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НА ДАН ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВОГ
Васкрсење Твоје, Христе Спасе, Анђели поју на небесима, и нас на земљи
удостој да Те чистим срцем славимо.

- Стихира на Входу на Свету и Велику Недељу Пасхе -

Д

анас је код нас, братије, празник
празника и торжество торжестава
– време хваљења и песнословија.
Сада је Господ излио Своју милост на
нас. Његово Васкрсење свима објављује
крај казне, опроштај грехова, оправдање,
освећење, искупљење, усиновљење и наследство небеса: Бог на земљи – човек на
небу, све је у јединству. Сада је постало
очигледно да се прекинула древна борба,
да се Божанство помирило са нашом при
родом, ђаво је посрамљен, смрт је свезана, рај је отворен и велика нада на будућност је васкрсла. Шта се може упоредити
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са оваквим добрима и обећањима? При
ђите, радујмо се Господу, сатворимо песму Спаситељу – Богу нашем.
Међутим, чиме и од чега да саставимо
песму? Анђели поју на небесима и не мо
гу не певати. Као зраци из сунца, као бла
гоуханије из љиљана, тако и песма долази из уста Анђела. Силе њиховог бића су
у савршеној сагласности, слично струнама вешто направљеног псалтира. Живе
ћи, они их покрећу и живећи поју.
Је ли исто и код нас? Наше силе су рас
тројене – у животним сударима и поме
тњама, а при њима, хоће ли наше пјеније

личити на пјеније? Како је прилично зато
сусрести торжество Васкрсења молитвеном песмом Васкрсломе о дару песнопје
нија: и нас на земљи удостој да Те чистим срцем славимо!
Пророк Давид, започињући песму про
слављеном Васкрсењем Спаситељу, гово
ри о рађању ове песме: тече из срца мога
ријеч добра (Пс. 44, 2). Тако лако се изливала његова песма! И код нас је реч, али
она може и не бити славословљем, и код
нас је срце, али оно може не изрицати
реч добру. Срце је заиста најнепосредни
ји орган псалама и духовних песама, и
свако његово осећање – исто је што и тон
у певању; међутим, не истрже се из њега
увек тако лако, као што се дише; увек је
потребно и понекад са великом напрегнутошћу – претходно га настројавати, да
би се у њему могло родити, сазрети и излити славословље. А каква осећања би
требало да разбудимо у свом срцу, да би
се из њиховог сливања могла образовати
песма, достојна славе Васкрслог Господа?
Ми већ имамо похвалну песму и заједно са Црквом је понављамо – песма, у
којој се кроз славословље Господу не може не приметити и оно, чиме се преиспуњава дух, који је саставља. Овде, већ у
првим речима слушамо: очистимо осећа
ња – не спољашња, без сумње, не осећања
тела, већ унутрашња осећања срца. И ово
је прво. Пред Господа, Који излази из
гроба као најчистији и најсветлији, како
стати ради славословља са срцем несветлим и душом нечистом! Умивамо се, обнављамо и убељујемо одећу, када је потребно да станемо пред неку знамениту
личност, бојећи се да је не увредимо неприличном спољашњошћу. А ради Господа, Који је Бог срца нашег и захтева од
нас срце, као диван принос, из истог оног
осећања бојазни, ако не из љубави, нама
предстоји да променимо, убелимо и очи
стимо осећања срца, људско – човеку, а
Божије – Богу. И ради чега нам се у лицу
Васкрслог Господа тако величанствено и

поражавајуће предлажу нашој вери и љубави сва добрâ искупљења, ако не ради
тога, да би се у нама пробудила и ојачала
обавеза да се не враћамо гресима, који су
нам већ опроштени; да се удаљавамо од
неправди, када смо већ оправдани; да се
не дајемо у ропство, када смо искупљени,
да не привлачимо проклетство, када је
оно већ скинуто са нас; да чувамо чистоту и светост, када смо већ очишћени и
освећени. Истина, у дане Свете Четрдесетнице свако је очишћавао себе по мери
могућности и усрдности, да би ступио у
Светлу седмицу са бесквасношћу чистоте и истине, а не са примесом злобе и лукавства; тим не мање, међутим, и сада је
благовремено напомињање о очишћава
њу духовних осећања и по проласку дана, који захтевају велику чистоту, a ово
посебно у погледу оних саблазни и спотицања, које по чудноватом правилу неминовно обилно доживљавамо; спотица
ња, од којих нас не могу сачувати никакви
спољни савети (поуке), осим Христове му
дрости, која се шаље онима који је желе и
измољавају, и непомирљивог непријате
љства и мржње према свему нечистом,
али чак и према само подозреваном као
нечистом. Само у оваквим руководитељима (подвижницима) чистота добија
безбедну ограду и снагу, не само да одбија јаке страсти – гнев, частољубље, неуздржање и друге, него и да се удаљава
чак и од невиних задовољстава, разонода, увесељавајућих сабрања и другог, и да
уместо тога тежи посети храмова Божи
јих, богоугодних установа и домова несрећника.
Још слушамо у Пасхалном канону глас
Анђела женама мироносицама: трчите
и свету реците, да уста Господ, победивши смрт. Тада је Васкрсење Христово
било нешто потпуно ново и необично. За
уверавање у њега биле су потребне красне ноге благовесника и проповедничка
уста са чудотворном силом. Сада је у хришћанском свету истина Васкрсења Хри
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стовог тако несумњива и свеопшта, да се
усмена проповед о њему чини потпуно
сувишном и ми не будимо веру, већ се само са-усклађујемо заједничком (општом)
вером, када понављамо узајамне поздраве: Христос воскресе – ваистину воскресе. При свему овоме и сада је међу нама
не само прилична, већ и неопходна проповед друге врсте, проповед не из уста,
већ из дела и живота, која, не говорећи
ни речи о Васкрсењу, тим самим, што у
себи садржи силу Васкрслог, убедљивије
од сваке речи уверава у истину Васкрсења. Ова безгласна проповед је потпуно
слична томе како јављају о себи мири
шљави цветови. Њих саме ми понекад и
не видимо, али пролазећи поред места где
они расту, одмах по самом запаху закључујемо: овде вероватно расте тај и тај
цвет. Или још: тихо и мирно тече чист
поток, али тим самим што је чист, он од
ражава у себи небо, и ми гледамо у његову воду, а видимо небо. Тако проповеда о
Васкрслом Спаситељу онај, који у свом
животу изображава живот Христов. Зато се у Светом Писму такви називају бла4 | Тема броја

гоуханијем Христовим, или таквима, у
којима се уобличио Христос, или који су
се обукли у Христа, или још више – таквима, који не живе сами, већ живи у њима Христос, као да је њихов сав живот
„прогутан“ животом Христовим. Зато
глас Анђела: трчите и свету проповед–
ајте у односу на нас такође значи: живите тако, да сав ваш живот буде једном
речи: Христос васкрсе, и да би гледајући
на вас, читав свет, и хришћански и нехришћански рекао: ваистину Христос васкрсе, зато што очигледно живи у овом
или другом човеку, очигледно вишње силе брину о њему. Је ли потребно још објашњавати, да у темељу оваквог живота
лежи ревност за славу Васкрслог Господа
кроз подражавање Њему и усвајање себи
силе Његовог Васкрсења.
У васкршњој песми се још поје од свих
нас: Васкрсење Твоје појемо и славимо, јер
си Ти Бог наш, и осим Тебе за другог не знамо, име Твоје призивамо. Овим се изражава осећање савршене умирености у
Спаситељу. И како је оно природно, нарочито сада! Ако би неки добродетељни

човек узео код себе најбеднијег сиромаха, васпитао га и образовао, усиновио га
и обезбедио му почасно место, не одби
јајући, међутим, да га и даље воли и штити, онда, не би ли овај сиромах према
свом доброчинитељу гајио стално једно
осећање: он ми је све; код њега сам ја
потпуно сигуран и не бојим се зла; његова брижна љубав удаљиће све пређашње
непријатности, пре него што ја и сазнам
о њима. У Васкрслом Исусу Христу је човек – најбеднији страник на земљи – примљен од Бога, избављен од греха, ада,
смрти, ђавола, усиновљен Богу, обдарен
обожењем своје природе. Није ли дужан
иста оваква осећања и он да гаји у својој
души у односу на Васкрслог Господа? „Гос
под мој и Бог мој: осим Тебе другога не
знам и не желим да знам. У Теби, Једином
Теби, свецело се умирујем. Ја сам Твој, а
Ти си Господе, мој Господ; не бојим се од
злобе и читаве гомиле злобника: ни ад,
ни смрт, ни кнез таме не смеју ми се приближити. Под сенком твојих крила се
склањам и радујем се у осећању сигурности“. Тако се и дете на рукама своје мајке
не боји читавог света и не очекује никакво зло. Благословен Бог, који у нама рађа
живу наду, Васкрсењем Исуса Христа из
мртвих. Ако су уништени проклетство и
грех, ако је згажена смрт, ако је разрушен
ад и згажена глава исконског непријатеља, онда чега се још бојати? Ако је јављено толико силе, онда хоће ли после
тога Господ ускратити своју добродетељну десницу?
Ето малог из многог! Ми смо издвојили из Пасхалне песме само три осећања:
мржњу према свеукупној нечистоти,
страсти и греховима, ревност за славу Васкрслога Господа и свецело у Њему умиривање. И још би се могло наћи много
указивања на то, како је потребно настројити своје срце за достојно славословље Господа, али су и ова три довољна, да
би се схватио потпуни образац настројености: чак и из њих самих се може саста-

вити складна и боголепна песма. Није
тешко уочити, како ова осећања одговарају разним тоновима добро наштимованог псалтира. Овде је и најнижи тон: непријатељство према свему што је противно чистоти и светлости Васкрслога –
непријатељство, које обитава унутра; има
и средњи: то је ревност у славу Васкрслога кроз изображавање његових својстава
у свом животу, ревност, која проходи без
бојазни по земљи; а има и највиши тон:
то је умиривање у Васкрслом, које досеже
до небеса и пролази до најунутарњијег –
иза завесе. Такође, није тешко приметити, како су сви они неопходни за хармоничну песму. Где нема једног, тамо је
псалтир раштимован и пјеније постаје не
достојно торжества: без непријатељства
према нечистом оно ће бити јарећи мекет, без ревности за славу Господа оно ће
бити кимвал који звечи и неразговетна
смеша тонова; без умиривања у Њему
оно је гром, који се чује само на земљи.
Сходно томе, само душа испуњена свим
овим осећањима, поје сада у себи складну Ангелску песму Васкрсломе. Усмеривши пажљиву мисао у Божански лик Васкрслога, она Га доживљава чистим срцем
у свој пуноти; обукавши се заправо у овај
дивни лик, она не жели да се другачије
показује свету, до у Њему, и ходи по
земљи, као подобије Васкрслога; а кроз
умиривање у Њему уклања се од земље,
стаје у ред Ангела и са њима, по подобију
небеских сила, поје: Христос воскресе из
мртвих, смертију смерт поправ и сушчим во гробјех живот даровав. Амин.
1844. г.
Превео са руског: Небојша Ћосовић
Извор: Св. Теофан Затворник: „Слова на
Господские, Богородичные и торжественные
дни“ Изд. Правило веры, Москва 2002. г.
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ВАСКРШЊА ПРОПОВЕД
ЗАИСТА ЈЕ ХРИСТОС ВАСКРСАО

У

почетку беше Реч“ (Јн. 1,1) одјеку
је данас у православним црквама
славећи васкрслог Господа и
уједно позивајући нас да оценимо сваку
реч коју намеравамо да изговоримо. Пр
во је изговорена Реч, па је настао свет и у
Речи је сав свет обликован. Реч коју је Бог
изговорио није испразна, бесмислена, без
намере. Тако и поздрави којим поздра
вљамо једне друге у овим светлим дани
ма треба да буду искрени, пуне вере и
љубави.
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Разне примере поздрава налазимо у
говору. Помаже Бог, није ништа друго до
позив и наше молитве за особу којој се
обраћамо да Бог буде увек уз њу и да јој
буде помоћник. Када некоме кажемо до
бар дан, не желимо ли му свако добро у
том дану? И када кажемо здраво, зар не
желимо оно што је предуслов за сваки
рад и напредак? Код Грка можемо наћи и
поздраве за добар почетак сваке седмице
и сваког месеца. У Светом Писму анђео
поздравља Богородицу са Радуј се, јер

вест коју јој доноси, да ће постати мати
Божија, постаје извор свих радости. Који
је онда повод и значење поздрава Хри
стос васкрсе ако не да на најкраћи и нај
радоснији начин пожелимо некоме да ве
чно живи. Овим двема речима излажемо
целокупну нашу веру, наше надање и наш
однос према животу и свету.
Христос у преводу значи помазаник.
Код старих Јевреја била је пракса да они
који су изабрани на свештеничку, царску
или пророчку службу, буду помазани
уљем у знак њихове изабраности. Пома
заник је био Божији изабраник у коме се
испуњавала Божија воља. Отуда и сведо
чанство Оца на реци Јордану да је Хри
стос син Очев, који је по Његовој вољи.
Када ка
жемо Христос ми исповедамо
Свет у Тројицу. Као што се и на Јордану
јавила Тројица тако и у личности Хри
стовој суделују Отац и Дух Свети. Пома
заник, односно Син Божији, је онај који
је пома
зан од стране некога, односно
Оца, а помаза
ње је нико други до Дух
Свети. И сви ми смо у свом крштењу
примили помазање Духа Светога. Тиме
смо постали једно тело са самим Христом,
постали смо пома
заници (христоси) и
зато се и обраћамо Богу Оцу у молитви
са Оче наш.
Васкрсење је догађај који руши не
умитни закон смрти. Постојали су при
мери оних који су васкрсли или у додиру
са светињама или по молитви самих све
титеља. Ипак, сва та васкрсења су била
привремене победе које су опет морале
да следују закону смрти. Та васкрсења су
била само наговештај коначне победе ко
ја се догодила Васкрсењем Исуса Хри
ста. Празан гроб Господа Исуса Христа
нам показује да ће и наши гробови бити
празни. Није Христос васкрсао зато што
је то могао као Бог, већ да би сви ми који
се крштењем сједињујемо у једно тело са
Њим имали залог васкрсења, залог бу
дућег живота. Зато нас Господ позива да
не зидамо себи гробнице које ће остати

празне, већ да наш живот буде испуњен
Духом Светим. „Ако ли живи у вама Дух
онога који је васкрсао Исуса из мртвих,
онај који је подигао Христа из мртвих
оживеће и ваша смртна тела Духом сво
јим који живи у вама“ (Рим. 8,11).
Зато када кажете Христос васкрсе ви
сте открили себе, своју веру и свој живот,
објавили сте да је Исус Син Божији, Спа
ситељ света и пожелели другоме вечни
живот.
Да овај поздрав није строго одређен
за период од Васкрса до Вазнесења пока
зује нам Свети Серафим Саровски који
је све људе увек поздрављао са речима
„Радости моја, Христос васкрсе“. За све
тога, који је био испуњен Духом који вас
крсава, радост се налазила у сусрету са
другом особом. У тим сусретима је, по
речима Господа Исуса Христа, и он био
присутан међу њима.
Иако наши градови све више постају
духовне пустиње где људи више не смеју
међусобно да се погледају у очи, благове
стимо Васкрслог Господа не многим ре
чима, већ овим дивним поздравом Хри
стос васкрсе. Нека наши поздрави буду
искрени и нека наши сусрети буду радо
сни, нека васкрсне љубав међу свима на
ма јер заиста је Христос Васкрсао.
Протојереј мр Небојша Дабић,
парох у Чачку
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ВАСКРШЊИ ПОСТ

„Пост је многоцени дар Божји. Установа прастара, која се очувала као отачко
наслеђе и стигла до наших дана. Пост појачава молитву. Постаје њено крило на путу
ка небу… Пост је мајка здравља, васпитач омладине, украс стараца… Примите пост
дакле са радошћу“
Свети Василије Велики

