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Х
ришћанство је рехабилитовало 
тело проповеђу о васкрсењу Хрис-
та из мртвих и о ваплоћењу Бога, 

а рехабилитујући тело оно је тим из-
вршило преокрет у смислу освежења 
и подмлађења света.

Вера у васкрсење Христа служила 
је полазном тачком хришћанске ми-
сије у свету. Све што је Христос радио 
и учио било би његовом смрћу већим 
делом помрачено и уништено. По смрти 
Учитељевој његови пријатељи разбе-
гли су се куд који. Они, што су остали 
у Јерусалиму, живели су у смртном 
страху с једне стране од државне вла-
сти, која их је свакога часа могла про-
скрибовати и предати истој судби као 

и њиховог вођу, а с друге стране од 
раздраженог народа, који се осећао 
обманут пророком назаретским коме 
је она толике овације приређивала у 
уверењу, да је он Месија, а уз ово се 
име везивале безбројне народне наде. 
Христос је пак умро не остваривши 
ниједно очекивање, ниједну наду, ни 
својих пријатеља и следбеника, ни густе 
масе народа која се купила око њега, 
где год би се он појавио. Шта би било, 
да васкрсења Христова није било, ла-
ко је погодити. Уграбивши згодну прили-
ку галилејски рибари би побегли без 
обзира из Јерусалима и вратили се 
своме дому и својим рибарским мре-
жама, одричући се свога бившег учи-

ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО КАО ОСНОВ 
РАЗЛИКОВАЊА ХРИШЋАНСТВА МЕЂУ 

СВЕТСКИМ РЕЛИГИЈАМА
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теља без икаква предомишљања, где год 
би им опасност загрозила, као што га 
се Петар још за његова живота одрекао. 
И никаква их људска сила не би више 
могла лако одвојити од њиховог прво-
битног мирног живовања и ничије 
пророчке речи „пођите за мном“ не би 
више имале дејства на њих. Христос би 
живео у успомени једне или две људске 
генерације и био би претрпан временом. 

Тако би било да се Исусова траге-
дија завршила крвавом и насилном 
смрћу, као што се обично људске тра-
гедије завршују. Но Исусова трагедија 
имала је и један 
шести чин. Десило 
се неочекивано. 
Христос се јавио 
својима пошто је 
црна завеса њего-
вог земаљског жи-
вота била већ 
спуштена. И ово 
његово посмртно 
јављање и чини 
управо почетак 
хришћанске епохе. 
Оно је створило прелом код ученика, 
повративши и утврдивши у њих веру 
у Христа. Од тога момента ученици су 
постали хришћани. Вера у Васкрслога 
учинила их је таквима. Васкрсење 
Христа отуда је постало основном 
мишљу њихове проповеди и жижом 
њиховог религијског ентузијазма. 
Њихова  благовест  свету у сопстве-
ном смислу није се састојала у томе, 
шта је Исус из Назарета учио, но шта 
је се с тим Исусом случило. – „Овај 
Исус из Назарета, кога су распели, го-
воре они где стигну и стану, устао је 
из мртвих и ми смо сведоци тога!“ 
Колико пута Петар отвори уста, да 
проповеда толико пута понавља он 
ову мисао о васкрсломе из мртвих 
(Дел. ап. 2, 22-24, 3; 14-15; 4, 9-10); и 
не само Петар, но заједно с њим и 

други апостоли (Дел. ап. 5. 30). Вера у 
васкрсење Христа обратила је Савла у 
вери. Ова вера је зато постала главно 
средство у Павла за обраћање незна-
божаца у Хришћане. Павлова је основна 
и, готово, искључива мисао увек ва-
скрсење Христово; он непрекидно 
понавља ову своју фиксирану мисао, 
било да мисионари у Антиохији или 
Солуну, или Атини, било да се брани 
пред Јеврејима, пред Феликсом, или 
Агрипом (Дел. ап. 9; 13, 26-32:, 17, 18, 
31; 22, 24, 21; 26). Скоро ништа не говори 
апостол о животу и учењу Исусовом 

но само о њего-
вом васкрсењу и 
значају овога. Цела 
теологија апостола 
Павла разумљива 
је само онда кад се 
она замисли сази-
дана на његовој 
вери у васкрсење.

Проповед о ва-
скрсењу сматрали 
су Римљани и Грци 
с почетка за лу-

дост (Дел. ап. 26, 24; 17, 18-32). Но, то 
је било само с почетка. Кад је пак 
хришћанска проповед ухватила коре-
на међу простим и неуким, кад је вера 
у васкрсење постала вером широке 
масе, онда је ова вера као бујна мати-
ца занела собом и образоване и уче-
не. Да мртви из гроба устају помоћу 
богова, то се говорило од вајкада; но 
то су говорили или песници или 
„сујеверни“ народ; и онда: давно се 
већ престало о том говорити; то давно 
време, кад се о том говорило, утонуло 
је у мит. Сад наједанпут ступају с про-
повеђу о васкрснућу једнога човека 
не песници и не „сујеверни“ народ, но 
људи без сувише јаке маште и без 
сујеверних предрасуда, и што је врло 
важно: не два или три сведока тога 
него једна читава маса сведока, који 
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да стану раме уз раме с најбољим у 
Хришћанству. Епиктет се узвишавао 
мислима и новоплатоник Плотин бла-
городством душе над понеким епис-
копом, учасником великих црквених 
сабора; пагански цар Марко Аврелије 
био је не мање честит човек од хришћан-
ског цара Константина. Оно што је у 
прво време Хришћанина одликовало 
од других људи, то је била његова ве-
ра у васкрсење, честит живот је потицао 
од ове вере.

Умни читаоци ће одмах моћи уви-
дети разлику првобитне вере хришћан-
ске у загробни живот од вере фило-
софске и њена преимућства над овом 
последњом, која су је могла учинити 
популарнијом. Два су таква пре-
имућства, једно је у доказу егзистенције 
и друго у представи загробног живота.

Свети Николај Жички,
 Рехабилитација тела

су Васкрслога видели после смрти, 
ступају с истом проповеђу. Незнабо-
жачки свет је видео и уверио се, да 
проповед о васкрсењу није за мисио-
наре хришћанске ни шала ни празна 
сујеверица, која се да лако растерати, 
но крвава збиља, коју су они крвљу 
својом на очима тога незнабожачког 
света засведочавали. И овај незнабо-
жачки свет, чију је душу остављала 
свака вера, почео је да верује у ту крваву 
збиљу; а почињући да верује у васкрсење 
из мртвих, незнабожачки свет је по-
чињао да бива хришћанским. 

Сва остала веровања хришћанска 
и цео систем следовали су тек вери у 
васкрсење, дошли су потом. Апсурдна 
је мисао, да је неко могао постати и би-
ти Хришћанином без вере у васкрсење 
Христово, једино врлинама, или ве-
ром у Бога, у бесмрће душе и братство 
свих људи. Јер све ово изузев вере у 
васкрсење тела, могло се наћи и код 
незнабожаца. Платон и Филон били 
су по врлинама узорити људи, достојни 
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П
остоји велика опасност од статичког 
разумевања догађаја Васкрсења. 
Уколико се оно посматра само као 

један од догађаја који су обележили 
историју везану за личност Господа 
Исуса Христа, оно постаје предмет 
сећања и успомена вредна поштовања. 
Наиме, често се дешава да се такав однос 
према празницима у стварности успоста-
вља. Одређеног датума сабере се група 
људи да испоштује велики празник. 
Најчешће је и фор-
мално историјско 
знање о суштини 
одређеног празни-
ка веома оскудно, 
а шире разумевање 
важности празни-
ка за нас и наше 
спасење остаје у 
измаглици. Понека 
проповед ревносног 
свештеника, неки 
текст у штампаном 
или електронском формату учине да 
могућност разумевања буде већа. Ипак, 
разумевање и даље није довољно. Наше 
очи остају и даље неспособне да угле-
дају светлост коју доноси тајна празни-
ка. Неопходно је учествовање.

Учествовање (ή μετοχή) је веома ва-
жан богословски појам. Свети Григо-
рије Богослов и Свети Максим Испо-
ведник нам дарују важне увиде који 
тумаче место учествовања у животу 
Цркве. А, оно је свуда. Од крштења па 
све до упокојења. Зато су ушима и срцу 
потписника ових редова посебно 
одјекнуле речи једне учене право-
славне хришћанке српског рода која 

је признала да је била одушевљена ва-
скршњом Литургијом. На даље питање, 
где је то присуствовала богослужењу, 
одговорила је да је путем тв преноса 
пратила Литургију из свог стана уз 
топле напитке и грицкалице. Ово је 
пример неучествовања и позив на 
промишљање многих тема из живота 
Цркве и друштва.

