
Уместо пригодног штива - божићна порука родитељима

ЗАШТО ВЕРОНАУКА? 
Данас, када после шест деценија, у Србији поново 

можемо да изаберемо веронауку за нашу децу и тако им 
пружимо могућност да стекну нека од основних знања о својој 
вери, нацији и култури, поставља се питање колико је све то 
уопште свр- сисходно и смислено у времену „свемирске 
технике и прашумске етике”. Због чега слати дете да учи о 
Богу, кад нам је Бог све даљи? И, најпосле, може ли се у 21. 
веку живети без Бога? 

Питања и дилема је много, а истина је, као и увек, 
само једна. Нудимо сваком брижном родитељу десетак 
добрих разлога (премда их је, заправо, не- упоредиво више) 
који ће га мотивисати да своје дете пошаље на часове 
веронауке. 

Разорена породица 

Писано је: Ако ко рече: ја љубим Бога, а мрзи на брата 
својега, лажа је; јер који не љуби брата сво- јега, кога види, како 
може љубити Бога, кога не види? Колико је данас посвађане 
браће, колико деце која не знају за своје родитеље и колико 
родитеља који напуштају своју децу? Ако би тражили најкраћу 
дефиницију Бога, онда би могли рећи да је Бог - чиста љубав. 
Цело Јеванђеље, цела хришћанска наука учи о љубави. 
Веронаука ће научити вашу децу да воле Бога, а кроз Бога да 
љубе и своје ближње, да воле цео грешни људски род. Дајте 
шансу вашем детету да научи у оквиру својег школовања и 
нешто више од пуког знања и сувих чињеница, дозволите му 
да се упозна са трећом Божјом заповести: Не узимај узалуд 
имена Господа Бога својега!, односно, не псуј, не вређај и не 
чини зло другим људима. 

Човек без љубави је празна, исцеђена љуштура. Тек 
кад воли, човек добија свој пуни смисао. Шта је мушкарац без 
жене и шта жена без мушкарца? Колико је данас неожењених 
и неудатих младих људи, без деце и породице? Шта млад 
човек може да очеку- је од живота ако нема своје потомство, 
топли дом и брачног друга који ће му увек помоћи у невољи? 
Веронаука учи да је породица најважнија обавеза и најлепша 
награда сваког човека, да је брак Света Тајна, а не некакав 
грађанскоправни уговор који се потписује пред општинским 
чиновником, да су деца сатисфакција живота. Зар је небитно 
да ваше дете спозна значај очинства и материнства, како не 
би једног дана остало само у животном вртлогу? Има ли веће 
среће за остарелог човека од унучета у крилу? Да ли је овакав 
став према породици само црквена догма 

или је то врховни цивилизацијски и етички постулат целог 
човечанства? 

Колико младих девојака, у данашње време, 
безобзирно уништава плод у својој утроби? Савремена наука 
данас учи оно што хришћанство проповеда деценијама: 
абортус је најсвирепије чедоморство и злочин над злочинима. 
Фетус је жива душа која осећа топлоту мајчиног тела. Према 
истраживањима др Бернара Натансона, осамнаест дана 
после зачећа осећају се откуцаји ембрионовог срца и 
функционише његов крвоток. Са навршених пет недеља 
разазнају се нос, образи и прсти плода. Шест недеља после 
зачећа почињу да функционишу бубрези, стомак и јетра и 
формира се скелет будућег човека. Са седам недеља 
формирају се мозак, очи, усне и језик. Када напуни десет 
недеља дете има све особине новорођенчета, а са дванаест 
седмица сви су органи потпуно уобличени, иако још 
неразвијени. Управо са дванаест недеља (када је још увек 
законски дозвољен абортус) дете окреће главу, сиса прст, 
прави гримасе и покрете. То су научни подаци који потврђују 
став Цркве да је побачај најбруталније убиство са 
предумишљајем. 

Учећи веронауку, ваше дете ће научити да је сваки 
живот, па и живот још нерођеног детета од Бога и да га треба 
поштовати, те да је побачај, који врше лекари под 
Хипократовом заклетвом, најгнусније убиство. Осим тога, 
после побачаја често наступа и трајни стерилитет мајке, тако 
да је штета вишеструка и ненадокнадива. Данас, на једног 
рођеног Србина дође два или три насилна прекида трудноће. 
Деценијама је у Србији већи морталитет него ната- литет. Да 
ли је то пут који нас води ка слози, умножењу и обожењу? 