П

ост као привремено или трајно одрицање од неких јела и уздржава
ње од извесних навика присутан
је, у разним облицима, у свим религијама
и кроз целу историју човечанства. Неки
људи редукују исхрану јер желе да исконтролишу своју тежину и пазе да не добију
који килограм више. Често су то спортисти чији успех зависи и од телесне тежине, а има и оних који „посте“ јер им је тако доктор наре
дио као саста
вни део терап
ије. У таквој за
бринутости за
здравље и у страху од неже
ље
них болести, па
чак и могуће
смрти, људи се
одлучују на ко
нтролу исхране.
Има и оних који су присиљени да гладују
јер немају довољно хране. Данашња тешка ситуација у свету и код нас, све више и
више узрокује велики број оних који су
на рубу егзистенције, који трпе глад.
Осим ових наведених разлога за одрицање од хране, постоји још један мотив, а
то је љубав. Љубав је суштина људског
постојања, да волимо и да будемо вољени. Она у хришћанству добија чак и
форму заповести. Љубав нам тако кроз
Христа открива да је и питање поста далеко свеобухватније, да је то питање нашег односа према Богу и према ближњима. Постојимо само захваљујући милости и љубави Божијој. Постојање је дар
који смо добили од Бога. Пост је прилика
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да тога будемо свеснији, да спознајемо и
испуњавамо вољу Божију, да мењамо себе кроз покајање тј. кроз спознају своје
грешности. Он представља време милосрђа према ближњима. Пост се показује
као неопходни део молитвеног живота и
подвига, као неопходни састојак наше
сарадње са љубављу Божијом, доказ наше зрелости.
Кроз историју човек је на много начина покушавао да
кроз разне фо
рме поста изрази своја осе
ћања према Богу и према бли
жњима, тако и
хришћански пост
има свој развој.
Када је реч о Ва
скршњем по
сту, он је, историјски гледано, прошао кроз три главне
фазе, док није дошао до нас у облику у
коме га сада практикујемо. По својој фо
рми Велики или Часни пост је у ствари
спој два поста. Први пост је пост страда
ња Христових или Страсна седмица, пост
којим се такође припремамо за Пасху, а
који се развио из јеврејског, старозаветног поста. Други пост је пост Четрдесетнице који је у древној цркви био период
припреме кандидата за саборно крштење,
које се махом вршило на Васкрс - Велику
суботу. Пошто су одмах један за другим,
ми их, из практичних разлога, оба рачунамо заједно као једну целину.
Прва фаза је период где се хришћански пост надовезује на јеврејску, односно

старозаветну традицију и где у свему личи на јеврејски пост. Јевреји и данас има
ју шест постова: два поста трају 24 часа и
четири поста која трају по 12 сати. За вре
ме поста ништа се не једе и не пије (осим
тога треба напоменути да Јевреји, као и
муслимани, деле храну на чисту и нечи
сту, односно храну коју једу и храну коју
никада у свом животу неће јести). О ова
квом посту имамо сведочанство Светог
Иринеја Лионског из другог века који,
говорећи о спору који се водио око празновања Пасхе, наводи да спор „није само
око два дана празника него и по питању
поста. Једни сматрају да је потребно постити један, други два, а неки да је потребно постити више дана. Постоје они који
сматрају да је потребно постити четрдесет часова... Ове разлике нису настале у
наше време, већ много раније, још у доба
наших прадедова“ . Касније имамо пода
тке да је пост пред Васкрс продужен на
недељу дана (рекли бисмо „Страсна седмица“): „Стога треба да постиш дане Па
схе од другог дана недеље и живећеш од
хлеба, соли и воде само до деветог часа и
то до петог дана... Али у петак и суботу
пости потпуно и ништа немој да окусиш“.
Друга фаза у развоју Васкршњег поста
је негде на почетку четвртог века, од Миланског едикта и слободе вероисповеда-
ња. Оно што је специфично за овај период је да је све већи броја оних који желе
да буду хришћани и да је пост од 40 дана
већ био свуда прихваћен као период припреме за крштење. Постили су они који
се спремају за крштење или оглашени,
али посте и већ крштени као знак подршке и солидарности са оглашенима, тако
да је пост био подвиг свих. О томе нам
сведочи Јевсевије Кесаријски: „Ми празнујемо Пасху, примивши на себе четрдесетодневни подвиг ради припреме за Па
сху... Пре Пасхе ми себе укрепљујемо по
стом који траје шест седмица...“. Такође,
и Свети Атанасије Велики у више наврата спомиње Четрдесетницу, затим Свети

Кирило Јерусалимски, па Свети Епифаније Кипарски. На западу сведочанства о
Четрдесетници први пут срећемо код Све
тог Амвросија Миланског и то као Qua
dragesima tessaracosti- Четрдесет дана.
Одлучујућу улогу у формирању Великог поста каквог га данас познајемо одиграла је литургичка реформа која се догодила у деветом веку, а спровео ју је Студитски манастир, нарочито Свети Теодор
Студит. То је време када су катихуменат и
крштења одраслих ишчезли из црквеног
живота, тако да је карактер Великог поста као припреме за крштење катихумена
промењен и наглашен је „покајнички“ карактер. Дакле, углавном до десетог века, Ве
лики пост је добио свој данашњи облик.
Оно што је значајно за ову прилику
када причамо о посту јесте једна нова димензија коју су хришћани увели у пост.
Као што смо поменули, у ранохришћанско време крштавале су се искључиво одра
сле особе којима се у периоду од друге
или треће године проверавала вера и
спремност да ли они заиста желе да по
стану хришћани. Оно што сведочи Иполит Римски јесте да је коначни тест који
је претходио крштењу било питање да ли
је та особа помагала људима. Ориген каже: «Блажен је онај који пости зарад тога
да би нахранио сиромашне». Јермин Пастир говори о посту као о уштеди новца,
који би касније требао да се да сиротињи.
Аристидис пише цару Адријану да хри
шћани посте два или три дана током седмице како би обезбедили храну онима
који су немоћни. Суштина је у томе да је
пост у свести првих хришћана често био
повезиван са делима љубави. Ако неко не
пости то је значило да се тај греши прве
нствено о свог ближњег. Зато су канонска правила била строга према онима ко
ји не посте. Јеванђеље по Матеју открива
нам овај смисао хришћанског деловање,
па и смисао поста:
„А кад дође Син човечији у слави
својој и сви свети анђели с Њиме, онда ће
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сести на престолу славе своје. И сабраће
се пред Њим сви народи, и разлучиће их
између себе као пастир што разлучује овце од јаради. И поставиће овце с десне
стране себи, а јарад с леве. Тада ће рећи
цар онима што Му стоје с десне стране:
ходите благословени Оца мог; примите
царство које вам је приправљено од
постања света. Јер огладнех, и дасте ми
да једем; ожеднех, и напојисте ме; странац бејах, и примисте ме; го бејах, и оденусте ме; бо
лестан
бејах, и обиђосте ме;
у тамници бејах, и
дођосте к мени. Тада
ће Му одговорити
праведници
говорећи: Господе!
Кад Те видесмо гладна, и нахранисмо?
Или жедна, и напоји
смо? Кад ли Те видесмо странца, и примисмо? Или гола, и оденусмо? Кад ли Те видесмо болесна или у
тамници, и дођосмо к Теби? И одговарајући цар рећи ће им: Заиста вам кажем:
кад учинисте једном од ове моје најмање
браће, мени учинисте“ (Мт 25, 31-40).
Христос прави идентификацију себе
са сваким човеком који пати, који је угрожен. И ако ми не видимо Христа у другоме онда себе не можемо назвати хри
шћанима и не можемо наследити Царство Божије. Ове речи мењају концепт
целокупног схватања хришћанског жи
вота, јер ако је питање које Христос поставља приликом свог Другог Доласка
питање какви смо били према другима, и
да ли смо у другоме видели Христа, то
значи да многе наше устаљене ставове о
вери треба мењати. Људи и данас често
занемаре суштину поста, пазећи само на
храну. Пост би требао да буде лични подвиг и напор уздржања, жртве и молитве,
израз и метода сведочења љубави и пра
штања, у циљу преображаја целог човека, уздржавања од зла и греха и васпоста10 | Тема броја

вљања правилног односа према природи
и Богу. Можемо рећи да је пост једно драгоцено и благословено средство које људима помаже да се очисте од греха и гре
шних склоности и да открију и остварују
истински смисао свога постојања.
По речима протојереја Александра
Шмемана, Велики пост је између осталог
и време тражења смисла: смисла сопстве
ног професионалног живота као призива; смисла мог односа према другим особама; смисла и значаја
пријатељства; смисла
моје одговорности. Нема посла, нема призива који не би бар мало
могао да буде „трансформисан“, али не у
смислу веће ефикасности или боље организације, већ у смислу људске вредности. Овде је потребан исти напор унутрашње организације свих наших односа,
јер смо ми слободна људска бића, која су
постала (често и не знајући) заробљеници система који прогресивно дехуманизује свет. Ако наша вера има неки смисао, он треба да обухвати живот у свој
његовој комплексности. Хиљаде људи мисле да промене долазе само споља, од револуција и промена спољашњих услова.
Ми хришћани треба да докажемо да у
стварности све долази изнутра – из вере
и из живота сагласног са вером.
Јереј Радован Парезановић,
парох у Краљеву

ЖИВЉЕЊЕ РАДОСТИ И ТУГЕ
У МЕЂУВРЕМЕНУ ИСТОРИЈЕ И ЕСХАТОНА

М

ислилац Едмунд Хусерл је промишљајући о границама спо
знаје дошао до веома смерно закључка. Записао је да је најважније „да
се под притиском предрасуда оно што је
већ виђено не протумачи погрешно“. По
питању осећања радости и туге могли
бисмо приметити исто. Чисто стање било радости, било туге, за људе је најчешће
далека земља непознаница. У међувремену, могуће је наносити талоге емотивног,
душевно непреображеног оптимизма и
песимизма, који чине или да видимо
сијање лажног сунца или да не видимо
ни сунчеве зраке који нас добронамерно
греју без сумње. Противречност наведеног
није случајна, већ чињенично стање бића
које челом стреми ка небу, а петама се
снажно ослања на тло прашњаве земље.
У овом распону треба тражити, или лечити, питања и одговоре.
Медицински симпосион одржан пре неколико година у Београду на тему о депресији је изнео веома упечатљиву дефиницију депресије: „Она је стање које на
стаје када се тугује због разлога који изазивају тугу, а не радује због разлога који
изазивају радост“. Његошева чаша меда и
чаша жучи овде је и научно потврђена.
Дакле, нормално је бити и радостан и тужан. Све у своје време и са мером. Да питамо и светоотачку мудрост отрезвењену бдењем молитвеним и умивену љубављу према Богу и ближњима.
Она нам проговара са бројних страница мање или више векова старих књига, ризница проживљене мудрости. Ава
Аполо са подвижничким смирењем и ја
сношћу поручује: „Нема потребе да они
који ће наследити Царство Божије буду
мргодни због спасења“. Духом Светим
дишући Оци пре и после Светог Јована

Лествичника, заједно са њим, описујудве
таблице туге: по човеку и по Богу. Свети
Јован Лествичник пише: „Плач по Богу је
сте туговање душе и расположење у коме
болно срце махнито тражи оно за чиме
жуди. Не налазећи то што тражи, оно са
патњом лута и због тога горко плаче.
Другим речима, плач је за душу златни
жалац, који је стално опомиње и ослобађа од сваке привржености страсти, забоден у срце светом тугом“ (Лествица, По
ука седма). Туга по Богу се јавља због
бриге о греху, а она по човеку, без обзира
у које се рухо оденула, чедо је неког другог повода. Моћ да нас слаже је још већа
тиме што је повода тако много. Зато ће се
аргументи тражити, брзо налазити, јер се
сами намећу.
Трезвоумље је ретка врлина. Она је
заједничка највеличанственијем уму философа и најчистијем срцу смиреног подвижника. Мало је и једних и других, а
сувише недоумица. Због њих је тако силно вапио и ридао Свети Јустин Ћелијски,
једна од срна у изгубљеном рају.
Туга по Богу се по рецепту искусних
богоносних видара лечи покајањем. Она
је мајка мира, скрушености и неосуђивања. Туга по човеку се лечи антидепресивима, алкохолом, разним дрогама, ра
звратом, убиством и самоубиством. Све
је то овчје рухо на вучјем телу. Пре свецивилизацијске Приче о црвенкапи, Господ је упозорио: „Чувајте се лажних пророка, који вам долазе у оделу овчијем, а
изнутра су вуци грабљиви“ (Мт 7, 15).
Свака зависност тако долази. Чезнући за
истинском радошћу, често људи одлазе
ка сурогатима исте. Трагични Ото Вајнингер је зато и писао да је све то неки
вид „метафизичке жеђи“. Зато се и за оне
пале у најдубље блато треба молитвом
Тема броја | 11

најузвишенијом
молити вукући
их из блата.
Отворимо сада
прозор на улицу земље којом
крачамо као саврменици и сапросторници. У земљу где
се не ради или се за сувише мали новац
ради, ако се још није отишло у иностранство где људе не знају по презимену већ
по стручности са којом обављају послове
којима се баве. Петком и суботом је највише сурогата радости, њихових продаваца и купаца. По критичкој опаси народне мудрости: ципеле се изувају онда када би требале да се обувају. Они малобројни који су кренувши ка Цркви поранили и обули чисте ципеле и обућу, сусрешће успут са сендвичима и флашама у
рукама оне који иду да се изују. На многобројним прославама разног узрока,
уместо некада „Узми све што ти живот
пружа“, сада је хит „Их, леле, их, што се
не убих“. Са рукама подигнутим, нико
и не размишља да им се препоручује
сумњива роба. Ко још да мисли, када се
већ одавно и на озбиљнијим местима пре
стало мислити. Зато се све претвара у
шоу програм. Крсна слава је у Цркви, а
код куће је само слава. Зато на Никољдан
не стижу да прже рибу, јер су сви термини попуњени са прасићима и јагњићима.
Па нека се служи ко како хоће. Поједини
домаћини поставе и конзерву са сардином за свеца и понеког побожног госта.
Савест им, мисле, чиста, а нико неће мо
ћи да каже да су били лоши домаћини
што није било печења. Ту је и двадесетчасовно емитовање ријалити шоуа па нек
свако буде радостан, као и они који су
тамо отишли да учествују да би могли
да буду радоснији кад се међу остале
врате. Остаје питање које је један црквен
човек поставио угоститељу који је одбио
да му пржи рибу за Никољдан, због гу12 | Тема броја

жве око прасића и јагњића: „Кад ће доћи
ред на нас, крштене из овог народа?“
Христова мањина у овом свету, у међвремену, до Доласка Царства Хрстовог,
кроз Света богослужења настоји да тугу
по човеку преобрази у радост по Богу. По
речима Светог апостола Павла: „Радујте
се свагда у Господу, и опет велим: радујте
се! Благост ваша нека буде позната свима
људима. Господ је близу. Не брините се
ни за што, него у свему молитвом и мо
љењем са захвалношћу казујте Богу жеље
ваше. И мир Божији, који превазилази
сваки ум, сачуваће срца ваша и мисли ваше у Христу Исусу“ (Фил 4, 4-7). Цар Давид је играо дочекујући Ковчег заветни, а
Пресвета Богородица је у радости благовештенској појала „Велича душа моја Го
спода“, показујући да радост није забра
њена. Тешко је замислити Христа који
намргођен седи на свадби у Кани Галилејској. Указујући да радост није само у
чудима, старац Емилијан Симонопетри
јски и нама поручује: „Да нема око нас
воде, Господ би дао да из стене потекне.
Када је Извор ту онда није потребна вода
из стене, чак и да је испод стене извор
пун воде“.
Васкрсење Христово то потврђује. Радост и љубав се противно законима палог света дељењем не смањују, већ умножавају. Као онај благодатни огањ јерусалимски уочи Васкрса.
„Христос васкрсе!“ нам доноси радост
када на њега дајемо и добијамо одговор
„Ваистину васкрсе!“

Јереј Александар Р. Јевтић,
парох у Краљеву

МОЛИТВЕ НА ЈЕЗЕРУ
Поглавље 39

З

наш ли, дете моје, зашто се затва
рају облаци онда, кад су поља же
дна кише, а отварају онда, кад поља
кишу не желе?
Од злочина људи збуни се природа, и
напусти ред свој.
Знаш ли, дете моје, зашто њиве понесу
тешки плод у пролеће, а у лето дају јалову
жетву?
Зато што и кћери људске омрзоше на
плод утробе своје, и убијају га у цвету.
Знаш ли, дете моје зашто извори пре
сушују, и плодови земаљски зашто нема
ју више оне сласти, коју имадоше?
Због греха људског, од кога уђе немоћ
у сву природу.
Знаш ли, дете моје, зашто победоно
сни народ трпи поразе од своје неслоге и
раздора, и једе хлеб загорчан сузама и
пакошћу?
Зато што победи крвнике око себе, а
не победи их у себи.
Знаш ли, дете моје, зашто мајка храни
и не може да нахрани децу своју?
Зато што дојећи их не пева им песму
љубави но песму мржње према суседу.
Знаш ли, дете моје зашто људи поста
ше ружни и изгубише лепоту својих пре
дака?

