Напомена:
Шеста седмица Великог поста – Цвјетна (Улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим)
Догађај Христовог уласка у Јерусалим описан у Јеванђељу по Матеју 21. 1. – 11.

Јеванђеље читано на Светој Литургији: Марко 10. 32. - 45. и Лука 7. 36. – 50.
(На интернету Нови Завјет у преводу Синода СПЦ)

Света Тајна брака
(Уџбеник 89.-90. страна)
Увод:
Будући да је ово тема од које сте ви, бар што се тиче вашег личног искуства, још
поприлично далеко, покушаћемо да је обрадимо из више углова. Битно је да стекнете
одређена знања са богословске тачке гледишта, али и да покушамо искуствено да се
дотакнемо неких ствари које су нам значајне при изградњи односа. Да би вам било
јасније због чега је значајно говорити о овој теми, напоменула бих да се у 21. вијеку,
под утицајем масовних медија, у први план истиче један површан начин размишљања.
А нама је основни задатак да схватимо значај и јединственост другог човјека. У том
смислу, не желим да кажем да вријеме у којем одрастате није добро, само бих вас
позвала на размишљање о стварима о којима ћемо говорити у наредним редовима.
Свету Тајну брака ћемо сада обрадити са три аспекта: Библијски, богослужбени и
искуствени.
Главни дио:
Шта Библија каже о браку?
Прва идеја о браку јавља се још у Старом Завјету у књизи Постања, када Бог говори:
„Није добро да је човјек сам;да му начиним друга према њему.“(Постање 2.18.) Овдје
имамо прва указивања на потребу човјека да има неког поред себе, ко ће му помоћи да
се оствари као комплетна личност. Први библијски опис брачног односа је пар стихова
касније:
„А Адам рече: сада ето кост од мојих кости, и тијело од мојега тијела... За то ће
оставити човјек оца својега и матер своју, и прилијепиће се жени својој, и биће двоје
једно тијело.“(Постање 2.23.)
Стих у којем се Бог обраћа Адаму и Еви по питању њиховог брака је: „Рађајте се и
множите се, и напуните земљу...“ (Постање 1.28.)
Али, да бисмо избјегли погрешна схватања одређених заповјести, намјерно ћу се
задржати на Адамовим ријечима из другог цитата.. Овдје је, дакле, акценат стављен на
однос између супружника. Тај однос подразумјева међусобну љубав, уважавање,
поштовање, разумјевање, подршку... Вјероватно је то нешто што често чујете. То ће
нам сада бити основа за даље разрађивање теме

(Православна представа стварања)
Када је ријеч о Новом Завјету, много је примјера гдје Христос на посредан или
непосредан начин говори о људском достојанству и међуљудским односима. Ја ћу
сада усмјерити пажњу на јеванђелску причу у којој је Христос благословио брак на
свадби у Кани Галилејској. (Прочитати Јеванђеље по Јовану 2. 1.-11.)

(Свадба у Кани Галилејској)
Богослужбени карактер брака
У претходној лекцији, кад смо говорили о Светим Тајнама, дотакли смо се Литургије
као њиховог темеља и изворишта. Брак је једна од Светх Тајни, према томе и њој је
темељ у Литургији. У неким случајевима, чин вјенчања се обавља у склопу Литургије,
како би нововјенчани могли пиступити Причешћу и тиме крунисати почетак
заједничког живота. На вјенчању се читају ријечи Апостола Павла из Посланице
Ефесцима: „И биће двоје једно тијело. Тајна је ово велика, а ја говорим о Христу и о
Цркви.“ Овдје је сада битно да нагласимо завјетни (савезни) карактер брака. Покушаћу
сада да вам кроз одломак из Егзиперијевог Малог Принца
представим шта
подразумјева тај савезни карактер.
Одломак из књиге Мали Принц:
-Ко си ти?- упита Мали принц. – Врло си лепа...
-Ја сам лисица – рече лисица.

-Дођи да се играмо- предложи јој Мали принц. – Тако сам тужан.
-Не могу са тобом да се играм - рече лисица. – Нисам припитомљена.
-О опрости – рече Мали принц...
-Лисица заћута и дуго је гледала Малог принца.
-Молим те припитоми ме... – рече она.
-Врло радо – одговори Мали принц – али немам много времена. Морам пронаћи пријатеље и упознати
још којешта.
-Човек познаје само оне ствари које припитоми – рече лисица. Људи више немају времена да било шта
упознају. Они купују већ готове ствари код трговца. Али пошто не постоје трговци пријатељима, људи
више немају пријатеље. Ако хоћеш пријатеља, припитоми ме!
-Шта морам учинити – упита Мали принц.
-Мораш бити врло стрпљив – одговори лисица. – Прво ћеш сести мало даље од мене, ето тако, утраву.
Ја ћу те гледати крајичком ока, а ти нећеш ништа говорити. Говор је извор свих неспоразума. Али ћеш
сваког дана моћи да седнеш мало ближе...
Тако Мали принц припитоми лисицу. А кад се приближио дан растанка...
***
Збогом – рече лисица. - Ево моје тајне. Она је веома једноставна: САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИМО.
СУШТИНА ЈЕ ОЧИМА НЕВИДЉИВА.
-Суштина је очима невидљива – понови Мали принц да би запамтио.
-Управо због времена које си посветио својој ружи она ти је тако драгоцена.
-Управо због времена које сам посветио својој ружи... -понови Мали принц да би запамтио.
-Људи су заборавили ту истину – рече лисица. – Али ти је не смеш заборавити. Ти постајеш заувек
одговоран за оно што си припитомио. Ти си одговоран за своју ружу...
-Ја сам одговоран за своју ружу... – понови Мали принц да би запамтио.

Понављање:
1)
2)
3)
4)

Која Старозавјетна реченица представља установљење брака?
У којој Новозавјетној причи је Христос благословио брак?
У чему се огледа богослужбени карактер брака?
Које значајне истине лисица открива Малом принцу?

