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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
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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
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таквог Писмо ставља под клетву“
(ПрСир. 22, 15). Такође и духовне
мисли Светог Марка Подвижника о
бризи над речима.
Књига је издата са благословом
Митрополита дабробосанског г. Ни
колаја. Уредник књиге је Недељко
Васиљевић, а технички је књигу уре
дио архимандрит Јован Гардовић.
Оно што привлачи читању ове
књиге у једном даху јесте то што
она врви од кратких есеја или, боље
речено, сведочанстава о народној
побожности, али је одликује и тео
лошка исправност у складу са уче
њем Цркве Божје. Као низ светлих
и бесцених бисера, нижу се песме
и молитве о помоћи Господњој,
Преображењу Господњем, Светом
Пророку Илији, Светом Николају
Српском, послушности, о старом
добром времену, посетама бли
жњима, првим чедним љубавима
(као у Песми над песмама), ђачким
временима, ефемерности време
на, једном речју о вредностима

побожности че
ститих људи тог
краја, изворној и
непатвореној љу
бави према Богу.
О хришћанству и
префињеној кон
зерв ат ивн ос ти,
којој се ваља вра
тити зарад очу
вања човечности
и очувања нашег
многострадалног
српског народа,
такође говори ова књига. Сетимо
се само дубоке мисли Стојана Но
ваковића: „Без консервативности
нема напретка.“
Ова књига је снажан бедем са
временом секуларизму и нихили
зму, који постепено, као безобални
океан, окружује и потапа наше мало
острво среће и градине Божје, коју је
призвао Бог и наменио да буде omnis
omnis creatura (цела творевина).
Г. Раденковић и Б. Васиљевић
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Сотириологија др Јована Пурића, Епископа нишког
Да нас, ка д а живи мо у јед ном
пот рошачком сек уларизов а ном
друш тву, где се на мног е ствари
гле д а ути л и тарно, на свет при
роде у ме х а н иц ис тичком кљу

чу, а њег ов развој у кључ у пре
тера не пот рош ње, кад „чин и т и“
и „имат и“ пос тај у прим арн ији
од „би т и“, нас тај у теш ки обл иц и
људс ког отуђ ењ а.
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