Зато што одбацише лик Божји, што
изнутра из душе деља лепоту лика, и на
вукоше образину земље.
Знаш ли, дете моје, зашто се болести
умножише и помори страшни?
Зато што људи почеше сматрати, да је
здравље отмица од природе а не дар од
Бога. А што се отима с муком, с двојном
муком мора се бранити.
Знаш ли, дете моје, зашто се људи бо
ре за земљу, и не стиде се свога равенства
с кртицама?
Зато што им земља прорасте кроз ср
це, те очи виде само оно што у срцу расте.
И зато, дете моје, што их грех сувише
онемоћа за борбу за небо.
Не плачи, дете моје, скоро ће Господ
доћи и уредити све.
Свети Николај Жички
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ДУХОВНА ЕСТЕТИКА И ЕКОНОМИЈА
СТУДЕНИЧКОГ ФРЕСКОСЛИКАРСТВА
„Благодат човека чини лепим“.
Свети Силуан Атонски (Архимандрит Софроније, Старац Силуан, Манастир
Хиландар, Света Гора Атонска, 1998, стр. 319)

С

вети Силуан Атонски (Архимандрит Софроније, Старац Силуан,
Манастир Хиландар, Света Гора
Атонска, 1998, стр. 319)
Монументални стил фрескосликаства
Богородичине цркве у Манастиру Студеници садржи један суптилан, наизглед
противречан, укрштај античког идеала
лепоте и аскетског (монашког) начела.
Антички идеал лепоте постизао се приказом људских фигура у природној величини и сразмери, складним односима делова телесне конституције и ликова префињених црта. За такво опредељење заслужно је то што су фрескописци током
увежбавања технике фрескосликања користили античке кипове као узоре за моделовање. Аскетско начело прати извесна економија, пост као минимизирање
сопствених материјалних ресурса, што
чак подразумева, може звучати банално,
и ослобађање од сувишности у људској
плоти. Схваћено као одрицање од пролазног света ради богопознања, аскетско
начело потврђују и афирмишу текстови
свитака које светитељи држе у рукама
14 | Богословље, историја Цркве, култура

(видети у: Милан Радујко, „Трагови престола великог жупана Стефана Немањића
и фреско-украс главне цркве манастира
Студенице“, Зограф, 36, 2012, стр. 47-64).
На њиховом стесаном телесном обличју
плени лакоћа и прецизност којом су студеничко-константинопољски фрескописци приказали битне духовне атрибуте
тих, стварних, личности, у житијима описаних: спокој, смирење, благост, душе
вну и умну концетрацију, уздржаност,
дуготрпљење, милосрдну тугу… Другим
речима, врло вешто и ненаметљиво, указује се на облагодаћено тело (лик) из кога
се спонтано одражавају и артикулишу
духовне врлине. Кроз такав приказ се назире есхатолошко назначење - тело про
светљено и непропадљиво (Лк. 11, 34-36,
Кор. 15, 44, 46, Фил. 3, 21, Кор. 9, 25, Кор.
15, 42-54). Оно је лепо и идеално; али не,
идеализовано, нестварно. Оно је достижно сваком кога заинтересује, тзв. ра
јска економија, како је назива отац Сергије Булгаков. Она пројављује неискварен и некористољубив љубавни однос
према природи и другима (Сергије Бул-

гаков, Философија привреде, Логос, Београд, 2015, стр. 141).
Стога, може се рећи да фреске монументалног сликарства у Студеници проповедају економичног човека, који се ни
је определио на борбу за опстанак, већ
живи другачијим, вишим стилом посто
јања заснованим на само-ограничавању,
уздржаности, кротости (хришћанском
погледу не би требало да је неприхватљива еволутивна морфогенеза; али, није баш,
она коју искључиво бо
рба за опстанак по
креће. Еволутивну мо
рфогенезу може покре
тати аскетско-стварала
чки принцип. Основна
претпоставка за то може бити чињеница да у
природи, органским и
биомолекуларним систе
мима и те како влада
префињено економиса
ње енергијом матери
јом и информацијом. Уз
то, фундаментални при
нцип еволуције, од све
прилике, није натица
ње, већ координација, без
које су немогући комплексни и конструктивни биолошки про
цеси, структуре, организације као што су
ројеви, јата, колоније, па чак и само преживљавање (Kristin Ohlson, „The coope
ration instinct“, Discover, Децембар, 2012).
Координација је, такође, уз економију
(Дап 4, 32-35) битна претпоставка саборности). Не расипајући се у покрету и изразу економични човек постаје духовно
стамен-монументалан (монументално сли
карство је резултат потпуног следовања
„монументалној“ архитектури студеничког храма. Статика, као обележје монументалности, која доминира на фрескама има аналогију у статичкој равнотежи
сила која је ненарушива већ вековима у
архитектоници студеничког здања. И из

ње се одражава метафизичка равнотежа:
благости (префињености) обраде фасада
и оштроумља значења симбола на њој (о
томе видети у: Никодим Богосављевић,
„Богословски смисао студеничке пластике“, Манастир Студеница, 2007). Управо
томе следује сама архитектурност живописа (духовна статика) као „непоми
чност божанственог мира у који су уведени појединачни ликови“ (Кнез Јевгениј
Трубецкој, Истина у бојама, Логос, Београд, 2005, стр. 17); а ти
ликови су, такође, архитектонични, јер су „живо камење које се зида у
кућу духовну“ (1. Петр.
2, 4-5; исто, стр. 18)).
Економични човек није
противречан економском човеку који је конструктиван, сабирајући
домаћин (економ) који
ентропију (неуређеност)
творевине минимизира
ради добробити свих;
али, јесте економском
човеку који умешно експлоатише,
исцрпљује
све друго зарад сопственог благостања (такав
можда може смањивати ентропију само
одређеног уског простора (свог тела, у
крајњој ограничености), а у остатак света ће уносити неуређеност, загађивање и
препуштање хаосу). Када, пак, економски човек збаци свет са себе, грубу љуску
и привид, остане му резга, квалитетан
садржај сопственог бића; а појава самог
таквог бића се указује сва ненаметљива.
Стаменећи се, осваја простор слободе,
који не присваја, већ уступа другом, другог угошћава сувишком произашлим из
поста. Економишући тако, духовно
сабран и концентрисан човек, сажима се
у своме бићу, сублимира свој ерос попут
пламена кандила кога окружује студен и
сумрак, те се стеже, губи лелујавост, и
Богословље, историја Цркве, култура 15

почиње из себе да цеди медан, благ и мек
призор, ауру, ореол. И све би то постиза
ње, упињање и успињање било узалуд да
се од Оца Светлости не добијају добри
дарови. Без тога, чак и естетика творевине није ништа знаменито. Сво лепо звездано небо, византијски плаво, сунце и ме
сец позориште је за величанствену сцену
Христа који приноси себе за живот света, који грли свет у коме је
распет и милује га
својим благим и
смиреним ликом.
Да нам просуте речи не остану
један архаичан ди
скурс у средњевековље насушно је да монументално фрескосликарство доживимо на перформативан начин (Милена Ђурић, „Monumental
painting as performative act within realm of
ritual“, Култура полиса, XI, бр. 25, 2014,
стр. 445-454). На овом месту било би пожељно оставити необјашњен концепт
перформативног како би се препустила
слобода читаоцу за сопствену проверу
(опит) истог у контексту теме овог текста. Међутим, у циљу избегавања могуће мистификације даћемо кратке суге
стије: циља се на перформативно у смислу поимања аскетске и ритуалне при
преме за стваралачки чин (фрескослика
ње), стваралачког чина као ритуала и
процеса, и статично (не-пасивно посма
трачки) и динамично учешће у амбијенту фрескосликаног простора (молитвени, литургијски, богослужбени конте
кст). И сам Свети Сава је засигурно имао
перформативан приступ; није био пуки
наручилац, већ се пењао на скеле и непосредно учествовао у настанку целокупне
концепције монументалног фрескосликарства. Треба споменути, прилично су
нам евоцирајући на то савремени рестаураторски радови у Студеници које по16 |Богословље, историја Цркве, култура

дузимају врло посвећени рестауратори
из „Завода за заштиту споменика“. Тако,
сви који посећујемо задужбину Светог
Симеона можемо понети горе-образложени економски манир и пронети га
кроз нашу веома кризну епоху. Ако нам
околности намећу оскудно живљење потребно га је некако драговољно, благодарно прихватити
и стваралачки осмислити. У житијима
светих видимо да је
то углавном опре
деље
ње, а не нужност. Нама у овом
времену оскудност
(сиромаштво) је сво
јеврстан испит вере; али, некако је и
искушење: није лако не запасти у грозничава стања каква приповеда Кнут Хамсун у роману „Глад“ (Кнут Хамсун, Глад,
Лом, 2011). У складу са тим, изгледа да
нам је потребно једно економско животно преосмишљавање засновано на аскетском приступу; да се саберемо, упркос
свему безинтересно дружимо, да не буду
наши животи расипање. Фресколика уздржана гестикулација (одсуство пренагљености у реакцији) која прелази у духовни ослух и нама је доступна као метода опита откуцаја наше епохе и наших
житија. Само да научимо од малог залогаја да будемо сити, длан да нам буде груб
и храпав, а срце меко и велико (парафраза стихова песме „Преподобни Сергије“
од Александра Солодовникова; видети у:
Цветник руске боготражитељске поезије
XX века, приредио Владимир Димитријевић, Народна и Универзитетска библиотека у Приштини, 1997)
Зоран Матић,
докторанд Биомедицинског
инжењерства и технологија,
Универзитет у Београду

МАНАСТИР ЖИЧА КАО ЦЕНТАР ДУХОВНОГ И
КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ЦРКВЕНЕ ЕПАРХИЈЕ И СРПСКЕ
ДРЖАВЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Први део

О

снивање „дома Спасовог, званог
Жича“, на почетку XIII века, увело је Србију у круг добро организованих и уређених држава, чија је респектабилност почивала на усвајању правила владарске идеологије Ромејског Ца
рства, али и прихватању промењених
односа између држава које су имале нај
већи утицај у југоисточном делу Европе.
Посебан положај српске државе у тадашњем хијерархијском поретку утврдио је
у току своје владавине велики рашки жупан Стефан Немања, и као монах Симеон

врло промишљено и разложно описао у
оснивачкој повељи манастира Хиландара из 1198. године. Усвајање плана Премудрости Божје као основе за конституисање самосталне државе и цркве, Стефан Немања је у Хиландарској повељи
описао следећим речима: „У почетку Бог
створи небо и земљу, и људе на њој и благослови их и даде им власт над створе
њима својим. И постави једне за цареве,
друге за кнезове, треће за владаре и свакоме даде да пасе стадо своје… Због тога
браћо, премилостиви Бог утврди Грке цаБогословље, историја Цркве, култура | 17

ревима, а Угре краљевима, и сваки народ
оделивши и закон давши, и обичаје установи и владаре над њима по обичају и за
кону раздели својом премудрошћу. Због
тога, по многој његовој и неизмерној ми
лости и човекољубљу, дарова нашим пра
дедовима и нашим дедовима да владају
српском земљом. И Бог свакојако управљаше на боље људима, не хотећи људске
погибељи. И постави мене за великог жупа
на, нареченог на светом крштењу Стефана
Немању“. Овај често цитирани текст Хиландарске повеље послужио је многим
историчарима у тумачењу главних кара
ктеристика владарске идеологије Нема
њића и њихових наследника. Управљање
државом у складу с Промислом Божјим
донело је плодове у време Немањиних
синова, Стефана и Саве. Оно што је Стефан Немања започео оснивањем многих
манастира, а нарочито заједничком ктиторском делатношћу са најмлађим сином
Савом у изградњи Хиландара, представља почетак стварања аутокефалне Срп
ске архиепископије. Излазак изван граница српске државе и добијање права да
се на Светој Гори Атонској оснује манастир, постају на крају XII века историјска
прекретница у признању Србије и њене
будуће осамостаљене црквене организације.
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Преврат који је на српском престолу
направио Вукан Немањић, Четврти крсташки рат (1202-1204) и настанак нових
држава на деловима територије некада мо
ћног Ромејског Царства, донекле су за
уставили државотворни пројекат Нема
њине владавине. Мудрим потезима нај
млађег брата Саве, многопоштованог све
тогорског монаха, дошло је до помирења
Стефана и Вукана, и превазиђен је краткотрајни несклад у развоју немањићке
државе, или трагичан грађански рат, како га описује Доментијан. Као старији пи
сац Житија Светог Саве, Доментијан је
оштро осудио братоубилачки рат и указао на његове застрашујуће последице,
сматрајући да „правог победника ту није
ни могло бити“. О сукобу између Нема
њиних синова и улози архимандрита Саве у превазилажењу овога спора, Теодосије пише у Житију Светог Саве следећим речима: „Доласком Светога браћа
се сјединише у многој љубави; велим, самодржац Стефан и велики кнез Вукан,
тако да се поуком Светога Вукан, кнез,
срамио и стидео што је преступио очеву
заповед… Српска земља је тада била великога пространства, вера благочашћа се
свуда по њој распрострањавала молитвама светих отаца наших Симеона и Саве.
Тада почеше зидати и велику цркву гос-

подњега вазнесења у Жичи, звану архиепископију“. У историографији до сада није
обраћана нарочита пажња на повезаност
ова два догађаја, братског помирења са
изградњом манастира Жиче. Позивајући
се на неприкосновеност очеве одлуке, Са
ва Немањић је, по Теодосијевом сведочењу, благотворним речима укорио „великог кнеза Вукана“ и у изразито духовном
смислу подржао „самодршца Стефана“.
На темељу обнове светосимеоновског завета и праведне арбитражне одлуке архимандрита Саве да подржи брата Стефана, настало је заједничко ктиторство у из
градњи манастира Жиче. Крунисање бра
тског помирења и прихватање међусобног уважавања у руковођењу државом и
црквом, по византијском узору, симболично је отелотворено у Жичком манастиру.
Када се посматра почетак зидања будућег седишта Српске архиепископије,
требало би увек имати у виду какви су
били временски оквир и амбијент прера
споделе моћи на Балканском полуострву,
јер је након Четвртог крсташког рата дефинитивно дошло до потреса трагичних
размера, проузрокованог стопедесетогодишњим црквеним расколом. Зато је Византија заувек изгубила позицију униве
рзалног царства, а настанком неколико
нових држава смањио се и распон у хијерархији владара.
На почетку XIII века, у временском
раздобљу праве револуције у нестајању и
настајању држава, њиховог умањења, уве
ћања и прекрајања, архимандрит Сава и
севастократор Стефан предузели су градитељски подухват у месту које ће постати центар крунисања краљева и хиротонисања представника црквене власти у
средњем веку. Почетак оснивања Жиче
повезан је и с великим жртвовањем Саве
Немањића, како описује Доментијан, јер
је „овај богоносац неодступно желео у
Свету Гору али сапрестолник Светог Симеона, извољеник кир Стефан, умоли га

да не отиде од отачаства својега“. И када
је преломио да испуни братовљеву молбу, „хотећи по Божјој вољи све уместити
у Царство Небесно… ваистину би Богом
наречена архимандрија, од које овај бого
љубац основа велику архиепископију, дом
Спасов, звани Житчу, коју почевши и саврши са благоверним братом својим, великим жупаном кир Стефаном“. Између
1206. и 1208. године, када је изабран да
врши дужност студеничког архимандрита, Сава Немањић је заједно са старијим
братом Стефаном започео изградњу Цр
кве Вазнесења Господњег у Жичи .
Избор места за изградњу манастира
Жича био је сврсисходан и нимало случа
јан. Близина манастира Студенице и про
стор североисточног дела тадашње државне територије пружали су довољно
разложне аргументе да се будуће среди
ште Архиепископије подигне на „закло
њеном месту“. Налазећи се између Рашке
епархије и северне границе према Угарској, грубо узев, између речних долина
Ибра и Велике Мораве, Жича је била
грађена на самом граничном појасу
Православља и истовремено у једном од
најплоднијих и густо насељених делова
државе, који ће чинити језгро манастирског властелинства.
Као студенички архимандрит, Сава се
у потпуности посветио ктиторској делатности, организујући изградњу храмова у
српској земљи. Где се није могло градити
од камена, наређивао је да се сагради од
дрвета, тако да је „Савина делатност има
ла за циљ потпуну христијанизацију српског народа, и у том погледу учинио је
много више него што је за достојанство
архимандрита било предвиђено“. Укратко, неуморно ангажовање најмлађег сина
Стефана Немање на пољу црквеног градитељства, у првим деценијама XIII века,
створило је контуре будуће аутокефалне
Архиепископије са мрежом епархија које
ће ући у њен састав после 1219. године.
„Дом Спасов, звани Жича“ грађен је поБогословље, историја Цркве, култура| 19