Заједница Свете Тројице носи из-
ворну снагу која се кроз Цркву као Тело 

Христово даје нама 
на заједничење. Са-
мо у заједници чо-
век добија своје 
назначење. Оно је 
биолошки поткре-
пљено, јер сами не 
долазимо до свог 
биолошког почет-
ка. Добијамо га на 
дар и залог. Најтра-
гичнији проневере 
овај дар подижући 

руку на себе и одузимајући оно што 
нису себи дали. Живот је тада изневе-
рен. Најбољи међу нама га проживе 
кроз тајну смирења и служења Богу и 
ближњима. По речима Борислава Бе-
кића: они не гледају своју корист, већ 
да буду корисни другима. Они се уче 
од Онога Који је приклонио небеса и 
сишао на земљу, отворивши нам две-
ри тајне потпуног смирења, јер „Син 
Човечији није дошао да му служе, не-
го да служи и даде живот свој у откуп 
за многе“ (Мт 20, 27–28). Од тада ми 
смо позвани на последовање овом на-
чину живљења. По речима једног од 
мотивима и дубином израза најпра-

ВАСКРСЕЊЕ – СЛОБОДА 
ОД СВИХ ЗАВИСНОСТИ
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вославнијих српских песника модерног 
доба, великог и исказима у камен искле-
саног Момчила Настасијевића: Благо 
ономе ко има коме да послужи. 

Суноврат савременог света се 
састоји у томе што људи нису несрећни 
јер немају коме да послуже, већ што 
не желе другима да послуже. То је 
обрнута логика од оне којом је Бого-
човек живео не земљи. Стога, није ни 
чудно што је поље безблагодатног 
живљења тако широко и тако безми-
омирисно у савременом друштву. За-
гађеност ваздуха, настала коруптивним 
шкртостима оних најбогатијих који 
не улажу у филтере за пречишћавање 
у производњи, свима нам смета. И све 
више. Осећамо честице нечег прља-
вог, које нам сметају да дишемо. Ово 
је хипербола земље, а само бледа сенка 
и покушај метафоре небеске истине, 
по речима истанчаног и често мистичног 
певања код Бродског. Зар сви не бисмо 
могли да будемо мање штетни за око-
лину и да састрадавамо са целом тво-
ревином која „ишчекивањем тугује 
да се јаве синови Божији“ (Рим 8, 19)?

Духом Светим ми постајемо уси-
новљени Богу, а међу собом браћа и 
сестре. Тајна Свете Тројице почиње 
да живи у нама. Тачније, ми постајемо 
учесници (удеоничари) исте. Тада 
постајемо истински слободни. Осло-
бађамо се од гнева, од порива за вла-
дањем другима, од најразличитијих 
страсти. У светлости Васкрсења слобода 
бива јача од могућности избора. Она 
постаје истрајавање у добру, а одоле-
вање злу. Не због тога што желимо да 
будемо горди морални чистунци, већ 
што не желимо да својим грехом ожа-
лостимо Бога и ближње. 

Савремени човек слободу види у 
ропству. Поједини мислиоци, са пред-
знаком хуманости, човеку поручују 
да није ништа друго него роб – 
спуштајући га на ниво онога који се 

предаје уживањима која му најчешће 
одузимају физичко, психичко и ду-
ховно здравље. Само што му то не кажу 
у очи, него га уверљиво лажу да он 
поверује у исто. Болести зависности 
се могу разумети само ако имамо на 
умо мисао О. Вајнингера који поручује: 
Свака вид зависности је израз мета-
физичке жеђи човека. Недостатак смисла, 
или најпрецизније Бога у човековом 
животу, чини отвореном могућност 
зависности од нечега што је изван 
тмурне свакодневнице. Саглашавамо 
се са мислиоцем који је приметио да 
се у Светом Писму реч смисао не по-
миње, изузев као име за Сина Божијег 
– Логос. Такође, примећујемо да се не-
достатак смисла најчешче надокнађује 
неким видом зависности. Тако, када 
се алкохоличар или наркоман одвикну, 
популарно „скину“, са опијата, они скоро 
по правилу постају депресивни. То 
показује да су опијати били само 
средство којим су безуспешно покуша-
вали да реше егзистенцијална питања. 

Патријарх Павле овакве проблеме 
тумачи у светлу драгоцености слобо-
де којом нас је Бог даривао, као и свих 
заплета који уз ово иду. Поучава нас: 
„Зато, да би остали усправни пред 
злом и да се не повијемо пред њим 
као робови, треба стално да се опо-
мињемо речи Светог Јована Златоуста 
да се ђаво ни око чега толико не труди 
колико око тога да човека лиши вере 
у то да га је Бог одликовао и уздигао 
слободом воље да изабере добро и да 
чини добро. И још да нам је: Бог зато 
даровао слободу и у природу савести 
положио познање добра и зла, и до-
пустио да ђаво постоји и паклом пре-
ти, не само да не уђемо у пакао, него 
да задобијемо Царство небеско.“

Ми болујемо јер смо смртни, а тек 
потом умиремо од неке болести. Смрт 
је извор патњи и трагичан догађај на 
који немамо одговор све док га не освет-
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лимо животом. Без повезивања, жи-
вот и смрт остају подједнако непро-
тумачени. Зато је неопходно сведо-
чење Цркве о јединству свих у Христу, 
као и о победи коју је Својим Васкр-
сењем донео целокупној твари. Ова 
победа се нуди као могућност у којој 
се слободно учествује. Стога, уместо 
оптерећујућих и нагађачких теза о стању 
у загробном животу, уместо апока-
липтичарске панике, Црква нас позива 
на есхатологију која сведочи о Христу 
Који непрестано долази у свет кроз 
светотајинско дејство. По речима прото-
презвитера Александра Шмемана: 
„Молитва Цркве за мртве није моли-
тва о смрти; него јесте (мора бити) њи-
хово непрестано Васкрсење, јер Црква 
је живот у смрти, победа над смрћу, 
универзално Васкрсење.“

Апостол Павле нас поучава да Ва-
скрсење Христово отвара пут у ва-
скрсење наше (1 Кор 15, 15-17). Зато 

нас и храбри: „Стојте, дакле, у слобо-
ди којом нас Христос ослободи“ (Гал 
5, 1). Та слобода нам не гарантује 
срећу, као уживање у повољним ово-
земаљским околностима. Истражи-
вачи су приметили да се реч „срећа“ 
не користи у Светом Писму, а са гле-
дишта психијатрије дуготрајно стање 
интензивне среће би могло да се ту-
мачи као вид душевног обољења и да 
изазове оштећења мозга. Ваљда је 
наш народ зато и измислио изреку: 
Смеје се к’о луд на брашно. Радост је 
нешто друго. То је на првом месту 
благодарност Богу, али и поверење у 
Њега као Васкрслога и Васкрситеља. 
Васкрсење је као зора коју облаци 
наткриљују, али само да би једног тренут-
ка сунце било још драже и још већим 
сјајом нас обасјало када поново изађе.

Протонамесник Александар Р. Јевтић,
Храм Светог Саве, Краљево
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Ч
овек је биће радости. Радост није 
жеља, већ conditio umano који носи 
божанске карактеристике: да траје 

вечно и да се никада не исцрпи. Ра-
дост се препознаје у вечности и зато 
губи својство ако је исцрпљена. Човек 
осећа позив да вечно буде радостан.

С. Ц. Луис говори да је радост неу-
тољена жеља која је сама по себи пожељ-
на више него било које задовољство 
(Surprised by Joy). Поред научних истра-
живања, многе цивилизације сведоче 
важност радосних тренутака још у 
раним периодима живота. Смех и осмех 
заједно са друштвеним играма, пред-
стављају такође неке одлике радости 
у многим културама. Радост ствара 

везу међу људима. Није ли довољно 
да посматрамо бебин осмех који ма-
ми обострано задовољство и тако 
подстиче везу и приврженост? Смех, 
осмех, раздраганост или задовољство 
су заиста подржавајући чиниоци од-
носно очигледни исходи радости. 
Узимајући у обзир све изворе или 
стумулансе радости који допиру од 
музике, учења, спорта до добро-
тољубља, радост показује важну улогу 
као одговор на тугу и у неким слу-
чајима одбојност према помену смрти. 
Крајњи човеков узвик пред неумољи-
вости смрти је покренут жељом за 
животом. Иако је данашњи појам 
смрти често одбачен или романтизован, 
смрт у сваком случају не може да се 
релативизује. Потребан је начин да се 
смрт победи и обезбеди квалитетан 
живот у вечности. 

