастира
Цркве о породици и браку, односу
хришћана према држави, друштву
и неправославнима, еколошкој ети
ци, пословној етици и биоетици.
На крају уџбеника аутор пред
лаже списак релевантних класич
них наслова светоотачке књижев
ности, који могу послужити као
лектира ученицима завршног раз
реда српских богословија.
Ниво разумљивости и комуни
кативности текста у овом уџбени
ку проверен је и усавршен дугого
дишњом праксом самог аутора у
раду са ученицима назначеног уз
раста. По препоруци рецензента,
садржај може бити од користи као
секундарна литература на бого
словским студијама, као и за упо
знавање са тематиком хришћанске
етике на студијама философије.
Горан Раденковић

Светлана Васиљевић: Наш живот у Цркви
Добрун: Дабар, 2012.
148 стр. ; 21 cm
ISBN: 978–99938–51–14–1
Свети Јустин Мученик и Фи
лософ је, надахнућем Божјим, из
рекао далекосежну мисао да је сав
свет испуњен логосима Божјим
(σπερματικοί λογεί), тако да народ
на побожност увек добија особен
контекст краја из кога настаје. У тој
разноликости, различности и особе
ности састоји се и дивна шареница
којом је покривена евхаристијска
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заједница Тела Христовог. Нашу по
себну пажњу је привукла књига Наш
живот у Цркви Светлане Васиљевић
у издању куће „Дабар“ – Добрунска
Ријека, која је изашла крајем 2012.
године. На самом почетку, поред
укусног дизајна насловне странице,
наићи ћете на библијску мисао: „Не
буди дволичан, тј. један на речима,
а други у својој савести, будући да