лако и стрпљиво, као круна заједничких
намера Стефана и Саве да изборе за признање суверенитета државе и самосталност цркве. Иако се можда чини да је изградња манастира споро напредовала, мо
ра се поћи од чињенице да је план студеничког архимандрита био не само да Жи
ча постане средиште Архиепископије,
већ да постане и центар једне од ново
створених епархија. То се могло постићи
само оснивањем бројних храмова који су
се налазили у непосредној близини Жиче.
Код оба Савина биографа проналази
се истоветни податак, о томе да је током
изградње Жиче студенички архимандрит и многе друге цркве подигао и обновио. Доментијан је нешто детаљнији када описује Савину ктиторску делатност:
„И друге свете цркве у свима изабраним
местима почевши и сврши, и старе утврди, а нове сазда и све постави на сваком
добром закону, и пренесе сваки узор
Свете Горе у своје отачаство…, а где не сти
же сатворити цркве, ту постави крст, да
се на сваком месту прославља име Божје“.
Иако је Теодосије краћи у излагању, он
врло јасно повезује изградњу Жиче и ис20 | Богословље, историја Цркве, култура

товремену Савину преданост црквеном
градитељству: „Тада почеше зидати и велику цркву Господњега Вазнесења у Жичи, звану архиепископију. Друге многе
цркве, мале и велике, сазида Свети, докле је био архимандрит у Студеници, не
само камене него и дрвене, да се на сваком месту његове државе Бог слави“. Да
је у току зидања Спасове цркве, архима
ндрит Сава врло активно учествовао у
изградњи, посведочили су и Доментијан
и Теодосије, приказујући Чудо о подиза
њу раслабљеног. Доментијан је и овде хро
нолошки неодређен јер каже: „А једном,
када је био у дому Спасову, у месту званом Житча, и ту беше неки човек, сав ослабљен рукама и ногама, тако да није могао право стати“, док је код Теодосија наглашено да се чудо догодило баш у време
зидања манастира: „У неко време дође са
самодршцем (Стефаном) да разгледа како зидају архиепископију… Једнога дана
изишав, нађе човека раслабљена рукама
и ногама“. Колико је било важно описати
исцелитељски дар Светога Саве, толико
је, чини се, код оба састављача Житија
наглашено место исцељења, јер ће се ту
ускоро наћи центар Архиепископије и

средиште новостворене епархије.
У периоду између 1217. и 1221. године, манастир Жича је средиште најважни
јих догађаја за историјски развој српског
народа, нарочито за његово одређење као
другог, новог Израиља, за његову приврженост Христовом путу и зрелу државо
творну идеологију. Задужбина Стефана и
његовог брата Саве постаје угаони камен
немањићке државе и аутокефалне цркве,
јер на том светом месту врши се крунисање Првовенчаног краља, рукополажу се
новоизабрани епископи, игумани и презвитери, произноси се молитва и излаже
се православна вера и светоотачко предање. За време Савиног архиепископског
управљања, Доментијан је потврдио пет
догађаја у Жичи у којима је светитељ уче
ствовао. Први се десио после Савиног по
вратка из Никеје, дакле у 1220. години,
када су рукоположени епископи Српске
цркве: „И опет оде у дом Спасов, у велику
архиепископију звану Житчу… И ту помоливши се по Богом преданом своме обичају, и благословивши сва чеда своја која
су ту у дому Спасову, изабра ту од својих
ученика богоразумне и богобојажљиве и
часне мужеве који могу управљати људе
по божаственом закону и по предању светих апостола, и чувати указање светих
богоносних отаца“.
Други по реду догађај односи се на сабор из 1221. године, када је миропомазан
и крунисан Стефан Првовенчани и када
је архиепископ Сава изговорио чувени
Синодик православља. Како је ово био
сабор од прворазредног значаја у средњовековној историји Србије, Доментијан је
посветио велику пажњу овом догађају:
„… И призвавши благовернога брата свога, превеликога жупана кир Стефана, у
велику архиепископију, звану Житчу, у
рукотворени му манастир, и по запове
сти небеснога стројитеља и свога добротвора, преосвећени кир Сава сатвори по
обичају свеноћно стојање, и двоструко
прослави онога који га је прославио… И

у богоподобно време сатворивши свету
литургију, и после великога исхода свете
литургије узевши Свети венац у великом
светилишту, венча благовернога брата сво
га, и помаза га Духом светим на краљевство да се зове самодржавни господар
кир Стефан краљ свих српских и поморских земаља“. Потврђивање државног и
црквеног легитимитета, у средњовековном значењу, догодило се управо у Жичи
која је узрасла богонадахнутом делатношћу тројице Немањића, Симеона, Саве и
Стефана: „…Да од Бога буду венчана сва
три помоћника Христова, још у телу бише венчани обилном благодаћу од живота
Бога … И три сатворише на земљи вољу
Тројице, отац са два вазљубљена чеда, свети Симеон са богоносним кир Савом, и са
њима помоћник божји кир Стефан, првовенчани краљ, сатворивши вољу божју на
земљи, јавише се и небесни грађани на небесима“. Благодарећи пре свега промишљеној, државоторној политици родоначелника династије Немањића и његових
синова, Србија је на жичком сабору 1221.
године дефинисала свој статус као важан
међународни чинилац у југоисточном делу европског континента.
Проф. др Драгољуб Даниловић

- наставак у следећем броју -
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БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТА ОПЛОДЊА
ИЗ ХРИШЋАНСКОГ УГЛА

- појам, поступци, мерило прихватљивости Први део

Г

отово да сви данас познајемо не само један, него и више парова који
имaју проблем да спонтаним путем
дођу до потомства. Такође, готово да сви
данас познајемо оне који су путем био
медицински потпомогнуте оплодње
(БМПО) дошли до потомства, или су то
покушавали, али им није успело. БМПО
представља начин доласка људског бића
на свет уз помоћ људске, биомедицинске
интервенције. Различит је од природног
начина зачећа спонтаним путем у теле
сном односу, јер га је човек уз помоћ са
временог научно-технолошког напретка
омогућио својом интервенцијом. Сваки
пети пар има проблем инфертилитета.
Инфертилитет представља немогућност
зачећа или изношења трудноће до термина,
после годину и више редовних сексуалних
односа без примене контра
цептивних
средстава. Преко пет милиона људи у
свету рођено је неком од метода БМПО-е,
и тај број константно расте.
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С обзиром да се БМПО тиче питања
људске егзистенције, она представља и
тему хришћанске мисли са етичког
аспекта. Поставља се питање: да ли је
овакав начин доласка човека на свет за
хришћане прихватљив?
Борба медицине као израз људских напо
ра да препозна и превазиђе слабости
људског организма, да излечи човека од
болести, јесте дело љубави. Као хумана,
медицина (о било којој да је реч) је пози
тивна и прихватљива, уколико својим
делатно-стима поштује свачију личност.
Такође, борба медицине против
људског ин
фертилитета, као слабости
која човеку онемогућава да дође до
потомства, је по себи позитивна. С
обзиром да је борба медицине против
људског инфертилит-ета у начелу
прихватљива, питање је да ли је БМПО
као један од њених савремених начина
прихватљив. У контексту одгвора, најпре
ћемо укратко изложити о којим пос-

тупцима је реч.
БМПО обухвата поступке пре саме
оплодње, различите методе оплодње, по
ступке после оплодње, као и околности
извођења целокупног процеса. Поступци пре оплодње тичу се начина доби
јања гамета (репродуктивних ћелија:
женске(-их) -јајне ћелије, и мушких спе
рматозоида) за оплодњу, њихове лабора
торијске припреме и евентуалног за
мрзавања. Методе потпомогнуте опло
дње могу бити унутартелесне (најчешће
интраутерина инсеминација-IUI) и ва
нтелесне (најчешће класична вантелесна
оплодња-IVF, или микрофертилизацијаICSI). Којој ће се од метода оплодње при
ступити зависи од узрока неплодности.
У поступке после оплодње, који се тичу
већ
насталог
ембриона,
спа
дају
ембриотрансфер –ЕТ, који пре
дставља
поступак преноса ембриона на
кон ва
нтелесне оплодње из лабораторијских
услова у материцу мајке ради омогућа
вања његовог даљег развоја и живота,
као и различите интервенције на ембри
ону. Након оплодње могуће је замрзнути

ембрион на временски период и од више
година, ради евентуалне касније употре
бе у одређене сврхе, а могуће га је и уни
штити или пустити да умре. Околности у
којима се приступа поступку потпомо
гнуте оплодње тичу се старосне доби же
не, узрока инфертилитета, технолшких мо
гућности извођења поступка, оспособље
ности медицинског особља.
Из угла прихватљивости поступа
ка
БМПО-е значајна је њихова подела према
учесницима у поступку, односно према
пореклу гамета за оплодњу, те у односу
на мајку која ће изнети трудноћу, док је
на нивоу биохемије ова подела безнача
јна. Реч је о оплодњи властитим ћелијама
(тзв. хомологној), то јест о оплодњи ће
лијама оца и мајке којима ће дете и при
пасти по рођењу и који ће га одгајати, и о
оплодњи донираним, туђим ћелијама
(тзв. хетерологној), а не у потпуности
ћелијама оних којима ће дете припасти
по рођењу и који ће га одгајати. При
оплодњи својим ћелијама, родитељи који
ће се бринути о детету су заиста и његови
биолошки родитељи, док при оплодњи
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туђим, донорским ћелијама то нису или
ниједно, или барем једно од оних са
којима ће дете расти. Хетерологним по
ступком сма
трамо и поступак сурогат
материнства, где је треће лице укључено
у процес рађања у контексту гестације,
то јест изношења трудноће.
Да ли је БМПО прихватљива за хри
шћане зависи од мерила њене прихва
тљивости. Шта је то што поступком
БМПО-е треба да се поштује да бисмо
рекли да је прихватљив?
Оно чиме хришћани вреднују било
које дело, било који поступак у животу,
јесте остварење човека у његовој пуноћи,
онаквим за шта је створен, као смисла ње
говог постојања. Човек је створен као
љубавно биће за вечност. Бог га је ство
рио по свом лику, а како је Бог Љубав,
тако је и човек као боголик љубавно би
ће, створено да слободно воли. Као што
је Бог биће заједнице Оца, Сина и Све
тога Духа, тако је и човек биће заједнице
са другим, личност. Сваки поступак који
афирмише човека као љубавно биће је
дело љубави, и за хришћане не само при
хватљив, већ и ишчекиван. Са друге
стране, сваки поступак који угрожава не
чију личност је неприхватљив.
Човек као личност је сложено биће:
он има своју природу, своју биологију.
Биолошки гледано, човек је психосоматско биће. Има свој телесни део (тело)
који можемо поделити до најситнијих че
стица, и психички део, душу, словесну и
умну, која пребива у органском телу и дарује му живот, раст, чула и способност
рађања. Душа човека као боголиког бића
је умна и слободна, поседује вољу и ене
ргију. Као слободна личност, човек може
да оствари живот као љубав, као слободу
од ограничености своје створене приро
де, а не као природну нужност. Стога је
поред психосоматске природе човека ко
нститутивни елемент људске личности и
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слободни љубавни однос са другим, који
омогућава човеку остварење назначења
његовог постојања као љубавног бића.
Сваки конститутивни елемент је потре
бан да би човек био човек. Повредом би
ло којег дела личности: те
лесног, пси
хичког или изостанком љубавног односа,
човек бива повређен, као целина која се
састоји из њених делова. Тако, ако неко
повреди руку, не кажемо да је повређена
нечија рука, него кажемо да је повређен
онај чија је рука повређена.
Уколико поступцима БМПО-е не би
дошло до повреде било чије личности ко
ја учествује у поступку, на било који начин: телесно, психички или изостанком
љубавног односа према другом, онда
бисмо овај начин доласка људског бића
на свет сматрали прихватљивим. Уколико, међутим, нечија личност бива повре
ђена поступком потпомогнуте оплодње,
на било који начин: телесно, психички
или лишавањем љубавног односа, сма
трајући свачију личност битном као цео
универзум, оваква врста постанка човека
би за хришћане била неприхватљива. Да
анализирамо да ли и на који начин по
ступком БМПО-е долази до повреде не
чије личности.
Александра Малешевић,
докторанд на ПБФ у Београду

- наставак у следећем броју -

СВЕТА ЗЕМЉА – СТОПАМА ХРИСТОВИМ

Други део

И

злазећи из Јерусалима, након
кратке вожње стижемо до гра
нице Израела и палестинске са
моуправе (Западна обала). Уз гранични
прелаз види се зид висок неколико ме
тара. Војска и полиција су присутни, али
нас нико не зауставља. Витлејем (Кућа
хлеба) сместио се на обронку недалеко
од Јерусалима на крају јудејске пустиње,
а окружује га бујно зеленило, маслине,
смокве, винова лоза. Над пећином у којој
се према Јеванђељу родио Исус данас
стоји величанствена базилика Рођења
Исусовог, најстарија црква у Светој зе
мљи, а можда и на свету. Често је разарана и обнављана. У цркву се може ући
кроз само једна врло ниска и уска врата и
треба се сагнути. Остала су зазидана у
средњем веку јер су турски освајачи на
коњима улазили у цркве. Пећина рођења
и данас се налази у центру базилике. То
свето место обележено је великом сре
брном звездом, а на десној страни је ме
сто јаслица у које је новорођени Бого
младенац положен.
У Пећину пастира стиже се из Витле
јема преко поља Воаз. На овој великој по
љани је патријарх Јаков чувао своја стада, цар Давид је на мегдану убио филисте
јског дива Голијата, а пастири су чули
песму Анђела. Данас је на овом месту же
нски манастир са Црквом Светог Тео

досија Великог, оснивача монашког
општежића. Овим путем кроз јудејску
пустињу стиже се до величанственог ма
настира Светог Саве Освећеног, који из
над Кедронског потока, приљубљен уз
стену, вековима сведочи да је Бог жив и
да је диван у светима својим. Овде су
трагови Светог Саве Освећеног и нашег
Светог Саве, Светог Јована Дамаскина и
дивног старца Серафима који је својим
сузама умолио Бога да се мошти Светог
Саве Освећеног, однете у 12. веку у Ве
нецију, врате 1965. године.
Враћајући се у Јерусалим, на 7 кило
метара од Новог Јерусалима, свраћамо у
место рођења Претече Господњег ЕинКарем. Изнад места где се некада на
лазила кућа свештеника Захарије, данас
се налази руски женски манастир Горња
ја. Испред улаза у цркву налази се камен
са кога је Свети Јован започео своју про
повед: „Покајте се, јер се приближило
Царство небеско“ (Мт 3,2). У близини
Еин-Карема је и пећина која се отворила
у стени како би сакрила Светог Јована и
његову мајку Јелисавету испред потере
римских војника. Ово безводно место је
Бог даривао дивним извором, а у близини и данас расте биљка мелагра, чији су
овршци или плодови налик скакавцима,
којима се, уз дивљи мед, хранио Свети
Јован Крститељ.
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У Израелу су данас путеви изврсни.
Окружени су плантажама палми, воћа
(доминирају банане), али оно што на
јвише привлачи пажњу су еукалиптуси и
разнобојно цвеће које расте уз пут и чи
ни се као да расте из камена. Дивљење
посматрача изазивају и километри цеви
који системом кап по кап заливају сваку
биљку. На путу за Јордан и место где је
Христа крстио Свети Јован, ходочасници свраћају у манастир Светог Герасима
Јорданског. Ова светиња је у равној, бе
скрајној јорданској пустињи, а златни
лав на уласку сведочи о чудесном житију
божијег угодника. Овде се обично купују
стихари у којима се ходочасници по
гружавају у реку Јордан, сећајући се ва
жности и завета који су дали на крштењу.
У овом манастиру је био и чувени старац
Зосима који је последњи видео и пред
смрт причестио Свету Марију Египћанку.
После крштења и четрдесетодневног
поста у пустињи, изнад најстаријег града
на свету Јерихона, Христос је кушан. На
месту првог кушања, изнад пећине нала
зи се православни манастир Сара
нда
рион-Карантал. Јерихон је 250 метара
испод нивоа мора, 8 километара од
Јордана и 10 северно
од
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Мртвог мора, а 34 километра од Јерусалима. У самом граду је црква Светог
Пророка Јелисеја, а у порти са леве стране и данас стоји чувени Захејев дуд (Лк
19, 5-8).
Област Вади Келт, на обронцима жи
вописног Хореба, источно од Јерихона,
као бисер плени својом лепотом и мо
нументалношћу манастира Светог Гео
ргија Хозевита подигнутог у 5. веку. Изнад манастира је пећина пророка Илије,
где је свети боравио бежећи од безбожног
цара Ахава и зле Језавеље и где су га гаврани хранили (1. Цар 17,6). Предање каже да су овде боравили праведни Јоаким
и Свети Јован Златоусти, а овде је почео
своју проповед и Свети Јован Крститељ.
Поред моштију Светог Георгија Хозевита
овде су и мошти Светог Јована Румуна,
подвижника из манастира Њамц, који се
упокојио 1960. године.
Када се нађете у Светој земљи не мо
жете да се отмете утиску, да свако место
чува неки траг забележен или у Старом
или у Новом Завету. Све је пред вама као
печат истинитости библијске историје и
библијских догађаја у којима учествују и
Бог и човек. У Витанији је кућа Лазарева
и место где су Христа среле његове се