Из уопштеног осврта на прилике у 
којима се радост доживљава, произила-
зе три везана правца који прожимају 
антрополошки феномен радости:

(a) први се бави питањем смисла 
живота угроженог смрћу, поривом 
према вечној стварности и (крајњем) 
смислу човековог лика (личности),

(б) други је (животни) покрет пре-
ма заједница са Васкрслим Христом 
као већ дат одговор на питање људског 
смисла и циља, 

(в) трећи описује радост као исход 
тог достигнућа.

Тешко је заиста говорити о појму 
живота који је инфициран смрћу. Ка-
кав је уосталом и најлепши живот ако 
се завршава смрћу? Човек се вреднује 
према највећем проблему. Тражећи 

РАДОСТ: УВОД И РАЗМАТРАЊЕ
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решење за највећи проблем, увиђамо 
тежину човекове муке. Највећи про-
блем обично потпуно обузима чове-
ка. Све вредности и промашаји сли-
вају се у тој највећој муци која нагриза 
читавог човека, видљиве и невидљи-
ве факултете његовог бића. Сагледа-
вајући напор који човек улаже да по-
беди смрт, постаје очигледно колико 
је смрт највећи проблем. У тражењу 
одговора, проблем је пренет на богове 
као суштински проблем божанства. 
Условљавајући и вреднујући богове 
према овоме, човек увиђа пресудну 
одговорност да изабере правог бога. 
Само онај бог који 
надмудри смрт и 
претворити је у ра-
дост јесте прави бог. 

Избор, пре свега 
слобода живљења 
за правог бога, тј. 
Христа и после-
дично заједница са 
Христом, предста-
вља несакривени 
прогрес истинског 
живота. Прави 
прогрес открива се у ономе што по-
беђује смрт. Сваки други покрет, 
радња или стање које не гарантују бе-
смртност човеку није ништа друго до 
фатални регрес човека. Истинско ме-
рило хришћанства је Богочовечанско 
општење или заједница које се дожи-
вљава у Причешћу. То је најприснија 
благовест човечанства. Без заједни-
чења односно тајанственог јединства 
са Васкрслим Христом, људска оди-
сеја ослобађања од смрти кроз фри-
гидну науку може се описати као гор-
ковест. Избор за Христа је васпоста-
вљање истинског човека, онаквог какав 
је саздан — да живи вечно и да буде 
радостан у вечности. Тај избор је живи 
догађај у Евхаристији као доживљај 
покрета из небића ка Свебићу — 

ό  έσχατος Αδάμ. Овај избор је оното-
лошког више него етичког својства 
истинског прогреса: човек превази-
лази своје не-биће кроз уподобља-
вање правом човеку Христу и у вечној 
заједници са Христом.

Радост је исход сусрета са Хрис-
том, јер Христос јесте радост. Тај су-
срет догађа се у Евхаристији, где на 
светотајински начин у облику хлеба и 
вина човек прима и улази у Радост. 
Ипак, исход заједнице са Христом 
није само победа смрти и вечни жи-
вот. То је само квантитативно антро-
полошко својство. Заједница са Радо-

шћу повлачи један 
вечно занимљиви 
живот са Богом у 
категорији квали-
тета. Какав је жи-
вот вечни ако је без 
живота са Хрис-
том, без Радости? 

У ове дане поста, 
Црква позива све 
верне и читаву ва-
сељену да препо-
зна истински про-

грес у Богочовеку Христу. Радост је 
оличена у Оваплоћењу, односно у Ва-
скрсењу Христовом. Радост се открива 
као догађај, тј. покрет ка Христу, и 
као стање, тј. доживљај тог сусрета у 
Евхаристији. Радост је увек жива прилика 
да се човек са-оваплоти у Христу кроз 
Причешће да би са-васкрсао са Христом 
у вечности. 

Ђакон др Ђорђе Петровић, 
Храм Вазнесења Господњег, Чачак
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С
а жељом да Вам кажем неку реч и 
насликам слику у коју и сам верујем, 
сећам се осамдесетих година када 

сам у ужичкој Гимназији стицао знања 
изучавањем различитих световних наука. 
Тих година сам видео и сазнао како је 
могуће пропустити обичну дневну 
светлост кроз стаклену призму а да се 
у позадини добије спектар боја сличан 
дуги. Тада је тај призор изазвао у  мени 
дивљење. Такође, отворио је и питање 
– Како једно обично стакло, у облику 
призме, чини таква чуда? У међувреме-
ну, свој живот и знање обогатио сам 
даровима Божијим који су ме научили 
да је Бог Творац и Сведржитељ и да 
види свет и човека до његове најскри-
веније мисли и најтананије боје. Потпуно 
сам сигуран да ћемо онога дана када 
изађемо пред Дародавца живота, стати 
пред Његову призму и бити разложени 
и показати се пред Њим и пред собом 
ко смо, какви смо, у кога Бога смо верова-
ли и коме смо за живота служили. Из 
страха да то што будемо видели неће 
бити Добро за нас, пишем и Вама и себи, 
са жељом да на време, док смо још жи-
ви, искористимо живот као шансу како 
бисмо на прави начин открили у чему 
је смисао нашег живота и постојања.

Некада су ђаци добијали домаћи 
задатак да за време распуста прочитају 
школску лектиру како би у датом тре-
нутку показали знање из прочитаног. 
У нашем времену, ђаци мање читају и 
све чешће се уздају  у шверц методе, 
попут читања скраћених верзија на 
интернету, шаптања и преписивања. 
У овој тачки наглашавам и верујем да 
ће се већина вас сложити са мном да 
је темељ наше вере унутрашњи осећај 
и реално знање, да је наш Бог изван и 
изнад наших људских подвала и пре-
вара. Верујемо, дакле, и знамо да је 
наш Бог, Бог љубави, али и Бог правде, 
Онај исти кога Матија Бећковић опи-
сује у поеми Богојављење: „А Бог као 
Бог, само ћути и гледа…“ Ћути, јер нам 
је све потребно рекао преко Сина свога, 
Исуса Христа, преко својих светитеља, 
и вековима нам то понавља кроз уста 
Цркве. Ко има уши да чује, ако жели –  
чуће. Гледа нас и хвала Му на томе, хвала 
што није окренуо главу од нас оваквих 
какви смо, а, поштења ради и исповести 
ради, признаћемо да смо далеко и од љу-
ди, а камоли од православних хришћана.

 Народ Светог Саве посвађан је и 
подељен. На место Бога ставио је многе 
лажне богове, и светске и наше. Тра-

ЛЕК БЕСМРТНОСТИ
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жимо спасење земаљско и кунемо се у 
пролазне страначке прваке, који данас 
јесу, а сутра их прекрива срам и заборав. 
Хвалимо се идолима политичким, 
спортским, музичким, модним и ко 
зна каквим. Тако смо, нажалост, забо-
равили и Прву и Другу заповест Бо-
жију: „Ја сам Господ Бог твој, немој 
имати других богова осим мене… „Не 
прави себи идола или каквог лика, 
немој им се клањати нити им служи-
ти.“ Псујемо када се ударимо по прсту, 
псујемо и за многе друге ситнице, а 
камоли у већим искушењима. То значи 
да нисмо научили ни Трећу заповест 
Божију: „Не узимај узалуд имена Госпо-
да Бога свога.“ Радимо  недељом и 
празником, не поштујемо Божији ка-
лендар, већ свако има свој, и не чита-
мо поуку Четврте заповести Божије: 
„Сећај се дана одмора да га светкујеш, 
шест дана ради…“, а седми посвети 
Богу и љубави према ближњима. Се-
бични и горди, не поштујемо ни оца 
ни мајку, ни ближње своје. Обостра-
но криви и родитељи и деца нашли су 
се у зачараном кругу где се заборави-
ло ко је кога родио, ко је ђак, а ко учи-
тељ. У том кругу не чује се Пета запо-
вест Божија: „Поштуј оца свога и ма-
тер своју да ти добро буде…“ Од Ка-
ина па до данас, брат не престаје да 
диже руку на брата, са лажном вером 
да ће без њега бити срећнији. Физич-
ки, али и духовно, насрће син на оца, 
отац на сина, муж на жену, жена на 
мужа, мафијаш на другог мафијаша... 
Свакодневно се убијамо речима. Пи-
там се коме је Бог преко Мојсија упу-
тио  Шесту заповест: „Не убиj!“ Из-
даја љубавног и пријатељског завета, 
истополне везе и разни ријалити без-
образлуци постали су свакодневна 
слика наших дана, стварајући код не-
моћног човека лажни осећај да је све 
то нормално. Потпуно раслабљени не 
умемо ни реч да изустимо, нити глас 