Поштујући Бога, нашег небеског Оца, ваше дете ће 
научити да поштује и вас, земаљске очеве и мајке. Пета 
Божија заповест је изричита: Поштуј оца својега и матер 
своју, да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи. Поштујући 
своје родитеље који су му подарили живот, дете ће научити 
да поштује и друге људе око себе. 

 СВИМ НАШИМ ЧИТАОЦИМА, ПРЕТПЛАТНИЦИМА И 
САРАДНИЦИМА ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ ЖЕЛИМО 
БЛАГОСЛОВЕНЕ И СРЕЋНЕ НАСТУПАЈУЋЕ ПРАЗ- НИКЕ: МИР 
БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА! 

РЕДАКЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА ИСКРЕ



Уместо пригодног штива . .. 

Алкохолизам и наркоманија 

Има ли данас већег разоритеља породице и друштва 
од две опаке болести: алкохолизма и нарко- маније? Колико је 
опустелих домова, колико сирочади и удовица, колико 
уцвељених мајки због ових пошасти? 

Наркоман је човек без својег ја, без властите воље и 
животног елана. Он је неспособан за улогу оца, хранитеља, 
неспособан је за радника, ученика, сту- дента или војника. 
Његове мождане ћелије неповрат- но изумиру. То је човек 
који лагано тоне у језиву, хлад- ну смрт. 

Једини ефикасан лек против наркоманије јесте 
превенција. Колико данас ваше дете заиста зна о 
опасностима које му прете? Поред свих васпитних мера 
савременог образовања, дрога је свакодневно присутна у 
нашим школама. Статистике су поражава- јуће: сваки трећи 
или четврти ученик пробао је неки од наркотика. Почиње се 
обично од оних, такозваних, лакших дрога, као што је 
марихуана, а завршава се са хероином или кокаином. 
Граница је веома танка и млад човек је сасвим лако 
прекорачи. 

Да ли заиста мислите да можете сами да се изборите 
за право на живот вашег детета? Помоћ мајке Цркве је овде 
неопходна. Пракса је речита: духовни центри који се боре 
против „куге 21. века” показују изузетне резултате у борби са 
наркоманијом и све је више болесних младих људи који траже 
помоћ у окриљу Цркве. Медицинско излечење је тек први 
корак после којег следи дуготрајни и мукотрпни повратак у 
нормалан живот. Управо у том повратку, када млад човек 
тражи смисао, неопходна је духовна помоћ Цркве. 

Сида, као „куга 21. века”, у спрези са друге две 
велике пошасти савремене цивилизације, наркомани- јом и 
хомосексуализмом, одводи милионе младих људи у језиву 
смрт. AIDS се најчешће преноси управо међу припадницима 
две критичне групе, међу хомосексуалцима и наркоманима. 
Да ли је то случајно? Ове болести су болести модерног 
човека, који је побе- дио медицинским достигнућима кугу, 
колеру, велике богиње и туберкулозу, али изнова страда од 
других, још опакијих болести. 

HIV -позитивнима нема помоћи јер лек још увек није 
пронађен. Према томе, и овде је најефикас- није средство за 
борбу превенција. Да ли је медијска кампања усмерена на 
едукацију довољна? Да ли су брошуре, леци, научне емисије 
и улични перформанси довољни да помогну? Очигледно не, 
јер болест се и даље шири. 

Потребна је једна дубља едукација коју може 
пружити само Црква. Потребно је младог човека учити од 
малих ногу систему правих, животних вредности. Потребно је 
детету предочити да је оно Божји створ, подобан за свако 
добро и лепоту, а да наказне, болесне појаве треба спречити. 
Потребно је младо биће извести на прави пут, а то не може 
урадити сама породица без духовне помоћи мајке Цркве. 

Алкохолизам је друга страна наркоманије. 

Разлика је само у томе што су алкохолна пића лега- лизована, 
као што се, уосталом, у последње време легализују и неке од 
„лаких” дрога (нпр. у Холандији, где се марихуана купује, 
такорећи, на киоску). 