стре, а ту је и гроб Лазарев из кога је устао на реч Христову (Јн 11, 25). За пет
дана колико смо провели у Јерусалиму и
његовој околини видели смо мноштво
светиња, али је остало и много оних у чи
јој смо близини били, а да их нисмо ви
дели лицем к лицу. Уз до сада поменуте
светиње видели смо још Богородичин
извор Гијон и
Цркву
Светог
Георгија у ро
дном месту ње
гове мајке Гео
ргеа. Стигли смо
да видимо и
Хеврон,
пре
стоницу Давидо
вог царства где
је и чувена Ма
кпелска пећина
где су сахрањени Авраам и Сара, Исак и
Ревека, Јаков и Лија. Врло близу је и библијска долина Есхол из чијих је винограда узбран грозд који је однесен Мојсију
на увид, ради доказа о богатству Обећане
земље (4. Мој 13, 18-26). Овде је и Аврамов храст, чија се старост процењује на
више од 3500 година. То је место где се
праотац удостојио посете Свете Тројице
у виду три младића (1. Мој 18, 1-16). Изнад светог дрвета у 19. веку су правосла
вни Руси подигли Цркву посвећену Светој Тројици. Остао нам је жал што нисмо
видели бању Витезду и манастир Свете
Екатарине на Синају, али тиме нас Света
земља зове да јој се поново вратимо.
Из Јудеје пут нас води у Галилеју. Њен
горњи део богат је шумама, планинама и
виноградима, а доњи јужнији чувен је по
равницама и њиховој плодности. Овде је
рођена Богородица Марија, пророци Наум, Јона и Осија, као и сви велики апо
столи сем Јуде издајника, који беше из
Јудеје. Одседамо у Назарету, граду Бого
родичином и месту где је Христос провео највећи део земаљског живота. Уз
Назарет је такорећи спојена и Кана Гали

лејска, место где је Христос учинио прво
чудо на земљи, на свадби свог ученика
Симона зилота (Кананита). Црква у Кани и данас чува два од шест камених судова у којима је вода постала вино.
Галилејско или Тиверијадско језеро и
цела његова околина, сваком стопом ве
зују нас за Христа и његове ученике. Овде је Хри
стос
показао да је Го
сподар природе, утишавши
буру и ветрове. Уз језеро је
и Капернаум,
Петрова кућа,
Табха, место где
је Христос на
хранио пет хи
љада људи са
пет хлебова и две рибе. Гора блаженства
и данас зрачи својом енергијом, која вас
уверава да није ни мало случајно да је
баш овде Христос изговорио Блаженства
којима поуздано узлазимо на Небо (Мт 5,
3-12). Осим акустике, коју ово место сиг
урно поседује, сведочим да су сва моја
чула треперела док сам присутним са
путницима читао јевањђелску историју о
догађају који се овде збио. Непосредно
пре Табхе налази се место Трпеза Госпо
дња, где су ученици после безуспешног
риболова видели Васкрслог Господа. Ту
им је рекао да поново баце мреже близу
обале и они са таквим благословом извукоше невероватан улов од 153 рибе (Јн
21, 11). Овде је Христос вратио Петру
апостолско достојанство након његовог
одрицања на Велики Петак (Јн 21, 15-19).
Централни догађај нашег путовања
био је празник Преображења Господњег
на гори Тавор. На том месту је подигнута
православна Црква Светог пророка Или
је. Празнична служба, са јутарњим богослужењем, почела је око пола једанаест
увече, а у раним јутарњим сатима служена је Света Литургија којом је началствоБогословље, историја Цркве, култура | 27

вао јерусалимски патријарх Теофил Тре
ћи. Тавор је на Преображење прекривен
седефасто белим облаком, док је током
године изнад овог узвишења небо увек
ведро. Ове године признајем није било
таквог облака, али су моја чула видела и
осетила, у време причешћа, сасвим посебну маглу, која је у виду уљаног мира
падала са неба на присутне. На сам дан
Преображења јели смо Петрову рибу на
обали Галилејског језера. Близина језера,
свежа риба, као и величина празника упо
тпуњавали су величанствене слике које
су се у протеклих осам дана слагале у нашим душама.
У Галилеји смо још видели град Јафу,
стари Тел Авив, моћни вијадукт и водовод у Кесарији палестинској, Цркву Светог Великомученика Георгија у родном
месту његовог оца у Лиди, где су на Ђу
рђиц пренете његове мошти када је храм
обновљен. На овом путу је и руска Црква
Свете Тавите, место где је апостол Петар
васкрсао истоимену девојчицу. Ситна иску
шења која су саставни део оваквих путовања брзо се заборављају и човек духовно окрепљен почиње да пева о Христу и о
Светој земљи, као Дучић о својој љубави:
„Сва је моја душа испуњена тобом…“ .
Након свега што смо у ових осам дана
видели и чули, доживели и осетили, јасније схватамо колико ова земља с правом
носи епитет Света и зашто је Јерусалим
заиста пупак света.
Протојереј-ставрофор
Милић Драговић,
парох у Ужицу
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НЕКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ О
МОШТИМА КОЈЕ СЕ
ЧУВАЈУ У ЦРКВИ
ВАЗНЕСЕЊА

ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧКУ
Други део

У

нашем истраживању о моштима
које се чувају у Цркви Вазнесења
Господњег у Чачку утврдили смо
да код већине аутора који су се бавили
овом темом преовладава мишљење да
мошти припадају Светом краљу Драгу
тину Немањићу (у монаштву Теоктисту)
који је Србијом владао у периоду од 1276.
до 1282. године. Леонтије Павловић, децидно сведочи да се делови Драгутинових моштију налазе у цркви у Чачку и
манастиру Дечани, те да се за остатак
ништа не зна (на који начин су дошле у
Чачак се нигде не помиње). Вез
ивање
Драгутинових моштију са Чачком налазимо и код других аутора. Свети ава Ју
стин Ћелијски у Житију Светог краља
Драгутина пише: „Мошти Св. Драгутина - Теоктиста лежале су у Бурђевим
Ступовима још и године 1597, а онда су

их изгледа неки несавесни људи узели и
распродали. Део његових светих моштију
налази се данас у цркви у Чачку. Његова
надгробна плоча налази се данас у манастиру Студеници, покрај гроба Св. Симеона Мироточивог, вероватно доспела ту
из Раса.“ На сличан начин пише блажене
успомене Епископ жички Хризостом
(Столић): „Данас се зна само за део његових моштију, који се чува у цркви у Чачку, и за његову руку, која је у манастиру
Дечани.“ Поменућемо и навод из Српског
светачника где се у спомену Вазнесењске
цркве у Чачку тврди: „У овом храму чува
се део моштију преподобног монаха Теоктиста (краља Драгутина).“ Уз натпис на
кивоту, који је прочитао свештеник Радослав Кречковић двадесетих година XX
века, и податке изложене у раду чини се
да мошти које се чувају у чачанској цркви
или бар неки делови њих заиста припадају Драгутину - Теоктисту.
Повест о судбини моштију Светог
Краља постаје нам јаснија кроз податак о
хришћанској породици Знобића из Но
вог Пазара. Наиме, један од њих је украо
мошти Светог краља Драгутина, ра
спарчао их и продавао. Александар Ги
љферинг у Путовању по Херцеговини,
Босни и Старој Србији о томе сведочи:

„Новопазарци са ужасом причају о казни
која је стигла извршиоце овог безбожног
дјела. Не само што су крадљивци умрли
грозном смрћу него се и сав многобројни
род Знобића затро страдавши у лудилу
или тешким болестима.“ Радослав Грујић
у „Гроб цара Душана“ (Гласник Скопског
научног друштва, Скопље, 1/1926, св. 2)
сведочи о последњем од Знобића који је
несрећно проживео свој живот искривље
них руку. Занимљиво је да неки други истраживачи ову породицу називају Ко
раћима. Дакле, како су мошти доспеле у
Чачак можемо само да нагађамо, али у
светлу података о трговини светињама
могуће да је неко мошти купио да би спа
сао макар један њихов део и приложио
цркви у Чачку или је нека од породица
које су се бавиле трговином након не
срећа које су их сналазиле, део моштију
приложила ради опроштаја грехова због
учињеног светогрђа. Наравно, све је ово
само у домену претпоставки.
Драгутиново тело је, по сведочанству
Светог архиепископа Данила у делу Животи краљева и архиепископа српских, сахрањено у Ђурђевим ступовима у Расу:
„И када су дошли у Рас ка цркви светог
мученика Христова Георгија у његов ма
настир, и ту све обично свршише и тако
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гробу предадоше овога блаженога Теокти
ста монаха, некада бившег краља Стефа
на моћнога и самодржавнога, и ту лежи
до данашњег дана.“ Такође, Данило наводи: „Заповедио је у животу своме и са
страшном клетвом изрекао је говорећи:
ако се јави каква Божја благодат на њему
да не износе тела његовог од прашњаве
земље.“ Неки истраживачи сматрају да је
оваква Драгутинова жеља била исказана
пре свега ради спречавања развоја Драгутиновог култа како би се лоза светородних владара наставила преко његовог
брата краља Милутина. Леонтије Павловић у делу Култови лица код Срба и Македонаца (историјско-етнографска расправа) наводи широк дијапазон теоретисања у литератури о томе где би могле
бити сахрањене Драгутинове мошти. У
разним истраживањима, као локације спомињу се манастир Милешева, Црква Све
тог Георгија у Смедереву, Црква у Сремској Митровици и манастир Морача. Последњи податак о недирнутим Драгутиновим моштима до
носи најмлађи троношки родословац који 1745. године наводи да је видео у Ђурђевим Ступовима
целе Драгутинове мошти и да је био зачуђен величином тела. Оно што је на
јвероватније јесте да му је тело након
смрти пренето у Ђурђеве Ступове, где
му се гроб спомиње 1597. године, а потом
и већ поменуте 1745. године где је по
чивало све до богохулног поступка поменуте породице Знобића. Наводимо и
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занимљив податак да постоји запис да су
мошти мироточиле док су почивале у
Ступовима.
Узевши све у обзир може се, са ре
зервом додуше, тврдити да мошти које се
данас налазе у цркви у Чачку, или барем
неки њихов део, припадају Светом краљу
Драгутину Немањићу. Приметно је да се
ниједан аутор у својим закључцима да се
Драгутинове – Теоктистове мошти на
лазе у Чачку не позива на извор из кога
црпи тај податак. Иако им је пут не
разјашњен, мошти су дошле до Чачка и
ту скривено почивале више од једног века. Након кратког открића поново су заборављене, да би данас поново биле откривене и положене у нови кивот. Оно
што је зачуђујуће јесте чињеница да се за
овај податак готово и не зна. Са друге
стране, осим неке Драгутинове задужби
не тешко да би се за његово почивање
могло замислити боље место од задужби
не његовог прадеде Страцимира. На кра
ју ћемо напоменути да се делови Драгутинових моштију данас налазе у већ поменутим Дечанима, а од тог дела по једна
честица пренета је у манастире Градац,
Ђурђеве Ступове и Рачу.
Јереј Слободан Јаковљевић,
парох у Чачку

ДЕЛИМА ПОВЕЗАО ДВА ВЕКА

ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР САВАТИЈЕ Ј. БОЖИЋ
(1859-1960)

Основни биографски подаци

О

тац Саватије је рођен, најверова
тније, 27. децембра 1859. године
по Грегоријанском календару,
односно 9. јануара 1860. године по Јулијанском календару, од родитеља тежа
ка Јована и Анђелије у селу Река, тада
општина Рудно и срез Студенички, данас
општина Краљево.
Основну школу је завршио у ма
на
стиру Студеница. Гимназија му је при
зната на бази неформалног учења пре
дмета у истом манастиру од учених људи
манастира и гостију манастира. У мана
стиру га затиче Српско-турски рат (1876–
1878) у коме он учествује као добровољац
у Пионирској чети. Богословију уписује у
Београду 1879. године (по препоруци) на
другу годину и успешно завршава 1882.
године, а потом се враћа у Рашку, где
постаје учитељ, 1883. године. Рашчани га
брзо прихватају и затражише да буде њи

хов парох. То се и дешава 30. септембра
1884. године. У међувремену се жени Бо
сиљком, ћерком Хаџи Јосифа Алексића
из Краљева.
Био је веома стваралачки активан у
уређењу цркве у Рашки и Градцу, у раду
Друштва „Свети Сава“, у културној по
моћи Србима преко реке Рашке (Ново
пазарски Санџак), у заштити Срба у граничном подручју реке Рашке и у раду Ли
бералне странке. Оваква његова активност
доводи га у ризичну животну сит уацију,
те је приморан да у јануару 1894. године,
у договору са тадашњим епископом, са
женом и петоро деце пређе у Краљево,
где добија градску парохију. У Краљеву
му се рађа још петоро деце (укупно десет). Имена одрасле деце су: Добривоје,
Божидар, Милија, Милош, Лепосава,
Роксанда и Зорка (троје деце се упокојило у раним годинама). Божићи купују ре
презентативну кућу у непосредној бли
зини цркве (данас у улици Танаска Рајића
12). Ова кућа је 18. јуна 1997. године про
глашена за споменик културе Републике
Србије.
Прота Саватије је био парох у Краље
ву све до 1938. године, када је пензи
онисан. Веронауку је предавао двадесет
година у Гимназији, а у Војном гарнизону
пуних 25 година. Био је намесник срески
тринаест година. Упокојио се 1960. годи
не у својој 101. години. Сахрањен је на
Старом краљевачком гробљу.
За тачно и ревносно вршење свеште
ничке дужности, службе Богу и за врше
ње обреда у народу, као и за заузимање за
оправку цркве и уређење црквеног има
ња, награђен је чином протојереја, као и
правом ношења напрсног крста. За свој
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друштвени рад награђен је од Владе орденима два Бела орла, а Главни одбор Црвеног крста наградио га је Златном медаљом. Супруга Босиљка је била болничарка у време ратног стања и тако је награђена ратном споменицом.
Свој живот и дело прота Саватије је
лично описао кроз аутобиографију из
1953. године и писмо Патријарху Српске
Православне Цркве господину Герману
из 1959. године. Аутор овог рада жели да
у најкраћим цртама представи како је
сам прота Саватије замишљао и радио у
улози свештеника тог доба, како он то
исказа пред Преким војним судом Аустроугарске у згради Гувернемана у Београду 1916. године: „код нас у Србији по
селима, једини образованији човек, то је
свештеник, који поред бриге за спасење
душа својих верника, позван је да се брине и о опстанку народа, да се брине о народном здрављу, о привреди, па и о слободи народа “.
Како је он то радио предмет је следећег поглавља.
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Друштвена и породична дела
Прота Саватије је громада од човека у
сваком погледу. Његов доследан рад да
свој народ учини здравијим, образова
нијим, породичнијим, напреднијим у
сваком погледу, затим борба за слободу и
постојбину превазилази све реалне гра
нице.
На почетку свог учитељског посла, по
ред предавања у школи води нарочиту
бригу о здрављу ђака и учи их да пре сва
ког јела перу руке и да држе чисте судове,
одело и тело, а преко лета водио је ђаке
на купање у реци. Такође је изводио ђаке
на пољане и показивао им биље, цвеће и
дрвеће. Сеоска деца су становала у шко
ли. Зими се старао да им собе буду за
грејане и пред спавање и за време спа
вања обилазио их да ли се нису открили,
те их покривао да не озебу.
Године 1898, након поплаве Ибра у селу Матаруге у новоформираном каналу
се појавила сумпоровита вода. Прота Саватије организује проверу те воде и
утврђују њену лековитост. Позива виђе
не људе и трговце из Краљева и покреће

подизање Бање у Матаругама. Након при
купљеног новца и ефикасно изведених
радова, 13. јула 1899. године је започео
пријем болесника. Бања је брзо заживела, за годину дана. Сав зарађени новац је
улаган у све даљи и даљи развој бање
кроз различите форме орга
ни
зовања.
Прота Саватије је био председник Упра
вног одбора, са мањим прекидима због
времена проведеног у логору у Нежидеру
у Мађарској (јануар 1916–јул 1918). Године 1937. већину акција Бање купује његов
најстарији син инж. Добривоје Божић,
новцем који је зарадио од лиценце прода
те „Шкоди“. Године 1945. бања је национа
лизована, након четрдесет и шест година
рада и улагања главних акционара члано
ва породице Божић. Прота Саватије је и
тада закључио: „И ако нам је овом наци
онализацијом одузета сва имовина утеха
ми је у томе да сам кроз дужи период година радио на подизању једног одличног
и спасоносног лечилишта где ће се народ
лечити кроз векове“.
Пре Првог светског рата организовао
је у Краљеву курс за болничаре. Сви курсисти болничари вршили су ову дужно
ст, као и његова супруга Босиљка.
Прота Саватије се 8. јула 1909. године
придружује групи грађана за формирање
четвороразредне гимназије, који се обра
ћају Одбору општине Краљевске са поче
тним речима: „Човечанство на целој зе
мљи, дошло је до убеђења, да, што су год
који народи писменији, научнији, и об-