да дигнемо, против таквог зла. Када 
чују Седму заповест Божију: „Не чи-
ни прељубу“, (не)људи се смеју. Да се 
краде из градске и државне касе, нема 
збора, да краду сиромашни од бога-
тих и богати од сиромашних – то је 
стварност, али се бојим да смо дошли 
до дна на коме се краде и у Цркви и из 
Цркве. Џаба је Господ поручио човеку 
у Осмој заповести: „Не кради.“  Ко има 
моћ и новац купиће са њима и дипло-
му и посао и судију и сведока. Човек 
је издао лик Божији у себи и никада 
није био јефтинији. Некада је прода-
вао веру за вечеру, а данас образ за 
сендвич. Оговарамо сви, забора-
вљајући Бога и Девету заповест: „Не 
сведочи лажно…“ Завист сиромаш-
них према богатима, немоћних према 
моћнима, подигла је енергију злобе до 
неслућених размера мржње која је да-
леко од Десете Божије заповести која 
упозорава: „Не пожели ништа туђе.“

Ова мала шетња кроз Закон Божији 
доводи нас до реалног закључка да 
смо далеко од Новог завета Господа 
нашег Исуса Христа који нас учи да 
љубимо Бога свога и ближње своје, јер 
како можемо рећи да волимо Бога ко-
га не видимо, ако не волимо човека 
крај нас. Каква је наша вера ако том 
човеку радимо о глави и достојанству, 
како у кући, тако и у комшилуку и на 
послу. „А Бог као Бог, само ћути и гледа…“

Из ове долине туге и плача, расла-
бљености, чамотиње и депресије – ко 
ће нас избавити? Има ли лека за бо-
лесног човека наших дана? Одговор је 
јасан, поуздан и тачан: „Има лека!“

Сведоци смо да се данас на сваком 
ћошку отварају апотеке, али савето-
вање и са лекаром и са фармацеутом, 
као и употреба лекова, може само 
привремено залечити наше бољке. 
Хвала им на томе што ће залечити 
прехладу, продужити за неко време 
рад срца и зглобова, побољшати вид 
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и слух, али нас не могу избавити, ни-
ти спасити од нашег највећег и по-
следњег непријатеља – смрти. Једина 
апотека која вековима чува и прави 
Лек бесмртности јесте Црква и тај 
лек је одувек био бесплатан. Да бисмо 
пришли и узели овај Лек бесмртности 
неопходно је да будемо крштени у 
име Оца и Сина и Светога Духа. Пот-
ребан нам је и минимални подвиг и 
преображај како би нам Свето При-
чешће било на здравље душе и тела. 
Не можемо постати православни 
хришћани ако нисмо људи са ликом и 
образом Божијим, а како ћемо поста-
ти људи, ако нисмо кадри да постимо 
душом и телом бар неколико седми-
ца? Духовно осмишљена промена 
исхране мења из основа човеков сми-
сао живота. Само стомаку угађати 
значи стомак претворити у божан-
ство. Отежа ли тело пијанством и 
преједањем, и душа се приземљује и 

лепи за пролазно и привремено. Пост 
претвара и преображава људско тело 
у свете мошти, а преједање и клањање 
стомаку претвара га, прво у болесни-
ка, а на крају у гомилу трулог меса. 
Пост не убија и не умртвљује него ва-
скрсава и оживљује човекову душу, а 
са њом и тело. Духовна димензија 
поста открива нам светињу самога 
хлеба који једемо и благословену упо-
требу хране. Земља и све око нас 
представљају трпезу на којој је Бог, као 
вечни Домаћин, позвао све људе да се 
у заједништву са Њим хране Његовим 
даровима и да се са благодарношћу 
радују гледању лица Домаћина. Немо-
рално је, злочин је, грешно је и безумно, 
понашати се у туђој кући безобразно 
и употребљавати храну у Његовој кући 
супротно Домаћиновој вољи. Још је 
већи злочин покушати убити Домаћи-
на и Његову имовину прогласити својом, 
а јела са трпезе, припремљена за све 



Богословље, историја Цркве, култура| 13

госте, саможиво отимати само за се-
бе, презирући тако друге госте и 
красти им залогаје из уста. Јесмо ли се 
препознали где смо и какви смо за трпезом 
Господњом? 

У пространом Божијем свету има 
места за све и свакога. У том свету из-
обиља дарова Божијих  тужно је и 
срамотно да брат убија брата за стопу 
земље и недопустиво је да вршимо 
насиље над земљом и над небом 
трујући и њих и себе. Имајући све ово 
у виду, чини ми се да је само пост ка-
дар да човека ослободи од похотне 
прождрљивости и од реалне опасности 
да и сам постане ствар међу стварима 
коју ће други употребити, искористи-
ти и одбацити. Онај који пости стиче 
искуство како је хлеб светиња. Добро-
вољно га се одричући, човек сазнаје 
шта значи бити гладан и колико је 
хлеб битан за њега и његове ближње. 
Такав се сећа да у свету постоје мили-
они гладних и да су и они иконе Бо-
жије и да их Бог не заборавља. Само 
такав човек долази до истинског 
Смисла живота да је све што има при-
мио на дар и зато долази у Цркву да 
благодари Богу на свему и за све. 
Кратко речено, као што цео човек 
учествује у греху, тако треба цео да се 
очисти и да своју душу и тело испуни 
врлинама. Наш човек се често правда 
речима Светог Писма: „Не улази грех 
на уста, него из уста…“, али то лажно 
правдање превиђа да из уста излази 
грех као похота за храном и пићем, 
грамзивост за земљом и одећом, похота 
за другим бићем, похота за новцем и 
влашћу. Нису, дакле, саме ствари оно 
што их чини отровним, већ наш однос 
према њима, неприродна везаност за 
њих и робовање њима.

Отрежњен од себичности и гор-
дости, човек схвата своје истинско 
призвање да буде богат Богом. Такав 
иде у Цркву како би своју глад нахра-

нио Телом Христовим, а своју жеђ 
утолио Крвљу Христовом, јер зна да 
је то једина Трпеза после које неће би-
ти гладан ни његов стомак ни његове 
очи. То је једини Извор Воде живе са 
кога се пије, а не жедни. Ово је кратка 
дијагноза, још краћа терапија и сигу-
ран пут ка излечењу од свих наших 
болести и слабости, бесмисла и де-
пресије. Ово је вековни пут који води 
до Христа и Лека бесмртности. Исто-
времено, то је пут који нас води и ка 
нама самима, нашем истинитом Ја, а 
не лажном. Тако просвећени и обо-
жени излазимо изван врата Цркве и 
видимо свет другим очима. При-
чешћени Богом, добијамо призму Бо-
жију и сада знамо како Бог види свет 
и како ће видети и нас када изађемо 
пред Њега. Са Богом у себи, позвани 
смо на одговорност да се светли Светлост 
наша како би други људи видели на-
ша добра дела и тако упознали Бога. 
Једно је сигурно, Бог верује у нас, гледа 
у нас, ћути и нада се сваком од нас, 
нашем оздрављењу и спасењу од греха 
и зла. Верујемо ли ми Богу?

Драги пријатељи, пред нама је још 
један Васкрс. То је још једна прилика 
да се преобразимо на боље. То је шанса 
за нас како нас смрт не би пресрела 
неспремне и такве нас извела пред 
Бога, где бисмо могли чути те тешке 
речи: „Идите од мене јер вас не по-
знајем.“ Сваки нови дан је нова шанса, 
нова нада, нова радост, а Васкрс је дан 
над данима, Празник над Празницима. 
Хвала Богу што смо још живи и што 
смо дочекали Васкрс. 

Христос Васкрсе! Заиста Васкрсе!

Протојереј-ставрофор Милић Драговић,
Храм Светог апостола и 

јеванђелиста Марка, Ужице
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В
ећ 800 година говори се, пише и 
поје у славу вечног архиепископа 
српског, како Светог Саву назива 

ава Јустин Ћелијски. Свети Сава је, 
чини се, данас актуелнији него икад. 
Поред тога што је сваком хришћани-
ну молитвени и морални узор, у њему 
и кроз њега можемо пронаћи решење 
за све ситуације у којима се као поје-
динци или народ налазимо. Он нам 
може помоћи да спојимо наизглед не-
спојиво. Рецимо: духовни и морални 
приступ са ефикасношћу, или Исток 
и Запад. Њему се одувек приносе 
странпутице, сумње и бриге српског 
народа. То чини легитимним свако 
обраћање Светом Сави и сваки нови 
говор о њему.

Ми се у овом раду осврћемо на је-
дан веома важан сегмент лика и дела 
нашег првог архипастира, а то је пи-
тање богослужења потоње Српске 
цркве у његовом периоду. Као један 
изузетан полихистор, Свети Сава се 
веома успешно бавио дипломатијом, 
хагиографијом, канонима цркве и 
просветитељством свог народа. То је 
општепознато. Међутим, улози коју је 
Свети Сава имао по питању уређи-
вања богослужбеног поретка и уста-
нове јерусалимског типика дато је 
нешто мање простора у некој, да је 
тако назовемо, широј и лакше доступној 
литератури. Та тематика је остала за-
робљена у оквирима студија богослова 
и литургичара.