Зар је потребно напомињати колико је разорених 
породица управо због алкохола, зар је потребно говорити 
колико је младих живота прекину- то управо због болести 
алкохолизма? И ту је, нажалост, ситуација са најмлађим 
нараштајем алар- мантна: статистике кажу да се алкохол по 
први пут испроба још у најмлађем узрасту, у основној школи. 

Ваша деца морају да спознају истински пут лишен 
свих заблуда и бежања од реалности свакод- невних 
проблема. Ваша деца заслужују да буду упо- зорена на 
опасност која им прети од наркотика и алко- хола. Веронаука 
ће их у томе поучавати. 

Секте 

Питање секти које разједају и уништавају сто- тине 
хиљада младих душа постало је јавни, друштвани и 
национални проблем којем се поклања све више пажње. 
Нажалост, сви мислимо да је тај проблем од нас далеко. Не 
схватамо да ће колико сутра и на наша врата закуцати неки 
од „модерних месија” и понудити „вечно спасење”. Шта ако 
секташ буде покушао да испира мозак вашем детету, на који 
начин ће се оно одбранити? Ми старији који понешто и знамо 
о својој вери, ми који смо зреле и стабилне личности имамо 
шансу да се одбранимо од погубног утицаја секташке 
пропаганде, али како ће се бранити дете које не зна ништа о 
Богу? Ваше дете неће увек бити уз вас. Послаћете га у школу, 
на игралиште или на летовање. Не заборавите да секташи 
вребају свуда и у свако време. Како ћете одбранити своје 
дете? 

Постоји само један ефикасан начин, а то је да му 
улијете знање о властитој вери и нацији, да му пре- дочите 
праву истину и прави пут, како би могло живети истински 
живот, уместо да се самообмањује лажним знањима и 
„откровењима” инстант месија. Христос је рекао: Ја сам пут, 
истина и живот. Ко за мном иде неће ходити по тами. Не 
дозволите вашој деци да ходе по тами. Избор између 
светлости и таме није избор. Избор између Цркве и секте није 
избор. Пустите дете да изабере фудбалски клуб за који ће 
навијати, да изабере животног сапутника, место становања 
или професију, али га не пуштајте на милост и немилост 
секташких канџи. Млад човек не може да изабере прави пут 
без помоћи ближњих. 
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Да ли сте имали прилику да упознате младог човека 
залуђеног секташком пропагандом? То више није човек, већ 
програмирана љуштура без своје свести и воље, без своје 
личности. Припадник секте није способан да сам одлучује и 
живи, он је инструиран од стране својег „духовоног гуруа” који 
најчешће само извлачи материјалну или сексуалну корист од 
својих чланова. 

Такав млади припадник секте је бескористан 
друштву, породици и држави. Од њега никад не може постати 
родитељ, радник, војник или домаћин. Он је паразит који живи 
онако и онолико колико му други одреди. 

Није неопходно поновити да већина секти своје 
централе има у иностранству, да оданде стижу новац и 
инструкције за њихов рад. Подједнако су опасне и оне најцрње 
сатанистичке секте, које дирек- тно траже од својих чланова 
да убију оца, мајку или брата, као и оне, такозване 
источњачке, залудне секташке организације које се баве 
илузионарством, медитацијом и бекством од стварности, па 
све до оних најподмуклијих, такозваних, псудохришћанских 
секти које нуде „чисто хришћанство”, огољено и унакажено до 
гротеске, фарисејско хришћанство које води у нез- нање и 
залуђеност ауторитетом земаљских вођа, самозваних месија 
који нуде спас „за шаку долара”. 

Колико је опасно самостално тумачење Светог Писма 
од стране самозваних „стручњака” речито го- вори неколико 
примера за које смо сви чули. Једна од псеудохришћанских 
секти, позната под именом „Јеховини сведоци”, забрањује 
својим члановима да приме трансфузију крви у случају 
повреде или болести. Овакав став они правдају учењем по 
коме се, наводно, у самој људској крви налази човечија душа. 
Чак се иде дотле да чланови секте увек носе са собом 
писмену изјаву о непристајању на трансфузију. Недавно се 
десио случај да је младић - секташ умро на операционом 
столу зато што није хтео да прими крв добровољних 
давалаца. Питам вас да ли је то хришћански и да ли Бог жели 
да умре млад човек којем се може помоћи? Да ли је по 
људским и Божјим законима исправније дати добровољно крв 
и помоћи унесрећенима (како то учи Црква) или допустити да 
човек умре због сулуде идеје самозваног „месије”? 