разованији, то су исти народи раднији и
у сваком погледу напреднији“. Акција гра
ђана је успела. Прота је предавао беспла
тно веронауку све дотле док је ова гимназија била приватна, а када је постала државна, предавао је хонорарно, укупно два
десет година.
После Првог светског рата супруга Бо
сиљка као председница Одбора женског
друштва, као и прота Саватије су учинили да Енглескиње, које су радиле као хуманитарке, оставе шиваће машине и материјал у Краљеву, на бази чега је обновљена Радничка школа у Краљеву.
Доласком у Краљево, прота Саватије
бива члан Пољопривредног друштва, по
маже у обезбеђивању земљишта за Рата
рску школу. Од калемова крушке које су
донели калуђери са Свете Горе из ман
стира Хиландар у његово двориште, про
та успева да ту врсту крушке промовише
на националном нивоу под именом „Калуђерка“ и да је расади преко калемова
по широком подручју Краљева и Чачка.
По доласку у Краљево, 1896. године
постаје члан Црвеног крста и бива његов
председник све до завршетка Другог све
тског рата, са прекидом логоровања у
Мађарској. Посебно је карактеристична
1899. година. Била је неродна и гладна година, те је претила опасност да ће од пола
зиме, сиротиња умирати од глади, као и
њихова стока. Прота Саватије успева да
обезбеди два вагона кукуруза и три вагона сена из Баната и спаси народ од про-
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пасти.
Године 1908. 7. октобра када је Аустро
угарска анектирала Босну и Херцегови
ну, Прота Саватије формира Одбор На
родне одбране од шест чланова, чији је
он био председник. Организује упис до
бровољаца, њихову обуку и пише писма
Руском цару, Енглеском краљу и предсе
днику Француске републике, ради одбра
не српског народа од најезде Аустроуга
рске царевине. Уласком Аустроугаске во
јске 1916. године у Краљево, прота Саватија бива ухапшен и спроведен у Београд
на Преки војни суд. У пресуди су му написали: „Ти си велики непријатељ Аустроугарске и ти си осуђен на смрт“. Саватије Божић је имао среће, да после мудрих и достојанствених одговора на опту
жбе наиђе на разумевање једног побожног судије Хрвата, као и гувернера који је
по народности по мајци био Француз, да
му преиначе смрту казну за логор у Нежидеру у Мађарској. Убрзо хапсе његовог најстаријег сина Добривоја, осуђују
га као комиту и стављају га у исти логор
са оцем. У исто време син Божидар је био
на Крфу.
После Првог светског рата на позив
Владе формирано је Аеропланско дру
штво Краљево на челу са Протом Сава
тијем. Након тога је направљена Аеро
планска станица у Краљеву.
Филозофију живота и рада Прота Са
ватије и његова супруга Босиљка досле
дно уграђују у своју децу. Петоро њихове
деце завршавају елитне европске школе.
Четворо у домену инжењерства и једно
из области медицине : Добривоје, маш.
инжењер; Божидар, грађ. инжењер; Милија, руд. инжењер; Милош, лекар и Роксанда, грађ. инжењер. Најочигледни
ји
пример који приказује однос Саватија
као родитеља у васпитању деце, показује
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његов став према опредељењу најстари
јег сина Добривоја у јуниорским годи
нама да оде у свет (илегално преко гра
нице на Голији) и постане лађар. Наиме,
он саветује Добривоју да прво изучи
школе, па тада да путује по свету као
учен човек, а не као лађар. Након тога
Добривоје је одустао од пребега, а његов
каснији животни пут показује да је овај
савет оца био водиља за њега. Заправо
Добривоје постаје један од највећих изумитеља и конструктора у домену инже
њерства у историји српског народа. Он је
био врхунски изумитељ у домену пнеуматске кочнице за шинска возила у Европи, раме уз раме са оцем пнеуматске кочнице американцем Џорџом Вести
нха
усом. Као добровољац учествује у Балка
нским ратовима, а затим у Церској бици.
Све своје резултате је остварио у Србији
и све своје резултате је нудио Србији.
Нажалост, Други светски рат му је донео
многе муке и проблеме (опширније у:
Новак Н. Недић, Живот и дело инжњера
Добривоја С. Божића – изумитеља светског ранга, МАТИЦА, Краљево, децембар 2016).
Сва њихова деца су радила у Србији и
била веома успешна у извођењу знаме
нитих објеката. Умрли су и сахрањени у
Србији (Краљево и Београд).
Све претходно потврђује да је прота
Саватије Божић био не само свештеник
него и велики и доследни борац да његов
народ буде побожан, здрав, образован,
стваралачки, хуман и да живи у слободи.
Прота Саватије Божић је у сваком погледу историјска легенда Краљева и Рашке,
односно Србије.
Проф. др Новак Н. Недић

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И МИ
Текст ће се бавити негативним аспектима коришћења мобилних телефона, посебно код деце и младих особа. Посебна пажња ће бити усмерена на штету коју претерана употреба мобилних телефона наноси когнитивном (сазнајном) функционисању ученика и студената. Сви смо приметили како је говор младих све сиромашнији.
Социјални психолози сматрају да је таквом стању добрим делом допринело коришће
ње мобилних телефона, односно дописивање путем СМС порука, различитих апликација или друштвених мрежа. Неки теоретичари културе такође упозоравају да
информисање путем телефона (мисли се на читање вести преко апликација и интернет портала) подстиче површност, пасивно-прималачки став и трагање за занимљивостима. Што је још важније, такве навике доводе до ,,сметњи“ у сазнајном
функционисању, на тај начин да се размишљање замењује информисањем, долази до
немогућности дуготрајне концентрације, измрвљености пажње, несклоности и неспособности да се прате „сувише спори“ филмови, тешкоћа у разумевању текста са
дугим и замршеним реченицама и слично.

Д

ок шетамо улицом, све чешће можемо видети људе који гледају ка
земљи, не зато што су лошег расположења, већ зато што гледају у екране
мобилних телефона. Научници упозоравају да такав положај може довести до
озбиљних оштећења на кичми и врату. У
једном скорашњем тексту у дневном ли
сту ,,Политика“, новинар Александар Апо
столовски је говорећи о томе, између осталог, шаљиво устврдио: ,,Мој покушај да
живим животом наших предака, било је
то пре четврт века, претворио се у бајку.
Коначно сам уздигнуте главе прошетао
куче.“
Једно истраживање спроведено у Јапану, показало је да ученице средње школе проводе просечно седам сати користећи мобилне телефоне. Једна наша неп–
рофитна организација је прошле године
објавила резултате свог истраживања,
где је испитано 1.200 тинејџера од којих
је 50 % њих известило да осећа ,,зависност“ о мобилним уређајима. Податак је
забрињавајући. Не бих да будем песими
стичан и да изводим исхитрене закључке,
али ипак бих направио дигресију. Док

сам седео у једном краљевачком кафеу,
ушли су момак и девојка и сели за сто поред мог. Од четрдесетак минута колико
су ту провели, разменили су не више од
по три реченице (не рачунајући разговор
са конобаром приликом наручивања пи
ћа), док су остататак времена провели гле
дајући у екране телефона. Није било пуно контакта очима, ни додиривања, на
равно. Како то да је телефон, који између
осталог служи да нас зближи тако што
ћемо бити чешће у прилици да комуницирамо са пријатељима, довео до тога да
када се нађемо очи у очи са људима не
осећамо блискост? Ернест Џонс, писац
биографије Сигмунда Фројда, у једној сво
јој књизи наводи да је Фројд својој вереници написао преко девет стотина писама. Свакодневно су се дописивали, а пре
скок од два или три дана се морао исцрпно објашњавати. Често су једно другом
слали два или три писма, од којих је ретко које било краће од четири густо исписане странице. Како то данас делује
далеко, анахроно, несавремено. Отац Ми
лош Весин наводи леп пример двоје младих људи који се забављају у Америци, а
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престали су да користе мобилне телефоне. Када их је упитао како се договарају
када да се виде, одговорили су да на крају
састанка закажу термин наредног виђења
и то је све. Некоришћење телефона помо
гло им је и да направе ,,филтер“ својих
пријатеља, тако да ће они којима су драги
покушати да дођу до њих, а наравно увек
их могу позвати на фиксни телефон.
Истраживања спроведена у Србији по
казују да више од половине ученика основне школе користи мобилне телефоне
за време наставе. Ученици се снимају,
играју игрице, преузимају апли
кације,
док правилници о казнама не постоје.
Код нас не постоји довољно података о
томе колико често ученици и студенти
користе телефоне приликом учења. Аме
ричка истраживања доносе податке који
су у најмању руку забрињавајући. Наве
шћу најкарактеристичнија. У једном истраживању у ком су снимани студенти,
показано је да више од половине уче
сника, након мање од шест минута учења
узима свој телефон у руке. Исто истраживање наводи да они студенти који користе Фејсбук приликом учења имају ниже просечне оцене на факултетима. Једно друго истраживање у ком је учествовало више од 500 студената открило је да
73% њих није у стању да учи уколико поред њих није телефон, таблет или лаптоп,
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док је 38% њих известило да након десет
минута морају да погледају у свој телефон или таблет. Такође је испитан и ефе
кат тзв. мулти
та
скинга (обављања две
или више ра
дњи истовремено или у
кратком временском интервалу). Пока
зано је да ученици који пишу поруке или
користе Фејсбук приликом учења или израде домаћих задатака имају ниже оцене
у школи. Чак је и утврђено да уколико је
неко власник сма
ртфо
на, односно уко
лико има више пријатеља на друштвеним
мрежама, не
гативно корелира са шко
лским успехом ученика.
Уколико бисмо сумирали већи број на
лаза, могли бисмо да закључимо да било
каква употреба телефона током учења –
дописивање, провера ствари, па и кори
шћење истог за учење, продужава време
потребно да завршите, док истовремено
смањује степен ретенције наученог, а самим тим и учинак на тесту за који се
спремате. Капацитет краткорочне мемо
рије је ограничен, те човеков мозак није у
стању да обради велики број различитих
информација када често мења фокус сво
је пажње. Такође, често гледање у телефон онемогућава дубљу обраду информација, тако да је теже научити градиво.
Млади данас све мање читају књиге.
Када некога питамо шта чита, обично ће
мо добити одговор у ком се наводе веб

„Бојим се дана када ће технологија угушити упућеност
људи једних на друге. Свет ће имати генерацију идиота“.
Алберт Ајнштајн

странице са вестима које излазе из ми
нута у минут или апликације у којима се
може прочитати мноштво занимљиво
сти о природи, историји, музици и сли
чно. Књиге су досадне. Не држе пажњу.
Или смо ми постали трагачи за сенза-
цијама, па просто живећи брзе животе
нисмо у стању да одвојимо рецимо један
сат дневно како бисмо у тишини прочи
тали неку књигу. Нестрпљиви смо и не

мамо смирења. Да ли на нашем списку
активности, на ком гледање у мобилни
телефон одузима неколико сати дневно,
може да се нађе место за један и по сат
недељно, колико траје недељна Лит ургија?
Дипл. психолог Милош Благојевић
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СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА

Н

Причешће „заказано“
у 8.15 часова

а самом крају једне Литургије
Пре
ђеосвећених Дарова, брат
ство храма са верним народом је
испраћало Владику. У тим тре
нуцима
задихана жена притрча једном све
штенику и дрско га пита: „Али мени је
Причешће заказано у 8.15 часова“. Прота
се слатко насмеја и не одоли да подели
ову изјаву са Владиком и братијом успут.
Наравоученије: Ово је, нажалост, не
ретка појава у животу Цркве. Поједини
верници учешће у Светој Литургији не
сматрају ничим битним. Они би просто
само да темпирано уђу у цркву и једно
ставно зину и прогутају Свето Приче
шће. Затим, налево круг, мислећи да су
тако све испунили. Богослужење и наше
учешће у њему осмишљава време и наше
животе. Заиста је потребно да своја срца
припремимо за њега, како би и под кров
душе своје примили Христа Господа у
Светом Причешћу.

„Ајде сада лепо да преврнеш
приколицу“
Веома се одомаћио обичај у Срба да се
по завршеном опелу, које бива испред
куће у сеоским срединама преврну клупе
на којима је био сандук са покојником.
Овај обичај није хришћански, већ пага
нски. Временом је добио толико обаве
зујћи карактер, тако да се врло ре
тко
прескочи његово упражњавање. Упркос
апелима свештеника да се то не чини,
обичај се некакао и даље провлачи.
Једном, приликом опела, настаде на
крају бука око превртања клупа. Ко ће,
како ће, када ће и слично. Свештеник
подсети да не преврћу клупе, јер то није
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по вери. Један од гласнијих му рече: „ти
си своје урадио сад пусти нас да радимо
наше“. Желећи да избегне расправу у том
тренутку, свештеник прећута даље, а овај
преврну клупе.
Када је трактор са приколицом при
шао гробљу, четворица из родбине заки
ћених пешкирима су понели покојника
са тракторске приколице. Надлежни про
та, чим су подигли ковчег за ручке са
приколице, шертетски позва онога који
је преврнуо клупе пред кућом: „Пријате
љу, ајде сада лепо да преврнеш приколи
цу!“. Овај остаде збуњен и без речи
одбране, а сав се народ насмеја у свој му
ци. Врло добро су схватили шта је прота
хтео рећи.

„Ниси им послала џезву, шољице
и на шта ће да кувају“
На студеничкој парохији постоје ра
зни обичаји приликом сахрана који се те
шко искорењују. Када са покојником кре
ну да се опраштају, многи у ковчег ста
вљају различите „дарове“. Тежина ковчега
се тако, понекад, значајно увећа. Буде ту
ратлука, шећера, цигарета, шајкача, ка
чкета и разног. Све у зависности од афи
нитета покојника. Тако покојник из ових
крајева буде спремнији и од египатских
фараона. Да се нађе за онај свет, молим
лепо.
Тако и на једном последњем целивању,
жена из ближе фамилије задену 200 грама
кафе крај главе покојнику и у нарицајућем
тону одјеца: „Попииикаавууу с’ мојим
Рааајкооооом“. Архимандрит Јулијан јој
дискретно рече: „Ниси им послала џезву,
шољице и на шта ће да кувају“.
јереј Дејан Марковић,
парох у Краљеву

ТАЈАНСТВЕНИ ДАХ У НАМА
ПРЕПЛЕТ
„Одавно, кад су ме и личне ране
Неподношљиво пекле, а свет одасвуд слао
Само зло и патњу, као да је од саме
Лаве састављен, и од соли,
Имао сам олујне налете сумње да ли тај преплет,
Ја и живот, уопште присваја икакав смисао.
Сад ми се чини да више нема опасности
Од беса и раздирања.
Ако сам из проживљеног изнео на површину
Некакво искуство, онда је то пре свега
Уверење, вера и знање истовремено,
Да све што се догађа, и све што се спрема,
Све без изузетка, има своје оправдање.
Ако би ме неко питао
Какав је смисао смрти детета
У избегличкој колони на искиданој цести,
Какав је смисао спржених тела
На манастирском друму, и свих оних
Људских страдања која се не могу речима
Обухватити; и чему тај ужас
Који нам кида срца, чему проливена крв;
У чему је значење плача деце и мајки осталих
Без игде икога – не бих умео да одговорим.
Али, знам да то значење постоји,
Знам да тај смисао
Кружи међу нама као невидљиви дух
И сваку ствар, сваку сузу и сваку кап крви
Испуњава својим тајанственим дахом.
Не разумем смисао света,
Али разумем да свет постоји.“
И мој невидљиви, тајанствени дах постоји.
Живорад Недељковић