БОГОСЛУЖБЕНИ ПОРЕДАК НА

 ПРОСТОРИМА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ 

У ДОБА СВЕТОГА САВЕ

Први део
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Типик  (грч. τυπικόν) је скуп про-
писаних правила (зборник), који садржи 
начин и редослед вршења  црквених 
служби. Или другачије речено, Типик 
је потпуни Црквени Устав којим се 
руководе свештенослужитељи у кон-
кретним богослужбеним ситуацијама. 

Из периода пре Светог Саве не 
постоји много извора који говоре о 
начину вршења богослужења, али једно 
сигурно знамо: богослужење у градским 
центрима и манастирима није било 
исто и није се руководило истим пра-
вилом, односно типиком. Није чак ни 
реч о варијацији једног истог богослуж-
беног поретка већ о две различите 
богослужбене структуре: Монашком 
(палестинском, јерусалимском) и азмат-
ском (парохијском, певаном) типику. 
Порекло монашког типика треба тра-
жити у Јерусалиму. Он настаје у Ма-
настиру Светог Саве Освећеног (5. 
век). Тај типик доцније допуњаван и 
прерађиван примила је Јерусалимска 
патријаршија те је због тога и назван 
јерусалимски. До 13. века тај устав је у 
примени само у Јерусалимској 
патријаршији и на Истоку, иако од 9. 
и 10. века врши значајан утицај на ца-
риградски и светогорски типик. Од 
13. века добија све више замаха и по 
читавој Цариградској патријаршији, 
и коначно током 14. и 15. века ис-
тиснуо је из свих православних црка-
ва студитски устав и типик Свете Со-
фије у Солуну. Парохијски типик, са 
друге стране, је настао у Антиохији и 
од најранијих времена био је типик 
градских парохијских црква. Прва 
писана сведочанства о последовањима 
овог типика сежу у 4. век. 

Главна разлика између ова два ти-
пика садржана је у чињеници да су се 
парохијска последовања вршила ис-
кључиво певањем, а монашка у извесним 
деловима а каткад и у целим последо-
вањима, читањем. Певани типик садржао 

је поред ђаконских јектенија и свеште-
ничких молитава са возгласом, псалме 
са неизменљивим кратким припеви-
ма. Псалме је читао чтец или неко из 
хора, а верни народ је понављао при-
пев или рефрен. Рефрен је био једна 
реч типа Алилуја или једна фраза по-
пут Услиши ме Господе, Спаси нас Госпо-
де. Једноставаност оваквог последо-
вања није умарала, него је напротив 
заједничко учешће давало живост 
сабрању и одржавало пажњу верног 
народа. Са друге стране, састављен од 
стране монаха и монашких заједница, 
монашки типик представља потребе 
људи који су изабрали као своју 
главну потребу непрекидно служење 
Богу, онолико колико то људске снаге 
допуштају. Монашки типик је тако са 
службама ноћи и дана покрио круг 
свакодневне молитве монаха. Као и у 
певаном типику Псалтир је његов кичме-
ни стуб. Химнолошки елемент у мо-
нашком богослужењу надилази паро-
хијску древну фазу служења са кратким 
и једноставним припевима и по ду-
жини појања и по наративном изра-
жавању. Тропари су дужи, богословски 
садржајнији, богатији по смислу.

Иако су ова два типика сапостојала, 
није било могуће да не буду у некој врсти 
међусобног прожимања. Првобитна 
разлика превазиђена је тиме што је 
монашки типик први претрпео утицај 
парохијског. Најзначајније особености 
певаног градског богослужења: ђаконске 
прозбе – јектеније, свештеничке мо-
литве са возгласима и хорско појање, 
постају у случају манастира редовни 
делови тамошњих аколутија, на првом 
месту јутрења и вечерња. У другој фа-
зи, када монашки типик почиње да 
утиче на развој градског, химнограф-
ске целине, стихире и канони који до-
минирају у монашком типику бивају, 
напослетку, уграђивани у редовну 
садржину певаних богослужења.
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Важан сегмент монашког типика 
јесте чињеница да су оци са монашким 
богослужењем тежили и остварили 
наизменичности молитве, рада и 
одмора. Трећину дана монаси су могли 
да посвете богослужењу, трећину раду 
и трећину одмору. Као идеалнији об-
лик богослужења преовладао је вре-
меном и у парохијским храмовима и 
зато су певани типик и певана бого-
служења ишчезла. Важан разлог за 
овај догађај, по Симеону Солунском, 
била је и најезда незнабожаца, односно 
Отомана. Падом Цариграда манастири 
су постали оазе, склоништа, школе и 
библиотеке. Стога је према Јоанису 
Фундулису одржавање парохијског 
типика постао немогућ лускуз те је 
преовладавање монашког типика и у 
парохијским храмовима било исто-
ријски и математички неизбежно. 
Последње упориште парохијског типика 
био је Солун, чијим падом 1430. годи-
не и званично ишчезава овај типик. 

Свети Сава неоспорно одраста у 
контексту јурисдикције Охридске архие-
пископије као црквеног и литургијског 
центра региона у којој се богослужења 
врше двојезично али према древном 
студитском типику. Студитски типик 
подразумева једну од најважнијих 
прекретница у целокупној историји 
византијског богослужења. Вођен 
жељом да порази иконоборство Све-
ти Теодор Студит доводи групу мона-
ха из Манастира Светог Саве Освеће-
ног, где је формиран јерусалимски 
(монашки) типик, у Манастир Студи-
он, надомак Цариграда, што је била 
судбоносна одлука. Овај догађај зна-
чајан је због тога што означава трену-
так почетка процеса студитске синте-
зе, под којом се подразумева спајање 
елемената константинопољске са еле-
ментима јерусалимске традиције. Це-
локупна богослужбена историја ро-
мејске престонице у наставку, биће 
одређена овим догађајем. 
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У византијском богослужењу су се, 
у наступајућој етапи, кроз богослу-
жење Студита појавила последовања 
Првог часа и Изобразитељне, карак-
теристична за палестинску монашку 
праксу. Такође, постепено улази у 
употребу нови химнографски мате-
ријал новог Тропологиона, који је 
распоређен у три књиге: Минеј, Три-
од и Октоих. Студитски Псалтир ко-
ристи кратке стихове у складу са па-
лестинском традицијом и подељен је 
на двадесет катизми. Палестински 
монаси су, између осталог, са собом у 
Студион донели и нови музички сис-
тем који је палестинског порекла. Под 
овим се подразумева како јерусалим-
ско осмогласје, тако и нова неумска 
нотација. Процес усвајања јерусалим-
ског типика који су започели Студити 
је повезан и са одређеним феноменом 
палестинизације Византије који је 
трајао вековима. Наиме, Јерусалим 
као литургијски центар, а најпре кроз 
богослужење Страсне седмице, постаје 
извор за различите манифестације 
побожности везане за Христову чове-
чанску природу, односно страдање. 
На овоме простору долази до разуме-
вања да сваки део храма представља 
одређено свештено место из Палес-
тине, те се тако и тумачи. Тај приступ 
се прелио и на касније мистагогије. 
Тако код Германа патријарха цари-
градског (8. век) можемо срести анти-
охијски приступ у тумачењу богослу-
жења у коме се одређене богослужбе-
не радње тумаче као слике догађаја из 
живота Христовог. Палестинизација 
је заватила и саму архитектуру и из-
глед византијске престонице. Још у 4. 
веку, царица Јелена је подигла у Ви-
зантији грађевине у спомен страдања 
Христовог и то најпре копију гроба 
Спаситељевог. У Цариграду је такође, 
постојала црква Васкрсења, или Ана-
стасија. Храм у част Пресвете Бого-

родице близу златних врата називан 
ја Нови Јерусалим. Манастир Гастрија 
звао се Витлејем. Један од Цариград-
ских тргова звао се Литостротон, а 
оближња гора Јелеон.

Ако говоримо о најуочљивијим 
разликама између типика манастирских 
центара Цариграда и Јерусалима у 
првом периоду, односно периоду вла-
дања прве студитске редакције, мо-
жемо рећи да цариградски манастир-
ски типици и поред претрпљеног је-
русалимског утицаја још увек у себи 
не садрже неке чинове својствене је-
русалимском типику. Тако они још 
увек немају служење свеноћних  бде-
нија ни васкрсних ни празничних, за-
тим не познају певање хвалитних стихира 
и  великог славословља  на  јутрењу, са 
којим се спаја први час. Затим, Полу-
ноћница и повечерје су још увек у 
саставу келијских правила.