Или, да узмемо пример секте која забрањује својим 
члановима ношење оружја, па они служе дужи војни рок у 
цивилству. Ако је центар те секте на западу, да ли је циљ 
оваквог учења хришћански или је позадина „догме” војно -
политичка. Црква учи оно што учи и сам Његош: 

Ал’ тирјанству стати ногом за врат, 
довести га к познанију права, 
то је људска дужност најсветија! 

Немојте допустити да ваше дете падне у канџе неке 
од многобројних секти које, нажалост, слободно „мисионаре” 
по нашим градовима и селима. Научите вашу децу да смо сви 
ми деца Светог Саве, а не фармера Вилијама Милера, 
„пророчице” Хелене Вајт, извесног Расела или неког Џозефа 
Смита... 

Сексуапне девијације 

Савремени „хуманисти” и „борци за људска права” у 
свом прљавом програму, између осталог, 

пропагирају и изједначавање ненормалног са нормал- ним, 
болесног са здравим. Разни покрети, невладине организације, 
међународна удружења и добровољна друштва, финансирани 
од стране моћних лобија, боре се за права наводно угрожених 
и обесправљених сло- јева друштва. Постоје чак и политичке 
организације које се боре за равноправност и легализацију 
хомосексуалних бракова и друга „угрожена права” 
маргиналних друштвених група. 

Црква изобличава наказне појаве и назива их правим 
именом. Хомосексуалност је болесно стање. Нажалост, у 
данашње време све су јачи покушаји да се ово ненормално 
понашање изједначи са нормалним полним опредељењем. 
Постоје бројни лобији и интересне групе у свету уметности и 
политике који вешто намећу идеју уобичајености оваквих 
појава. У појединим државама чак је и легализован хомосексу-
ални брак. 

С друге стране, на телевизији, у новинама и другим 
медијима бомбардују нас причама о хомосексу- алцима које 
приказују у најлепшем светлу, као сасвим нормалне, обичне 
људе који су присутни свуда око нас. Готово да нема 
популарне холивудске серије или филма у којем се не 
појављује и „симпатични” хомосексуални пар „из суседства”. 
Тиме пропагадисти покушавају да прикажу хомосексуалност 
као нешто сасвим уобичајено и нормално, чак и помодно. Бити 
геј је „кул” на западу, међу богаташима, филмским и муз-
ичким звездама, то је улазница за високо друштво. 

Спасите своју децу од лажних учења о толе- ранцији 
која изједначавају болесно са здравим. Црква учи толеранцији 
и нико не жели да одбаци болесне људе, већ, напротив, да их 
прихвати и помогне им. Али то не значи да им треба давати за 
право када греше. Осуђујте грех, али милујте грешника -то је 
права мера толеранције. 

Негде се, ипак, мора повући црта. Црква учи где је та 
црта, где се граничи нормално са ненормал- ним, где болесно 
замењује здраво, где се треба заус- тавити. Све ми је 
допуштено, али ми није све на корист говорио је апостол 
Павле. То је истинска слобода и могућност избора. 

Малолетничка деликвенција 

Колико су наша деца данас заштићена од ути- цаја 
криминала који свакодневно вреба на улици, у школи, у 
дискотеци или кафићу? Колико су заштићена од искушења да 
посегну за туђим, да постану мало- летни деликвенти, колико 
су сигурна у прљавом свету одраслих у коме цветају 
корупција, криминал и свако зло? 

На телевизији, у новинама, на улици и у школи 
величају се криминалци и убице, њихов живот се приказује у 
романтичном светлу. Од сецикеса се преко ноћи стварају 
митолошки хероји улице који су до среће и благостања стигли 
преким путем, захваљујући својој сналажљивости и 
храбрости. На сахране тих крими- налаца хрле хорде младих 
људи, хвалећи се поз- нанством са злочинцима. 