О

д песничких почетака, Живорад
Недељковић (рођен 1959. у Краљеву, одрастао и живео у Подуна
вцима, живи с породицом у Чачку) пока
зивао је несклоност да у поезији прихвата
задате односе у свету уоколои унутар
осетљивог и колебљивог појединства, да
их прими без подразумеване побуњено
сти, увек спреман да се лирски огласи.
Има у томе разгртању устаљених значења
готово неког сладострашћа, али пре све
га има дочуваног детињег становишта,
радозналог и непомирљивог пропити
вања света, на чије погодбе, у име изговора зрелости, често сувише олако при
стајемо. Гдекад се у Недељковићевим пе
смама пројављује чистина малих откри
вења, одушевљења тренуцима што исија
ју непатвореност постојања. Много че
шће, опет, у судару с несавршеностима с
обе стране границе чулне и чудне, нео
бјашњиве људске плоти, Недељковиће
вим лирским исказом знао је да превлада
и разаралачки импулс, све у бегу од лажа
и паралажа на које смо свикли, или променљивости на које смо осуђени.
Недељковић ипак трага за изворно
стима и човечностима које може лично
да посведочи. И сведочио је, указујући на
светлости света и на фигуре што олича
вају љубав и доброту. Тако је, у својим
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раним стиховима, исписивао лирску „ха
гиографију“ малог сестрића Дамира, или
Мајке Ружице коју је болест прерано
однела и оставила у песнику празнину
испуњавану сонетима дирљиве синовске
љубави и туге. Из таквих стихова обли
ковало се духовно сазвучје које можемо
разумети као очевидан, макар и посре
дно изречен, хришћански одговор на иза
зове живота, унутрашњих и других бо
рби. У новијим песмама, у којима се поја
вљују ликови вољене жене и сина што
расте и сазнаје, уз кога и песников роди
тељски глас у себи узраста, такво је усме
рење још изричитије исказано у духо
вним координатама хришћанског усме
рења.
Песма „Преплет“, коју смо одабрали
за читање, из већином химничне збирке
Овај свет (2009), песма обликована као
речита исповест дата у више строфоида,
тежи да присвоји светли духовни смисао
у своме напетом рационалном противре
чју.
(Недоумицу у читању изазива око
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лност што је, осим последњег стиха, чи
тава песма постављена међу знаке наво
да. Знаци навода сугеришу да је реч о
цитату, говору некога другог. Очевидно,
реч је о два гласа: један се исповеда, други
кратко поентира. Чији су то гласови – пе
сник не открива. Први глас се обраћа
другом, а други у кратком оглашењу не
стиже ни да оспори ни да потврди први
глас. Обратили смо се самом песнику –
који нам је срећом могао и хтео одго
ворити – и он је пружио извесно ра
зрешење. Оно, истина, не мора да обавеже читаоца и тумача, јер је песник у те
ксту пропустио да остави ма какав си
гнал према коришћеном књижевном
предлошку, подтексту ове песме. Неде
љковић нас је, наиме, у разговору упутио
да је текст „под знацима навода“ слобо
днија парафраза садржаја писма пољског
писца Јежија Анджејевског упућеног пе
снику Чеславу Милошу, у преписци то
ком страшних година Другог светског
рата. Тежишни ставови у песми узети су
од Анджејевског, објаснио је песник, уз

помало неочекивани усмени коментар
дат узгред писцу ових редова да их он
сам интимно не дели. Али, завршни
исказ, који припада „ауторском“ гласу,
не даје нам ни назнаке да ове ставове
аутор оспорава, чак пре изгледа да их по-
тврђује – јер зашто би им иначе дао то
лико простора а избегао да их ефектно у
завршници оспори? Али, ми овде читамо
песму онако како је дата, а питање ра
скорака између ауторске контролисане
свести и притиска неумољиве подсвести
и жеље можемо оставити за неку другу
прилику, уз напомену да и на ову око
лност у поезији каткад ваља обратити
пажњу.)
Глас „под наводницима“ полази од ис
кустава личних недаћа и повреда које
живот доноси, да би у првом строфоиду
увео питање смисла свих тих умножених
„личних рана“. У другом строфоиду, исти
глас декларише став да мора постојати
више оправдање за такве повреде, невоље
и несреће, будећи читалачко очекивање
да се такав став некако и образложи,
доказима и разлозима које можемо при
хватити као своје. Јер такво његово ис
куство је, по речима саме песме, „уве
рење, вера и знање истовремено“, значи
подупире се свим умним оруђима што
појединцу стоје на располагању.
Следећа, трећа строфична целина, у
знаку је бруталних слика људског стра
дања, од смрти детета „на избегличкој
цести“ и других слика у којима можемо
призвати и оне што су стављале на пробу
саосећајност наше генерације сведока и
саучесника бруталне историје, из непо
средних увида или знајући их по
сре
дством медијског преношења ратова,
овдашњих, на размеђи векова, или пак
других сукоба по свуда немирном и стра
далном свету. И када већ очекујемо, ра
ционално или мистичко, објашњење или
барем сугерисање смисла толике и такве
људске погибељи и патње, песник нам
одговор напросто ускраћује. Запра
во,

признаје немоћ да ма каквим разлогом
поткрепи пређашње уверење да та
кве
драстичности нису апсурдне појаве у
времену и бурном жилишту – да употре
бимо речи из Његошеве, такође отворе
но запитане Посвете, уводне у спеву Луча
микрокозма.
Одговор на питање смисла изостаје и
у четвртом строфоиду, или га пак нала
зимо у тајанству назначеног невидљивог
даха што кружи и све испуњава собом,
садржавајући неизрециво, надразумско
објашњење. Смисао проговара језиком
тајне. Тајанствени дах, тај вас-дух који
твори и одржава живот јесте некакав
одговор из кога се могу изводити опши
рнији одговори. У исказу пред поенту
припрема се закључак утемељен на при
знању једног неразумевања и једног ра
зумевања: смисао света можда измиче,
али свет јесте, саморазложан, и то ум
прихвата као неупитност, на коју такође
не уме да одговори, као ни на тајну страдања. Ауторски глас у последњој рече
ници – онај глас који је, како смо рекли,
несклон посредованим и апстрактним
доказима – у самој поенти нуди крунски
доказ. Као слика и прилика свепрожима
јућег тајанственог даха служи му сопстве
ни дах, који такође није ни видљив ни
објашњив, али се осећа и дарује живот.
Ево како апоретична духовна питања би
вају надмоћно а просто лирски посре
дована, уз посезање за аналогијом с осно
вном животном функцијом из чије су
опипљивости изведене кључне теолошке
представе познате из Символа вере – о
Духу Светом, Животворном, који од Оца
исходи. Који је говорио кроз пророке. И
кроз понеког песника – додао би Иван В.
Лалић. А свест о нашој сазнајној прикра
ћености пред неким великим питањима,
такође, није мали добитак у овој (поза
јмљеној) лирској исповести.
Др Драган Хамовић
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О

О ЧИСТИМ ИЗВОРИМА

д манастира Жиче, којој се Васко
Попа обраћа као делу свог бића
следећим стиховима „Црвена госпођо Жичо Из мога срца излазиш“, нема
достојнијег места да се проговори о месту и служби поезије, о њеној издвојености и затајености. Никада нам није била нужнија свест о господству сопственог срца и о племенитом господству вере
и наде које и неотелотворене корачају
као неизбледива Жича у правцу своје висине и високе љубави, у једино могућем
правцу, како рече Попа, зналац најдубљих тајни срца и ми
тских завета.
Имамо ли ту читљиву свест, и ако је немамо, чинимо ли шта и као појединци и
као заједница да вратимо однекуд у себе
дух господства које би се стопило са преко потребним самопоштовањем из кога
неминовно истиче и милосрђе према
другачијем. Или, ако се господство и потоња свест о њему немају одакле вратити
и не могу се обновити, творимо ли отменост, племенитост по којој бисмо се познавали. И када изгледа да смо одустали
од чињења, препуштени времену, уверен
сам да тако само изгледа и да, иако време
тече ли тече око нас и у нама, још стојимо
на сувом, баш као Свети Сава у Попиној
песми, као госпођа Жича у песми и на јави.
Да нисмо на сувом, у доба кад нам
пљусак општег невремена прети са свих
страна, и из прошлости и из будућности,
ни поезије не би било. Обилни су, међутим, докази о њеном изобиљу, о њеном
ходу у правцу свога плаветнила, јер је
она у својој бити и вера и нада и изнад
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свега, у најдубљој прозирности, молитва
за спас од пропадљивости материје и духа што су у мутним историјским токовима нестали или преобликовани у шта
друго за шта поезија може наћи име;
кључ у језику који чува слућено и несућено благо и пред нама затвара многа своја
врата. Стојимо увек пред њима, често руку отежалих од калауза и обијачког алата; понекад залудни, посрћемо пред питањем које и непостављено учестало
притиска ум: шта данас може да учини и
шта чини поезија. И у најтежим вековима за овај језик, чинила је нешто, а то апстрактно нешто имало је спаситељски
исход: кад је реч о одржању, знано је у
ком правцу иде хвала. У сваком данас, у
сваком овом трену који нас бар привидно оставља на две суве стопе тла, смемо
тражити могућност да поезија изађе на
разговетну чистину, макар њено чињење
и не било пресудно за препознатљивост
нашег трајања међу сличнима. Још би се
требало сагласити о могућностима и чи
њењу.
Има ли иоле јасног становишта о томе
шта поезија може да чини, и ако може,
треба ли да чини, о том наизглед изразито схоластичком питању. Биће да је и самој поезији свих питања и спекулација
одавно преко главе. Узмимо тек да су и
њена глава и њено срце одавно изустили:
чиним много. Чули смо тај вапијући шапат. Поверовали му од малена, дабоме. То
што је овај свет све гори, можда и најгори од искушаних, није у вези са поезијом.
Да је до ње, он би био најбољи, смемо изговорити, без бојазни да ће се Лајбниц
померити у свом боравишту. И мирно
бисмо могли да се оканимо нагађања и
вратимо стиховима да није тог сржног
питања везе. У којим лавиринтима су
скривене нити којима смо везани за поезију, скидају ли маске митске или стварне

немани док повлаче и кидају конце и где
им је циљ, слутимо ли руку која ће нам
пружити повесмо да изађемо очуване душе из сопственог невидљивог лавиринта
и из заједничког, белоданог.
Постоје одговори, има их и излишних, баш као и висина које непрекидно
настају и маме, али мало коју смо сами
достојанствено устоличили, трезвени и
благи, лишени осорности; присвајамо
оно што не припада нашем бићу, мучимо
га док срљамо ка сјају, иако знамо да је
сунце горљиви обожавалац воска и да
разложно зауставља крила. Кад она стану, следи пад из самољубља и опсењивања. Приземљење које предуго траје.
Ни тада се не обраћамо поезији, као што
су оскудна и наша обраћања себи у светилиштима вере. Њима се и молитвама
обратимо тек кад немамо коме другом. И
то је знано. Баш као што знамо да у садашњем времену прерушавања и духовне
пустоши убрзано нестају слободе нужне
треперавој души скољеној бригом за пуко претрајавање, а све је више привида
на којима почивају представе о животу,
невешто режиране. Изван представа,
живот је приземан, сав у оловно тешким
таласима тла.

Шта да чини истински песник, дотакнимо се и њега и његовог живота који је
јемство дара и опредељења, како рече
Бродски, шта да чини он који плаћа висо
ку накнаду због непоткупљивости и оданости својим стиховима, у доба када срачунатост спаја неспојиво хотећи да што
више узме. Непреводив, износ накнаде
није никада на песниковој расходној
страни. Песник излаже своју душу и нема илузија о властитим и другим моћима, између којих зјапи амбис. Шта да чини он који творачки каже да и Жича и
бољи свет из његовог срца излазе, и непосустао верује да ће његову искушеничку радост, која одређује и искуство и
свест, имати ко да упамти. Премда није
изгледно да ће служење језику и дарове
тог служења неко применити. Нема недоумица: опет је реч о плаћању, које песник именује као поклањање и поклоњење.
Реч је о схватању саме суштине живота;
песникова објава у језику је објава човека чија уверења и схватања живота одступају од општеприхваћених и доприносе да он у свом видљивом трајању истински не живи. Да стварно живи, поезије зацело не би било на овом комаду
тла притиснутом посрнућима која упорно настоје да га претворе у живо блато.
Упорности поезије и вере немерљиво су
веће. Време тече да би се избистрили видици, да би у висини остало оно највредније, уз обнову врсте, чиме се појединац
може продужити. Тече време, да би однекуд искрсли чисти извори. Ако ико, уверен сам да их поезија може препознати,
кад већ нису препозната врела која нам
неупоредива нуди.
Живорад Недељковић
- Текст беседе изговорене у
Манастиру Жичи приликом
доделе награде „Жичка
хрисовуља“ за 2016. годину Лирски благовесник - песме и читања | 43

БАЈКА И ДВОЈА ВРАТА

Б

ио једном један свештеник. Доша
вши у место свога службовања од
мах се активирао на свим пољима
која су му се отварала, било да је то про
повед, учење, зидање, организација, по
ука. Многи су одмах препознали у њему
истинског пастира који своје речи делом
сведочи и из тог разлога био је кадар да
окупи многе око Христа и многе са жи
вотних странпутица усмери на пут Бо
жји. Тај велики трудбеник није пропу
штао прилику да Христа открије људима
било преко већ поменуте проповеди у
цркви, било преко медија, било разгово
рима о вери који су сваке седмице одржа
вани при цркви, било путем личног све
дочења, било кроз часове веронауке који
су се редовно преко викенда одвијали у
различим терминима због велике заин
тересованости и разноврсног узраста де
це. Заједница којој је припадао развијала
се у многим сегментима и није се про
налазила у њој толико опасна завист ус
лед очигледне доминације, већ радост што
је заједница од Бога на дар добила таквог
прегаоца који би када би му се понудило
нпр. да бира између породице и Цркве
без дилеме изабрао Цркву. Није лагао –
има доказа.
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Поље где је био посебно успешан била
је омладина. Тој омладини није било до
вољно само да буде на богослужењу, да
пева, да се моли, да прислужује у олтару,
већ су многи учествовали и у другим по
моћним активностима, али се и дружили
у црквеном дворишту некада и сатима,
посебно када се играла одбојка. Тешко је
било описати унутрашњу радост ученице
седмог разреда након једне васкршње
Литургије и причешћа када је поделивши
тај осећај са својим другаром открила да
је и његов доживљај у потпуности такав.
Једноставно ти млади људи формирајући
своје личности у Цркви носили су цркве
ни живот који им је уједно давао не само
знање о својој вери, већ један нови и
аутентичан смисао постојања. Изузетно
је било и то што у породицама те и такве
деце није било ни отпора, ни индифере
нтности према свему томе од стране ро
дитеља, јер је реч тог харизматичног све
штеника, а заправо Реч Божја кроз њега,
стизала у њихове домове и преко деце,
али и на друге начине. Није била скупа
штампа за флајере који су у току сваког
освећења васкршње водице налазили
своје место у свакој кући у парохији, није
се штедело на времену проведеном ис

пред телевизијске камере, а подстицај да
сви даровити чланови парохије принесу
своје дарове кроз служење Цркви није
изостајао. Рекли бисмо да су деца овде
била својеврсни мали апостоли чији је
„задатак“ морао да поткрепи још неко
како би им се у оквиру породице отворио
простор за побожан начин живота нео
метан, чак напротив, подржаван од стра
не њихових родитеља. Тада је ствар ко
мплетна.
Овде се бајка завршава. А да ли је ово
уопште била бајка? Нека читалац проце
ни. Налазимо се у времену када је верска
настава, односно православни ка
тихи
зис, део савременог школског система.