Јерусалимски типик је временом 
истиснуо и још једну веома занимљи-
ву карактеристику студитског типи-
ка: а то је служење Литургије Пређе-
освећених Дарова у сирну среду па 
чак и на Велики петак. То је такође 
била и цариградска и солунска пракса, 
не само студитска. 

Превладавањем Друге редакције 
студитског типика (14. век – неосава-
итска синтеза), онога што је данас по-
знато као јерусалимски типик, ствари 
ће се изменити и у контексту седмич-
ног богослужбеног круга. Свети који 
имају локални или васељенски значај 
истиснуће богослужбену тематику 
седмичног циклуса (Октоих), те на тај 
начин снажно утицати на устројство 
литургијског времена на седмичном 
нивоу. Дакле, Минеј ће временом 
превладати. Нама је у овом контексту 
значајно осврнути се на службу Све-
том Симеону Мироточивом коју је 
написао Свети Сава у периоду 1209-
1213. Нешто дужа верзија је написана 
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1216-1219, а друга редакција ове 
службе у време владавине краља Ра-
дослава (1227-1233). Служба Светом 
Симеону коју је написао Свети Сава 
по нашим данашњим стандардима 
назива се малом и веома убедљиво 
указује на хеортолошку димензију 
богослужења актуелне епохе. Иако је 
служба писана за манастире где су се 
налазиле мошти Светог Симеона Ми-
роточивог и којима је он био ктитор: 
тј. Студеницу и Хиландар, ипак је ова 
служба уступала предност редовном 
богослужбеном кругу. Служба Све-
том Симеону коју је написао Свети 
Сава има карактер службе за свако-
дневне свете – стихире на Господи 
возвах на три, канон на четири и ма-
ло славословље. Данашња служба 
Светом Симеону има све одлике ве-
лике службе са полијелејем, али то је 
плод каснијих утицаја. 

Дакле, студитски типик преовла-
давао је у немањићкој Србији пре 
Светог Саве, јер није било могуће за-
мислити вршење богослужења у било 
ком манастиру без типика који регу-
лише поредак. У неким детаљима са 
другачијим богослужбеним поретком 
Свети Сава се сусреће одласком на 
Атос 1191. године. У Светој Гори бо-
гослужбени живот је регулисан на осно-
ву тзв. атонско-студитског синаксара 
који се формирао у периоду 12-14. века 
на темељу солунске редакције студит-
ског типика. Студитски типик је иначе 
имао четири редакције: цариградску, 
солунску, малоазијску, палестинску. 

Јереј др Слободан Јаковљевић,
Храм Вазнесења Господњег, Чачак

-наставак у следећем броју-
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Д
вадесете године двадесетог века 
обележило је обнављање човечанства 
од болних рушевина Великог рата, 

технолошки развој и еманципација. 
Ово је ера џеза и уметности, цветања 
радија и биоскопа, плеса и ноћног 
живота. Ово је време људи који су 
преживели разарајући светски рат, вре-
ме великих промена и напретка. Међу 
таласима новог доба поносито је плива-
ла и наша света црква не одбацујући 
тек тако тековине савременог света, 
али поносно чувајући духовне и мо-
ралне вредности српског народа. Из 
Сорбоне надахнути Лувром, са Оксфорда 
и Кембриџа, из Берна преко Петрограда, 
Москве и Атине, у Српску цркву сли-
вају се млади богослови и монаси који 
ће обележити најплодоноснији пери-
од њене историје од времена Светог 
Саве. Радило се на унутрашњој орга-
низацији цркве, модернизацији и ми-
сионарењу кроз све више новоосно-
ваних штампаних гласила, јавних пре-
давања и црквених сабора. Седиште 
Епархије жичке било је у Чачку који у 
то време доживљава културолошки 
процват, а једни од најзаслужнијих за 
то били су свештеници Духовног суда 
и цркве чачанске. Међу њима посебно 
се истакао харизматични свештеник 
господских манира, јереј Живојин „Жика“ 
Алексић.

Свештеник Живојин Алексић рођен 
је 4.4.1882. године у Ужицу од оца 
Глиша, трговца пореклом из Рујевца 
код Севојна, и мајке Анице. Основну 
школу и гимназију завршио је у Ужи-

цу, после којих одлази у Алексинац, 
где завршава учитељску школу, да би 
се на крају обрео у Београдској бого-
словији, коју завршава 1903. год. Као 
што је у то време била пракса, отац 
Жика након Богословије четири године 
врши учитељску службу у Ужичком 
округу. Свештенички чин примио је 
1906. год. и наредних неколико година 
служио је на парохији брековачкој у 
Пожешко-ариљском намесништву. Од 
1912. прелази на службу у Духовни 
суд Епархије жичке у Чачку, прво као 
секретар, а касније на положај судије. 
Као већина образованих свештеника 
тог времена учествовао је у Првом 
балканском рату као писар у чачанској 
војној станици, а у Првом светском 
рату као војни свештеник у Вишегра-
ду са чином резервног официра. У току 
Првог светског рата као истакнутог 
јавног радника аустро-угарске власти 
1915. године интернирале су га у озлогла-
шени логор Нежидер, где састрадава 
са својом браћом свештеницима и ве-
рним народом очекујући васкрс државе 
српске све до краја рата 1918. Логор се 
налазио на самој граници Аустрије и 
Мађарске и био је, између осталог, на-
мењен српској интелектуалној елити 
која је представљала опасност за по-
дизање морала, националног јединства 
и супротстављање народа Аустро-угарској 
монархији. Кроз њега је прошло око 
17000 Срба, уметника, научника, офици-
ра, свештеника, али и обичног народа, 
жена и деце. Из тог периода отац Жи-
ка Алексић стилски и надахнуто за-

СВЕШТЕНИК ЖИВОЈИН ГЛ. АЛЕКСИЋ – ПРВИ 

УРЕДНИК ЧАСОПИСА ПРЕГЛЕД ЦРКВЕ 

ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ
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писао је бројне приче и сведочанства 
која су 2018. године објављена у издању 
чачанске цркве под насловом „Приче 
из Великог рата”.

...Да ли шта има јаче од вере у Бога? 
Она је једина моћна

да подигне пале, она једина спасава… 
Син Божји родио

се, да спасе грешнике и да паћеници-
ма буде утеха…

„Рождество Твоје Христе Боже наш“. 
Чу се одједаред

кроз нему тишину, као глас из
 гробнице и тај мртвачки

глас као јерихонском трубом затресе 
замрле душе и 

пробуди их… они се погледаше 
веселије, а глас је постајао

све јачи и јачи, ширио се по целој 
бараци, док све духове

стопи уједно…
Малаксали и клонули исправише се, а 

праведници
угледаше духовним очима Васкрсење 

народа свога…
Песма се орила и враћала нас у 

прошло доба, будила 
успомене, изазивала сузе…

„Христос се роди!…“ чу се један глас, 
кад се песма

заврши, а затим искрени братски 
пољубац, који невоља рађа…

„Ваистину се роди!“ прихвати други 
и тако редом, док

поток покајничких суза не потече… 
сузе су нам се са

очију лиле као бујица, нико их није 
био у стању уставити…

а кад целу бараку обасја тајанствена 
светлост 

упаљених свећица и обузе мирис
 тамјана, кад пастири

народни клекоше на колена и почеше 
се Богу молити,

непријатељ и сам застаде пред 
њиховим надчовечанским

страдањем и са пуно поште скиде 
своју капу, побожно се

прекрсти, па се са страхом лагано 
удаљи, да не поремети

светињу дана, какав се ретко у 
животу једног народа

може видети…

„Приче из Великог рата“, 
Храм Вазнесења Господњег, Чачак 

2018. год.
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Поред своје службе у Духовном суду, 
Алексић се видно истакао и активно 
сарађивао у свим чачанским хумани-
тарним и просветним друштвима. 
Предавао је веронауку и етику у Гим-
назији од 1925. године, био је тражен 
и чест гост на јавним трибинама, преда-
вањима, разним духовним и световним 
свечаностима. Нарочито се ангажовао 
у друштву Црвеног крста, где је дуго 
био активни председник, а од 1933. 
доживотни почасни председник. 