Да ли смо заиста у стању да васпитамо нашу децу
без помоћи школе и Цркве? Данас, када и отац и мајка 
проводе готово цео дан у јурњави за новцем и борби за голу 
егзистенцију, деца су препуштена сама 
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Уместо пригодног штива ...

себи и улици. Васпитава их телевизија, музика и суб- култура. 
Да ли ће бити на одмет топла реч свештени- ка или 
вероучитеља који ће покушати да усмери ваше дете и 
разобличи пред њим лажне вредности потрошачког друштва? 
Не убиј! Не чини прељубе! Не кради! Не сведочи лажно на 
ближњега својега! Не пожели ништа што је туђе! Ако 
изоставимо ове Божје заповести - шта остаје од закона и 
морала? У дека- логу је садржан сав кривични и морални 
закон овог света чијим кршењем губимо слободу, али и душу 
јер каква је корист човјеку ако задобије сав свијет а души својој 
науди? 

Медијска тортура 

Достигнућа савремене цивилизације: радио, 
телевизија, филм, компјутери, Интернет и свет као „глобално 
село”, где се, практично, све налази надо- хват руке, доноси 
низ предности и квалитативан помак у стандарду савременог 
живота, али уз све то и читаву палету негативних нузпојава. 

Насиље, злочин, убиства, порнографија, ори-
јентални турбо - мелос, техно, рејв, хип - хоп, музика која се 
не може слушати ако човек није дрогиран, лажни сјај и гламур 
из света богатих и моћних који нам се сервира у колаж ТВ 
емисијама о високом друштву, латиноамеричке серије од пет 
стотина епизода са идиотском фабулом где у свакој другој 
сцени неко плаче, холивудске лимунаде, саге о уличним анти-
херојима које праве јунаке од прљавих криминалаца, лош укус 
свих боја и облика гуши, уништава и заглупљује нашу 
омладину. 

Нико не говори да треба избацити телевизоре, 
компјутере и сателитске антене из наших домова. Телевизија, 
штампа и Интернет доносе много доброг и души корисног 
знања. Неопходно је извршити селек- цију свега што нам се 
нуди, разграничити и одабрати само поучне и корисне TB 
програме и штампу, забра- нити деци приступ свему оном што 
их може затровати и духовно уназадити. 

Речит је пример америчког дечака који је од своје 
десете, дванаесте године био опседнут оружјем и насиљем. 
Дете је свакодневно гледало крв на теле- визији, Интернету и 
улици, да би, најпосле, купило аутоматску пушку и побило 
десетину својих другова и наставника. Шта се десило у глави 
тог детета? На то нису успели да одговоре ни психолози, ни 
лекари, ни педагози. Да ли је ово дете имало сву могућу 
љубав и пажњу породице, школе и Цркве? 

Савремена психијатрија стоји на становишту да 
пацијенту који се лечи од душевних болести не треба 
показивати љубав и тако га везати за себе јер је то 
„ненаучно”, односно производи негативан ефекат по 
болесника. Како то љубав може да произведе лош учинак на 
човека? Љубав је почетак и крај, алфа и омега целог 
човечанства, без љубави нема живота, па ни излечења. 
Наука, нажалост, не може данас све да објасни. Тек заједно 
са вером у Бога она добија свој пуни смисао. 

Није потребно посебно напомињати колику духовну 
штету деци чине сва она чудовишта из цртаних филмова и 
видео игрица, попут „нинџа кор- њача”, „моћних ренџера”, 
„покемона” и сличних глу- 

пости. Некада су се деца васпитавала на народним бајкама и 
песмама, на топлој мајчиној речи и очевом савету. 

Колику штету дечјој души чине филмови о 
мафијашима, убицама, криминалцима који су приказани на 
филмском платну као савремени хероји? Рамбо, Роки, 
Терминатор, Хари Потер и остало холивудско смеће 
направили су већу духовну штету него пет стотина година 
турске владавине. 

Какву шансу данас имају наша деца, васпита- вана 
на видео-игрицама, холивудским црномагијским причама о 
чаробњацима, вамп-барбикама и осталим глупостима? Ако им 
не помогнемо наша деца ће се изгубити у поплави кича и 
шунда, изгубиће душу пре него што одрасту. 