На неки начин она бива одвојена од
простора где би по преимућству требало
да се одвија, али је тиме захваћен већи
број оних којима је порука спасења у
Христу упућена. Црква је на то поље
упутила образоване катихете који би
требало да буду у суштини помоћници
свештеницима у циљу комплетног укљу
чивања подручне им парохије у активни
црквени живот. То је уједно и циљ пра
вославне катихезе. Да би се то постигло
треба посвећено и јединствено делати и
иза једних и иза других врата, да би се
они који су нам у духовном смислу поверени, али и ми са њима заједно нашли
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нице отварају простор делања катихетама, врата домова у парохији свештеницима, а свима нама заједно врата Цркве
отварају простор вечности. Иза свих тих
врата наше делање треба да буде заједни
чко, али у смислу да свако врши своје дело у коме је од Бога призван (1Кор. 12), а
не по моделу да се по сваку цену сви ук
ључују у служење за које је само одређени члан заједнице добио дар Духа Светога, „јер и тело није један уд него многи“ и
„ако би све тело било око, где је онда
слух?“ (1Кор. 12, 14;16). Заједничко дела
ње преноси се на примаоце и онда се у
пракси ствара једна реална лит ургијска
заједница (а не фиктивна, састављена од
оних који понекад дођу и одстоје на
служби после које се одмах разиђу својим
кућама суштински не познајући једни
друге) која своје постојање темељи у Све
тој Литургији, а манифестује се у постли
тургијским активностима и кроз међусо
бну љубав и видно присутну радост пре
ко које други препознају Коме припада
мо и Кога сведочимо (Јн. 13, 35).
Постоје, наравно, и ситуације у којима
је и иза врата хришћанског дома и иза
врата учионице једна личност – свеште
ник. Најприснија могућа прилика за је
динствену афирмацију парохије ка Ца
рству Оца и Сина и Светога Духа! И кроз
већ постојеће примере, верујем, изванре
дна шанса за неопходни преображај и
духовну обнову преко нараштаја најпо
годнијих за обликовање у меру Христову
и усвајање и прихватање Христа као ис
тинског Пута (Јн. 14, 6). Да ли ће се де
шавати да нас онда парохијани посма
трају не као „попове“, већ очима њихове
деце као учитеље у Истини? Да ли тада
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Христова реч преко нас и деце добија
довољну тежину и пажњу? Било како би
ло, чињеница је да деца воле да певају,
воле да буду примећена, битна, ангажо
ва
на, похваљена… А хвала Госпо
ду у
Цркви има толико активности које вапе
за новом младом енергијом, а посебно за
радошћу и лепршавошћу дечјег бића.
Тих непуних сат времена седмично које
проведемо са једном групом деце у учио
ници треба искористити не само за отва
рање разних тема за размишљање или
преношење информација, већ за подсти
цај да се то време продужи најчешће не
дељом у црквеној заједници којој ти мали
чланови припадају. Без приступа који се
темељи на љубави, искрености, жртви и
апсолутној посвећености и отворености
ка дечјим усмереностима тешко да се до
лази до било каквог помака по том пита
њу. Ништа реално не значи да деца имају
знање о томе који је мрсни а који посни
дан, ако не посте, а тешко да могу схва
тити суштину поста уколико су одвојени
од Цркве и њеног богослужбеног ритма.
Свакако да се наведено односи и на ос
тале хришћане по позиву. Прен
осимо
једно аутентично сведочанствог некадаш
њег члана црквеног хора које је свакако
вредно пажње: „Тај дан када по
раним
ујутру, дођем на Литургију и после дођем
кући, цео дан ми је потпуно другачији
него остали. Ништа ми није тешко; ни да
учим, ни да послушам родитеље“.
Могуће је, мислим, остварити идеал
из „бајке“ са почетка. Хајде да покушамо!
јереј Младен Миливојевић,
парох вукушички

ЉУБАВ НА ДЕЛУ

У

ОСНОВЦИ ИЗ БAЈИНЕ БАШТЕ
ПОМОГЛИ ОБОЛЕЛОМ ДРУГУ

ченици трећег разреда Основне
школе „Свети Сава“ у Бајиној Ба
шти одржали су у среду 28. деце
мбра 2016. године добротворну божићну
приредбу у сали бајинобаштанског био
скопа.
Ђаци су се на часовима Верске наста
ве и Грађанског васпитања пажљиво при
премали да својим суграђанима улепшају
празнике, али и да прикупе неопходна
новчана средства за помоћ свом другару
Деспоту Лазићу који од рођења болује од
неизлечиве болести. У организацију при
редбе је била укључена цела школа, а по
дршку и помоћ пружила је Црквена
општина Бајина Башта.
Ђаци су на веома дирљив, али и ша

љив начин, посведочили колико су нам у
животу важни вера и поверење у Госпо
да, да се без другарства и честитости те
шко израста у доброг човека, да је себи
чност ништавна и да једино љубав све
решава. Сала градског биоскопа била је
препуна те вечери. Низали су се аплаузи,
а највећи од свих био је намењен главном
јунаку вечери малом Деспоту Лазићу ко
ји је и сам са другарима рецитовао са би
не, упркос болу и ранама.
Поред новчаних средстава која су пр
купљена у значајној мери, прикупљани
су и слаткиши за божићне и новогоди
шње пакетиће намењене деци са посе
бним потребама која похађају ову школу.
Вероучитељ Ана Црепуљаревић
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ПОУКЕ ИЗ ТИ ГРАДА

Марко Чмерић. 4/1
ОШ „Јово Курсула“, Краљево

K

ада добијаш, делиш људску радо
ст. Али када дајеш, нарочито ако

немаш вишка, тада добијаш божа
нску благодат.
- Добро је да се увек сећамо добрих дела која други чине за нас. Ако пак, ми
треба да учинимо неко добро дело, треба
да се трудимо да то што смо учинили заборавимо. Јер речи „Ово добро дело сам
ја учинио “, чине да наше Ја неприметно
расте и мучи нас.
- Што је наше Ја веће, утолико је све
теже. Себичност је непотребна. Потребни су једноставност и смиреност. Оружје
које побеђује становнике Ја града је љубав. И она их води у Ти град.
- Када погрешиш једноставно се извини. Ти ћеш бити на добитку. Иначе, понекад наше понашање може да говори уме
сто нас.
- Да би пронашао Ти град потребно је
да на прво место стављаш Ти, прво добробит других. Да говориш како је твој
48 | Веронаука

ближњи исти као ти, чак и бољи. Када то
будеш из речи превео у дела, тада ће се
твоје Ја смањити. А када уђеш у Ти град,
нећеш више желети да одеш оданде.
- Свим људима наилазе ружне мисли.
Треба да научиш да не обраћаш пажњу
на њих. Када ти се појави нека од ружних
мисли, покушај да је одагнаш. Ако почнеш да верујеш у њу, тада долазе једна за
другом. А затим полагано из ума клизе у
срце и чим стигну у срцу долази срџба,
злоба, а онда једно зло доноси друго. Зато је битно да их одмах отераш, да не обраћаш пажњу. Постоји још један начин
да их отераш, да не обраћаш пажњу. По
стоји још један начин да отераш ружне
мисли. Потребно је да насупрот ружне ми
сли поставиш јeдну врло лепу. О
 станеш
смирен и чекаш. Добра мисао ће победити!
- Учини све што је у твојој моћи, а што
није препусти Богу.
- Често имамо скривене страхове. Пo
стајемо плашљиви и бојажљиви, а Бог
сигурно не жели да будемо такви. Морамо имати храбрости и одважности. У жи
воту постоје тешкоће. Али, ми ћемо се
борити уз Божју помоћ. Нећемо седети и
плакати. Чак ни у несрећи и трпљењу Бог
нас не напушта. Даје снагу. Ако причаш
са Њим, туга се повлачи. Плачеш пред
њим и бол нестаје. Истинити Бог је неви
дљив. Не можемо га видети. Али можемо
да му се обратимо. Чује нас. Веруј му безгранинчно, али буди стрпљив. Он не одговара одмах. Довољно је да се сетимо
Бога и да разговарамо са њим.
- Текст из књиге Из Ја-Града у ТиГрад за Жички благовесник приредили
ученици четвртог разреда ОШ „Јово
Курсула“, Краљево -

Ј

ЉУБАВ

едном приликом, док нам је у гостима
био стари прота, чула сам део разго-
вора који је водио са мојим татом. Ре
ченица коју сам запамтила је: „Што се ви
ше дели, љубaв је све већа“!
Често сам размишљала о томе, никада
ми није било довољно јасно како нешто
што се дели може бити веће. Нисам могла
то себи објаснити, а ни када су старији то
покушавали, опет ми није било сасвим
јасно. Тада сам имала два брата млађа од
мене (Драгутина и Богдана). Мала је ра
злика у годинама између нас, тако да се
готово и не сећам периода без њих. Али
када се родила моја сестра Ирина, пуно
сам се обрадовала што имам сестру. Осе
тила сам велику радост и тада сам се се

тила оних протиних речи. Постале су ми
јасније. Њен долазак на свет ништа ми
није одузео, већ напротив, само улепшао.
Пре годину дана сам добила још једног
брата - Симона, кога сви пуно волимо.
Тада ми је у потпуности постала јасна та
реченица да што више дели, љубав је све
већа.
Волела бих да сви људи и деца овог
света расту у међусобној љубави, да је што
више деле, заправо увећавају.
Анастасија Сандо 5/2 разред
ОШ „Јово Курсула“, Краљево
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ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА
ОД 22. НОВЕМБРА/4. ДЕЦЕМБРА 2016. ДО 13/26. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ
21. новембар/4. децембар (Недеља 24. по
Духовима. Ваведење Пресвете Богородице)
Свету Aрхијерејску Литургију Епископ је
служио у Манастиру Ваведењу у Oвчарскокабларској клисури, где је са игуманијом и
сестринством овога манастира пререзао
славски колач, поводом храмовне славе.



28. новембар/11. децембар (Недеља 25. по
Духовима. Преподобномученик Стефан;
Св. мученик Христо)
Владика Јустин је служио Свету Архијере
јску Литургију у Храму Светог Великомученика Георгија у Радаљеву код Ивањице на
којој је пароха радаљевског јереја Синишу
Пецића, одликовао чином протојереја. Све
тој Литургији је претходило освећење нових фресака овога храма, а након ње је Епи
скоп благоволео осветити новоизграђену
црквену салу.



5/18. децембар (Недеља 26. по Духовима.
Преподобни Сава Освећени; Св. Нектари
је Битољски; Детињци)
Преосвештени је началствовао евхаристи
јским сабрањем у Храму Светог Саве Српског у Лучанима. У току Свете Литургије на
малом входу Владика је одликовао правом
ношења напрсног крста проту Милисава
Вујовића, пароха лучанског.

блару, у току које је преломио славски колач са сестринством и верним народом поводом славе храма.



12/25. децембар (Недеља 27. по Духовима
- Праотаца. Преподобни Спиридон Чудотворац еп. Тримитунски; Материце)
На празник Материце, Епископ жички г. Ју
стин служио је Свету Архијерејску Литу
ргију у овчарском манастиру Сретење.



17/30. децембар (Свети пророк Данило;
Св. преподобни муч. ђакон Авакум и игуман Пајсије)
Његово Преосвештенство г. Јустин је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму
Благовести Пресвете Богородице у Трнави
код Чачка, на којој је пререзан колач у част
Светих мученика игумана трнавског Пајси
ја и сабрата му ђакона Авакума.



19. децембар/1. јануар (Недеља 28. по Духовима – Светих Отаца. Свети мученик
Бонифатије; Оци)
Епископ је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном Храму Светог Саве у Кра
љеву уз саслужење братства храма.



25. децембар/7. јануар (Рождество Христо
во – Божић)
Поноћну Свету Архијерејску Литургију Вла
дика је служио у Саборном Храму Светог Са
ве у Краљеву.





6/19. децембар (Свети Николај Архиепископ Мирликијски Чудотворац – Никољдан)
Господин Јустин је служио Свету Архијере
јску Литургију у Манастиру Никоље на Ка50 | Летопис богослужења Епископа жичког

26. децембар/8. јануар (Недеља 29. по Духовима – Богоотаца. Сабор Пресвете Богородице)
У Храму Светог кнеза Лазара на Љубићу
код Чачка, на празник Сабора Пресвете Богородице, Преосвећени је служио Свету
Архијерејску Литургију.



27. децембар/9. јануар (Свети првомученик и архиђакон Стефан)

Поводом славе црквеног хора „Свети архи
ђакон Стефан“ Владика Јустин је началство
вао Светом Архијерејском Литургијом у Хра
му Свете Тројице у Краљеву, на којој је члана хора г. Радојка Драгићевића рукопроизвео у чин чтеца.



1/14. октобар (Обрезање Господа Исуса
Христа; Св. Василије Велики; Нова година)
Господин Јустин је на почетку календарске
Нове године служио Свету Архијерејску Ли
тургију у Храму Преображења Господњег
на Златибору.



2/15. јануар (Недеља 30. по Духовима –
Пред Богојављење. Преп. Серафим Саровски; Св. Силвестар; Претпраз. Богојављења)
Епископ је учинио канонску посету Врњачкој Бањи, служивши Свету Архијерејску
Литургију у Храму Рођења Пресвете Богородице.



5/18. јануар (Свети Теопемпт и Теона –
Крстовдан)
Свету Архијерејску Литургију Светог Василија Великог Владика је служио у Дому Спа
совом у Манастиру Жичи, где је осветио
воду Великим чином.

теља – Јовањдан)
Његово Преосвештенство г. Јустин је служио
Свету Архијерејску Литургију у Саборном
Храму Светог Саве у Краљеву.



8/21. јануар (Св. муч. Јулијан и Василиса;
Преп. Георгије Хозевит; Св. Григорије Охридски)
Владика Јустин је началствовао Светим ев
харистијским сабрањем верних у Светониколајевској цркви манастира Буково.



9/22. јануар (Недеља 31. по Духовима – по
Богојављењу. Свети мученик Полиевкт;
Свети Филип Московски)
Господин Јустин служио је Свету Архијере
јску Литургију у манастиру Преображење на
Овчару.



14/27. јануар (Свети Сава први Архиепископ српски – Савиндан)
Поводом славе храма Епископ је служио
Свет у Архијерејску Литургију у Цркви Све
тог Саве Српског у Грачацу код Врњачке Ба
ње. Овом приликом Владика је доделио Орден Светог Саве другог реда г. Николи Божилову, председнику ЦО грачачке.



16/29. јануар (Недеља 32. по Духовима.
Часне вериге Св. Апостола Петра; Преп.
Ромило Раванички)
Свету Литургију Преосвештени је служио у
Параклису Светих четрдесет мученика Севастијских при Епископском двору у Кра
љеву.





6/19. јануар (Богојављење)
У Храму Светог Василија Острошког у Кованлуку, предграђу Краљева, Преосвећени
је служио Свету Архијерејску Литургију на
којој је извршио Велико освећење воде.



7/20. јануар (Сабор Светог Јована Крсти-

22. јануар/4. фебруар (Свети апостол Тимотеј; Преподобни мученик Анастасије)
У Манастиру Вазнесењу на Овчару Владика
је служио Свету Архијерејску Литургију на
којој је прелио славско жито поводом име
ндана архимандрита Тимотеја, настојатеља
манастира.



23. јануар/5. фебруар (Недеља о Митару и
фарисеју. Свети свештеномученик Климе
нт Анкирски)
Преосвећени је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном Храму Светог СаЛетопис богослужења Епископа жичког | 51

ве у Краљеву уз саслужење братства храма.



29. јануар/11. фебруар (Пренос моштију
Светог Игњатија Богоносца)
Његово Преосвештенство је служио Свету
Архијерејску Литургију у капели Светога
Николаја Мирликијског у Манастиру Вра
ћевшници.



30. јануар/12. фебруар (Недеља о блудном
сину. Света Три Јерарха)
Поводом храмовне славе, Епископ је служио
Свету Архијерејску Литургију у Храму Света Три Јерарха у Пожеги. Том приликом Владика је уручио Орден
Светог Кра
ља Милутина гос по
дину Обраду Гавриловићу за несебичну
љубав и
помоћ приликом гра
дње Цркве
Сабора српских светитеља на Ми
љаковини.

6/19. фебруар (Недеља месопусна. Св.
Фотије Цариградски; Св. Вукол Смирнски; Месне покладе)
Владика је началствовао Светим евхарис
тијским сабрањем у Храму Светог кнеза Ла
зара на Љубићу поводом десет година од ос
нивања хора „Св. Владика Николај жички“.



12/25. фебруар (Свети Мелетије Антиохијски)
Епископ је служио опело упокојеној у Господу монахињи Ани (Илић) из Манастира
Ваведење.



2/15. фебруар (Сретење Господње)
На празник Сретења Господњег, манастир
посвећен овом великом празнику на Овчару прославио је славу. Свету Архијерејску
Литургију је служио Његово Преосвештенство Епископ жички г. Јустин.



5/18. фебруар (Света мученица Агатија;
Свети Полиевкт – Задушнице)
Епископ Јустин је са братством храма и литургијском заједницом верног народа служио Свету Архијерејску Литургију у Сабо
рном Храму Светог Саве у Краљеву. По заамвоној молитви служен је парастос свим
уснулим оцима, архијерејима, браћи и сестрама који се у Господу упокојише.
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16/29. фебруар (Недеља сиропусна. Преподобни Симеон Мироточиви; Беле покладе)
На дан свештеног спомена Преподобног оца
нашег Симеона Мироточивог, Владика је слу
жио Свету Архијерејску Литургију у Манастиру Студеници и пререзао колач поводом прославе оснивача овога манастира.
Приредио:

ТРОПАР
СВЕТОМ НИКОЛАЈУ
ЖИЧКОМ И ОХРИДСКОМ
Глас 8:
Златоусти проповедниче Васкрслога Христа,
Путовођо рода Српског крстоносног у векове,
Распевана лиро Духа Светога,
Поносе и љубави монахâ,
Радовање и похвало свештеникâ,
Учитељу покајања, свенародни Владико,
Человођо богомољне војске Христове,
Свети Николаје Српски и Свеправославни,
Са свима светима Небеске Србије
Моли Јединог Човекољубца:
Да подари мир и слогу роду нашему