Живојин Алексић био је веома анга-
жован и на књижевном пољу. С малим 
прекидом, он је од оснивања полуслуж-
беног листа свештенства Епархије жичке 
„Преглед“ био његов уредник. Уређивао 
је и издавачку делатност Жичке биб-
лиотеке, а једно време и њен народно-
православни календар „Свети Лазар”. 
Запажено је радио и као новинар. Писао 
је бројне текстове, беседе и расправе 
о разним црквеним и друштвеним пи-
тањима у часописима „Преглед”, „Епоха” 
„Политика”, „Весник Српске Цркве”, 
„Пијемонт”, „Хришћански весник”. 
Написао је и издао неколико књига: 
„Споменица скадарског јунака Жи-
војина С. Ђукнића”, Београд, 1913, 
„Промисао и друге причице из народа”, 
Чачак, 1920, „Наше славе”, Чачак, 1921, 
„Страдање Христово”, Чачак, 1921, „Пио-
нери”, Ниш, 1927, „У земљи туђој...”, 
Чачак, 1930.

Због великог уважавања и одличног 
познавања црквених и свештеничких 
потреба, свештенство Епархије жичке 
у неколико махова бирало га је за свога 
представника у главном одбору 
Свештеничког удружења у Београду, 
а такође и за свог председника све до 
пензионисања 1930. године. Његова 
улога и залагање за права православних 
свештеника у Краљевини Србији, 
касније и Краљевини Југославији, била 
је изузетно велика. Највећи утицај 
вршен је преко Свештеничког удру-

жења чији је био стални члан и секретар, 
преко кога су православни свештеници 
из читаве Краљевине били повезани 
и веома гласни у својим захтевима. О 
томе сведоче његови бројни текстови 
објављени у периоду  1919‒1936. године. 
Најчешће теме којима се бавио биле 
су регулисање социјалног и пензионог 
права и успостављање државне плате 
за свештенике, могућност другог брака 
за свештенике удовце, као и брига о 
удовицама и деци упокојених свеште-
ника. Неретко је оштро критиковао 
јавност, новинаре, па и државне и 
црквене власти чије одлуке су  нега-
тивно утицале на статус и углед срп-
ских свештеника.

...Исправан свештеник-остављен 
сам себи, са штапом у руци и торби-
цом о врату, вере се по брдима и кршеви-
ма најзабаченијих крајева наше отаџби-
не, пружа руку за своју зараду, управо 
проси, док они који га нападају и чине 
интерполације, сами себи повишују 
дневницу. Јели то та правда, коју 
свештеник треба да проповеда, а они 
да је руше. Они који се старају о кли-
ру, ставили су га на ниво једног служи-
теља, не Бога и државе, него служи-
теља једног режима који није у хармо-
нији са Христовом науком. И он стоји 
на раскршћу и гледа две стазе, једна 
за Христом, друга за данашњим људи-
ма. Чега се год маши, што год помисли 
да уради за Христа, он се трже и 
стрепи, јер то се од њега не тражи.

Радио је он много за нацију и за 
партију и за велике и мале, био је он 
мост за све могуће политичке промене, 
свуда је био ревностан, лојалан и до 
скрупула веран, а само није радио оно 
што треба да ради. Он је васпитан 
тако, тако однегован, јер се то од њега 
тражило. Данас се од њега не тражи више 
ништа, али му се зато не исплаћује 
хонорар за оно што је мучно и крваво 
зарадио. Не кити се данашње свештен-
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ство туђим перјем. Ките се разни 
типови, који се појављују као полипи 
и сишу крв српског свештеника и српског 
војника, ките се они који преко ноћи 
зидају палате по Београду и који ни-
каквих заслуга немају. Не позива се 
свештенство на заслуге Хаџи Ђере и 
Хаџи Рувима, проте Матеје и поп Луке 
Лазаревића, већ на своје сопствене. 
Није тражење свештенства постало 
отужно, јер ситима је све отужно, 
него је један факт, да ниједно слово 
тражења свештениковог није испуње-
но. Свештенство се позива скромно 
на своје сопствене заслуге, јер негирање 
тога факта, има се љуто светити 
овој напаћеној али херојској земљи и 
честитом народу нашем. Ко васпита 
и подиже оне генерације, што створи-
ше чуда у светском рату и задивише 
својим моралом и херојством цео свет? 
Српски свештеник. То је знао и то је 
ценио непријатељ наш, јер је прво и 
ударио на српског свештеника да га 

уништи, а то не знају и неће да знају 
они, који овом земљом управљају...

Размишљања - ВЕСНИК ЦП 14.
април1924, Београд

Због свог рада, знања и несумњиво 
харизматичног карактера, био је вео-
ма цењен и уважаван у читавој СПЦ, 
како у Краљевини, тако и ван њених 
граница, о чему сведоче бројна писма 
и дописи сачувани у МИАЧ-у и биб-
лиотеци Храма Вазнесења у Чачку. 

За свој културно-просветни рад 
одликован је орденом Светог Саве 
четвртог степена и златном медаљом 
друштва Црвени крст.

Упокојио се 10.10.1936. године у 
Чачку, а опело је служио Епископ 
жички др Николај Велимировић.

Вероучитељ Милош Живановић
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У 
историји наше Цркве имамо велики 
број страдања различитих лично-
сти чиме је посведочена вера у 

Господа Исуса Христа. Једно такво 
страдање које се одиграло на Косову 
и Метохији јесте страдање монаха 
Харитона (Лукића). Не можемо а да се 
не осврнемо на његову личност јер 
животна прича оца Харитона јесте све 
само не обична прича. Својом љубављу 
у Васкрслог Господа показао се као 
изузетан трудбеник на Њиви Господњој. 
Само његово страдање је исто као 
страдање хришћана из првих векова. 
Отац Харитон може да послужи као 
узор свима нама и нараштајима који 
тек долазе. У овом раду ћемо се поза-
бавити његовим животом и стра-
дањем које се десило 1999. године.

Отац Харитон чије је световно име 
Радослав рођен је у селу Луковачка 
Река код Куршумлије на Аранђелов-
дан 21. новембра 1960. године. Мо-
нашким путем креће 1995. године у 
Манастиру Црна Река код Новог Па-
зара. Након две године искуше-
ништва прелази у Манастир Светих 
Архангела код Призрена. Замонашен 
је 1998. године и то је било прво мона-
шење у Манастиру Светих Архангела 
након 550 година. Отац Харитон је од 
малих ногу васпитаван у јеванђел-
ском духу и још тада је помагао својој 
браћи и сестрама, као и старијима из 
своје породице. Већ са 14 година, по 
сведочанству његове сестре, био је 
спреман за живот и водио је већину 
послова у свом домаћинству. Овакав 

КОСОВСКО СТРАДАЊЕ МОНАХА 

ХАРИТОНА ЛУКИЋА
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однос према другима и самом себи 
отац Харитон је имао и као монах. По 
благослову игумана, помагао је и ма-
настирским суседима, посебно старим 
и изнемоглим, неуморно улажући целог 
себе у обнову и живот светоархан-
гелске светиње. Био је кротак, смирен 
и незлобив, па и пред честим напади-
ма шиптарских теро-
риста којима је био 
изложен, као што је 
онај 1. маја 1999. го-
дине, када су из ауто-
матске пушке пуцали 
на кола која је возио, 
док је ишао у посету 
болеснику у приштин-
ску болницу. Отац 
Харитон је имао дух 
правог хришћанина 
и неустрашиво се носио 
са свим тим проблемима.

Непосредно након 
уласка немачких сна-
га КФОР-а на Космет, 
припадници шип-
тарске терористичке 
организације ОВК 
киднаповали су оца 
Харитона, 15. јуна 
1999. године. Зло-
чинци су оца Харитона свирепо му-
чили и убили. Након више од годину 
дана пронађено је обезглављено тело. 
Кости руке биле су поломљене као и 
кичмени пршљенови на неколико 
места, у пределу срца и стомака избо-
ден је ножем. Овај извештај вештака 
указује у каквим је само мукама стра-
дао овај богољубиви и христољубиви 
монах. Мучениково тело сада преби-
ва у Манастиру Црна Река где је и за-
почео свој монашки пут. Отац Хари-
тон је претрпео велике овоземаљске 
муке и можемо поставити као верујући 
људи оно главно питање: да ли је њега 
Господ прославио у Царству Своме? 

Овакво једно страдање за Богочовека 
Исуса Христа не само да доноси нетру-
лежни венац славе самом страдални-
ку, него управо таква истрајност и 
дух могу да буду образац за живот 
свима нама. Отац Харитон сада пре-
бива у самоме Господу и његово све-
дочанство у Васкрслог Господа сигурно 

да је вредело и да 
свима нама треба да 
буде за поуку. Његов 
живот од малих ногу 
треба да буде педа-
гошки образац како 
да васпитавамо нашу 
децу и одгајамо их  у 
духу Јеванђеља и ве-
лике заповести „Љу-
би ближњег свог као 
себе самог“. 

