Уз годину јубилеја

„ОН ДАЈЕ СНАГУ УМОРНОМЕ,
И НЕЈАКОМЕ УМНОЖАВА КРЕПОСТ“
(Ис 40, 29)
У овој години обележавамо један вредан јубилеј – двадесет година рада
Центра за црквене студије, институције која је покренула објављивање часописа
Црквене студије. Одлука о оснивању Центра донета је на Светог Луку, 31.
октобра 2001. године, а оснивачка скупштина је одржана 28. фебруара 2002. Међу
најважније задатке те потпуно нове институције (по програмским
опредељењима) уписано је и „покретање гласила – часописа Центра (Црквене
студије)“. Већ 2004. године објављен је први број овог годишњака, а у овој
јубиларној години објављује се осамнаести пут. „Црквене студије“ припадају
високој научној категорији М24 (часопис међународног значаја верификован
посебним одлукама).
У часопису је до сада око 420 аутора објавило преко 730 научних текстова
на неколико језика: српски, руски, грчки, бугарски, македонски, енглески,
француски и немачки. Посебна карактеристика програмске концепције је
интердисциплинарност, прожимања богословља, философије, филологије,
историје, историје уметности и других научних области.
Осим импозантног броја радова, „Црквене студије“ се у академској и
широј јавности препознају и по тематским блоковима и обележеним
годишњицама. У првом броју објављен је тематски блок Православна теологија
и медициина. Трећи број је посвећен академику Димитрију Богдановићу, поводом
20 годишњице од упокојање. Десети број доноси тематски део Свети цар
Константин и хришћанство, а дванаести Византија и православље. Комплетан
тринаести број је посвећен Светом Јовану Владимиру, поводом хиљадите
годишњице од мученичке смрти. Посебан значај има шеснаести број (у два тома),
посвећен Светом Сави и великом јубилеју (осам векова Српске православне
цркве).
Континуирано објављивање часописа представља велики подвиг како
редакције, тако и великог броја сарадника. Чак ни финансијски проблеми,
настали последњих година, нису угрозили постојање часописа. Иако изостаје
подршка какву је некада давало Министарство вера Владе Републике Србије
(које више не постоји), повремена подршка других министарстава, донатотра и
сарадника „Црквених студија“, омогућавају редовност излажења.
Наравно, пресудан је онај замах, који и другим активностима Центра за
црквене студије, даје снагу. И делатници на овој њиви Господњој уздају се пре
свега у помоћ Божју. Јер „Он даје снагу уморноме, и нејакоме умножава крепост.
Деца се море и сустају, и младићи падају; али који се надају Господу, добијају
нову снагу, подижу се на крилима као орлови, трче и не сустају, ходе и не море
се.”
Проф. др Драгиша Бојовић
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