Суицид 

Поштујући своје ближње, дете - тај мали човек, 
почеће да поштује и себе и свој живот. Колико је данас младих 
људи који дижу руку на себе? Самоубиства се дешавају 
управо стога што, не поштујући туђе животе (животе својих 
ближњих), људи не поштују ни властити живот. 

Црква најоштрије осуђује самоубиство. Свештеник је 
обавезан да ускрати опело и парастос за душу самоубице, јер 
нико није властан да одузима живот другом човеку, па ни себи 
самом, зато што нико није властан ни да подари живот. Једини 
је Господ Бог тај који даје и узима. 

Самоубиство је директно сатанино дело који на тај 
начин узима душу маловернога и, чинећи с њом шта му је 
воља, нагони човека у пропаст. У срцима младих људи у 
којима је трајно настањен Бог, неће бити места за нечастивог 
и неће бити простора за пад у грех. Тамо где љубав обитава 
нема места за мржњу према властитој души и телу. 

Дозволите својој деци да сазнају праве вред- ности и 
лепоте подареног живота, да га цене и брижљиво чувају, да 
схвате смисао и циљ живљења којим ће се руководити кроз 
буру недаћа и проблема. 

Идолатрија 

Данас је више него икад присутан смртни грех 
идолопоклонства међу Србима који као да су забора- вили 
прве две Божје заповести: Ја сам Господ Вог Твој; немој имати 
других богова осим мене. Не прави себи идола нити каква лика; 
немој им се клањати нити им служити. Идолатрија се веома 
вешто прилагодила савременом тренутку, пројављујући се 
кроз читав спектар жалосних појава: среброљубље, 
самољубље, властољубље, потрошачко друштво, астрологију, 
гатање, псетопоклоништво... Људи се без стида и срама 
клањају: новцу, имовини, аутомобилима, поли- тичким вођама, 
самозваним видовњацима и пророци- ма, „судбини” из 
хороскопа, властитом телу, куцама, мацама и другим кућним 
љубимцима... 

Веома је занимљива појава псетопоклоника или 
кучкара, како их наш народ зове, међу модерним, урбаним 
светом. Беспослени људи по парковима шетају кучиће и 
мачиће уместо рођене деце. Психопата, уколико не може са 
родбином, пријатељи- ма или комшијама, почне да 
малтретира животиње 
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тако што их обасипа „вишком љубави” коју није утрошио на 
људе (успут храни и властити его). Јадна животиња ћути. Даш 
јој чинију хране и она захвално лиже руку. Не може да 
противречи. Са животињом нема свађе, нити неслагања. Деси 
се тако у животу ситуација да човек не прича са два рођена 
брата, али се зато одлично слаже са два рођена пса -
авлијанера. 

Многи људи мешају хуманизам са љубављу према 
животињама. Није тачно да „не воли људе онај ко не воли 
животиње”, већ је истина да не воли искрено животиње онај ко 
не воли и људе? Животиње не могу да замене нерођено дете 
или изгубљеног при- јатеља. 

Црква учи шта је у животу главно, а шта споредно, 
шта је битно, а шта неважно. Црква ће објаснити вашем 
детету да у животу нису најважнији новац, власт и сила, него 
породица, љубав и спасење. Црква ће разобличити наказна 
поимања о животу и пружити истину вашем детету, а на њему 
ће бити да само одлучи хоће ли поћи Божјим путем или не, јер 
је много званих а мало изабраних. 

Уместо закључка 

Нико никада није постао верник само зато што је 
учио веронауку. Примера за ову тврдњу је безброј: Тито, 
Кардељ, Ђилас, Ранковић и остали „ослободио- ци” учили су 
веронауку јер су се школовали између два светска рата када 
је веронаука била обавезан школ- ски предмет. Стаљин је, 
чак, похађао православну богословију. Нико од њих није 
постао верник. Напротив, постали су најцрњи богоборци. Да 
ли је онда уопште потребно говорити о томе да веронаука не 
индоктринира личност младог човека, већ му само предочава 
неке од основних истина хришћанске вере, остављајући му 
могућност избора. У том погледу веронаука је данас у Србији 
изборни предмет у основној и средњој школи, што је веома 
добро јер нико није приморан да је похађа, али је сваком 
остављена могућност и да је изабере. 

Религија данас није у супротности са науком, 
философијом или техником, већ их она допуњује и унапређује. 
Неки од највећих научника, попут Ајнштајна или Дарвина били 
су дубоко религиозни људи, свесни да је људско знање 
ограничено и да највеће тајне остају тајне за човека без Бога. 
У том смислу, ваше дете неће бити збуњено кумулирањем 
знања из теологије, с једне стране, и природних наука, попут 
биологије, хемије и физике, с друге стране. Дарвинова теорија 
о еволуцији није у колизији са теолошким ставом о постанку 
света и човека. Дарвин је све објаснио осим оног главног -
како је нежива материја постала жива. На том месту он узмиче 
пред Створитељем, схватајући немоћ људског ума. 

Оно што је сасвим извесно јесте да ће ваше дете 
постати бољи човек прихватајући Божје законе и да ће кроз 
црквене догме учити о моралу, части и поштењу, дакле о 
животу самом. Деца ће научити да су Срби, да су 
православни, да цене и уважавају своју веру и нацију. 

Према речима блаженопочившег оца др Лазара 
Милина не постоје атеисти у правом смислу те речи. Не 
постоји, чак, ни најпримитивнији човек на планети који је цео 
живот провео изолован од циви- лизације а да нема барем и 
најнаивнију мисао о Богу. 

Истински атеиста не би смео да има било какву мисао 
о Богу, нити позитивну, нити негативну. Самим тим што верује 
да Бога нема - „атеиста” је верник, односно антиверник, јер 
верује у Божје непостојање, баш као што верник верује у 
Божје постојање. У српском случају не постоје, такозвани, 
„православни атеисти”, како се многи неокомунисти 
декларишу, поштујући традицију и обичаје, а одбацујући саму 
суштину хришћанства оличену у Светим Тајнама. Неко је или 
православан или антиправославан (односно атеиста, како 
воле себе да називају „деца комунизма”). Није могуће 
истовремено бити и православан и атеиста. 

Докази о Божјем постојању су свуда око нас, само 
што их многи људи не виде. Највећи доказ Божјег присуства 
јесте - сам човек, створен по Божјем обличју. Веронаука је ту 
да упути на истину и да пре- дочи једини пут - пут спасења. 

МИКИЦА ИЛИЋ

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ: Микица Илић је наш 
писац млађе генерације чију је књигу „Западно - источни 
диван" у Искри, 1. јули, приказао Васа Михаиловић. Живи и 
ради у Срему. У Искри, 1. сеп- тембар 2004., објавили смо 
његов прилог: „Зашто је Срем безверан", а у овом броју горњу 
поруку. 

ОПТИМИЗАМ 

„ . . . На оптимисте и песимисте људи се 
деле од незапамћених времена. Кад је борба пе-
симист говори: Изгубили смо!, а оптимист: 
Добићемо! Кад је мрак, песимист говори: Никад 
неће сванути!, а оптимист: Свануће! Кад је болест, 
песимист вели: Нема лека!, а оптимист: Оздравиће! 
Кад је смрт, песимист говори: Мртав за увек!, а 
оптимиста: Жив је у другом царству! Филозофи 
оптимизма мање имају присталица него филозофи 
песимизма. Зато што је бол реал- нији од весеља. 
Христос је први унео у свет прави, непоколебљиви и 
јасно доказани опти- мизам. Својом науком и 
нарочито својим Васкрсењем, Он је открио један 
нови свет и живот. Његов оптимизам није обични 
плитки оптимизам, него оптимизам трагични: кроз 
мрачни тунел у светлост, кроз мучења у радост, кроз 
смрт у живот. Да ли је и један народ у свету боље 
разумео овај Христовски, јеванђелски и апостолски 
оптимизам од српског народа? Ја не верујем. Једна 
српска чета, Примораца, копа себи гроб на Романији 
и копајући прави духовите шале на рачун својих 
крвника. Где је књижевник да опише сав узвишени 
хумор српских заробљеника у ропским логорима? 
Кроз пет роп- ских столећа Србин је фанатично 
веровао у победу правде над неправдом, упркос 
свих очев- идних супротних чињеница. . (Из поука 
владике Николаја Велимировића приликом свог
осмонедељног боравка у Енглеској почетком 1950-
их година.) 
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