Ми као хришћани 
позвани смо да се ра-
дујемо, јер наш жи-
вот је живот у само-
ме Богочовеку Исусу 
Христу. Такође, као 
хришћани знамо да 
су страдања она која 
нас окружују у живо-
ту али знамо и да је 
њих могуће права-

зићи ако имамо веру какву је имао 
отац Харитон. Сам Господ је страдао 
на Крсту али после страдања Он је и 
васкрсао. Имајући за образац и меру 
свих ствари Богочовека Исуса Христа, а 
потом и Свето Писмо, живот у Цркви 
и евхаристијско заједничење, Житија 
светих и живот оца Харитона, ми 
имамо јасан путоказ ка Есхатону (Бу-
дућем Веку). Отац Харитон је за осно-
ву свих ствари имао Господа а нама 
нека то служи за угледање и позив на 
још већи подвиг у жртвеној љубави 
са својим ближњима.

Вероучитељ Милорад Васиљевић
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Ајде да чујем онда Оче наш

Зазвони фиксни телефон у канце-
ларији намесника и јави се помоћник.

- Помаже Бог! Могу ли добити на-
месника?  учтиво поздрави   дубоки 
мушки глас.

- Није  тренутно  ту, необавезно 
процеди помоћник.

- Дајте ми, молим Вас, његов број 
мобилног телефона, додаде дубоки 
мушки глас.

-А ви сте верујући човек? Знате, не 
могу баш сваком да дам лични 
број,  решио  помоћник да направи 
шалу.

- Верујући сам, смирено узврати 
непознати саговорник.

- Ајде, да чујем онда Оче наш.
Глас са друге стране жице заиста 

изговори Оче наш.
-Лееепо, а сада да чујем Символ ве-

ре.
Човек и то лепо издекламова.
- Ево вам број телефона, а ако на-

месник дође, шта да му кажем, ко је 
звао?

- Јован, владика у овој Епархији!!!

Незгодна комбинација

На исповести средњошколац се 
жалио баћушки како су му родитељи 
ограничили интернет, што га је раз-
беснело.

- Неограничен интернет и ограни-
чен интелект су много незгодна ком-
бинација, рече баћушка машући гла-
вом.

 
Тад лупајте до миле воље

На часу омилитике у Богосло-
вији прота пропитује. Један богосло-
вац одалами неку глупост. Прота ко 
из топа одговори:

-Кад говорите у Име Оца и Сина и 
Светога Духа тад пазите шта причате, 
а кад говорите у своје име тад лупајте 
до миле воље....

Протонамесник Дејан Марковић,
Храм Светог Саве, Краљево

СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА
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Д
есило се то почетком двадесет првог 
века у Краљеву. Као свештеник на 
повереној парохији, чуо сам да се 

међу мојим парохијанима налази чо-
век који се бави гатарством. Он је 
преко телефонских позива одговарао 
на питања људи, гатајући, дајући им 
савете и варајући их. Није био крштен 
и живео је у ванбрачној заједници. 

Једног дана, позвао ме је да дођем у 
његов дом и да освештам водицу. Том 
приликом изјавио је да жели да се 
крсти, да је причао 
са женом и да би 
то било најбоље за 
њега.

У договорени дан 
дошли су у храм 
да се крсти. У по-
четку се читају Мо-
литве заклињања. 
Ове молитве се у 
Име Божије обраћају демонима са на-
редбама да одступе од онога који се 
спрема за крштење. У књизи Несвети 
а свети, наведен је пример да ове мо-
литве никада не треба прескакати. По 
казивању ове књиге, дете коме нису 
прочитане ове молитве погледом је 
палило ствари. Тек када је неко по-
сумњао да молитве нису прочитане, 
па се обратио свештенику да их про-
чита, дете је оздравило од овог стања. 

У време читања ових молитава над 
некадашњим гатаром дошло је до 
стравичних реакција. Почео је да се 
тресе, уздише, грокће и испушта чу-

дне гласове. У једном тренутку, пао је 
на под. Уз велику муку да га поврати-
мо и инсистирање осталих да се чин 
настави, успели смо да га крстимо. 

По завршеном крштењу, кренуо је 
да целива икону Распећа Господњег. 
Упркос труду да приђе, није успео. На 
два корака од иконе, поново је пао. 
Онесвестио се. После умивања во-
дом, присутни су га подигли. Био је 
видно малаксао и измучен.

После мање од године дана од дана 
крштења, јавили 
су ми да је умро. 
Претходно је изне-
нада оболео. Имао 
је око четдесет пет 
година. 

Његова прича 
остала је као вели-
ка опомена за све 
који су га знали. 

За оне који га нису знали, ово је при-
лика да чују шта се дешава са онима 
који се баве гатарством и чему се мо-
гу надати и они који им се јављају за 
помоћ. Свето Писмо Старог и Новог 
Завета сведочи нам сличне приче о 
онима који су се бавили гатарством 
сарађујући са нечистим дусима, који 
су им се потом сурово светили.

Приређено за Жички благовесник, 
према казивању 

протојереја-ставрофора Мирослава 
Јаковљевића

КАЗИВАЊЕ О ТОМЕ ШТА СЕ ДЕСИЛО

 ЈЕДНОМ ГАТАРУ
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Ч
уј нас, свети оче, који одјекујеш, / од 
звона и клепала који траже спаса! / 
Кад ћеш нас чути ако нас не чујеш / 

данас, кад немамо ни имена ни гла-
са!“ Стихови из „Ходочашћа Светоме 
Сави“ Љубомира Симовића, тек обја-
вљени, зазвонили су на освећењу те-
меља Светосавског храма у Краљеву, 
када је овај храм био само замисао... 
Сваки је говорник, 
па и најшире 
упућен, недовољан 
да обухвати све 
оно што је Свети 
Сава био и што 
јесте. Јер је његова 
фигура, током ду-
гих векова, свет-
лих и тамних, само 
расла у једну неса-
гледивост. И није 
чудо, јер, по речи-
ма Светог Јустина 
Поповића: „У њему 
су богочовечанске 
стваралачке силе 
Христове дошле до 
најсавршенијег израза у роду нашем. 
Зато је личност његова и најтајан-
ственија и најмоћнија и најсаврше-
нија међу Србима свих векова.“ Чак и 
ако крајње сузимо тему, ширина теме 
остаје. Наша је тема вечерас „Свети 
Сава у оптици модерних песника“... 
Зашто само модерних? Свети Сава није 
само први архиепископ, него важи и 
за архипесника српске књижевности, 
утемељивача укупне српске књижев-
ности, али и за изврсног писца – као 
и његов брат, витез и владар. Свети 

Сава био је, потом, и главни лик на-
далеко чувене српске житијске књи-
жевности, нарочито у делима Домен-
тијана и Теодосија. О Сави се пише и 
пева осам векова. Остао је изузетан лик 
народних песама и прича, које се и 
даље са занимањем примају, легенди о 
многим Савиним топонимима по срп-
ским земљама, од Приморја до нашег 

и Савиног ужег за-
вичаја. Али, све је 
то стара тради-
ција, предање. 

Том предању при-
кључује се, у 19. ве-
ку, и Јован Јовано-
вић Змај, који је пе-
вао о свему важном 
и корисном за народ 
– а о Светом Сави 
до сржи тачно и 
надахнуто. Свој при-
лог одабраном низу 
Сави посвећених пе-
сама даје и Војислав 
Илић, песник који 
стоји на почетку 

модерне епохе српске поезије, у песми 
коју сви знамо и многи су је декламо-
вали, на часу или на приредбама. Зани-
мљиво је да ту песму Војислав напи-
сао за један дечји лист, и то из једног 
наврата, на кафанском столу. Зато је 
ваљда, у тој поноћној атмосфери тајан-
ства, приказано једно дете, а не младић, 
кога „божанствена мудрост краси“... 
Ваљда је, по том подстицају, и Свети 
Николај Жички, назвао Светог Саву 
„најлепшим српским дететом“. 

Али све је то традиција, а модерност 

СВЕТИ САВА У ОПТИЦИ 

МОДЕРНИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА
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традицију у најмању руку из основа 
преиспитује, а гдекад и оспорава, руши, 
поништава. Доба Титове Југославије 
само је врхунац тога процеса, који 
није почео комунистима. У то доба, 
фигура Савина се, у образовном систему 
и јавном животу, прећуткује, умањује, 
деформише. Деценијама, Светосавски 
храм на Врачару, без објашњења, не 
добија дозволу за наставак градње 
почете још пре Другог светског рата. 
Средњи век се тада одсеца из наше 
укупне самосвести, као нешто далеко, 
чему не припадамо. Јер, припадамо бу-
дућности. Док се није потиснута про-
шлост, из све снаге, сручила на нас. Још 
велики национални борац, али одсечни 
рационалист, Јован Скерлић, читаву књи-
жевну епоху коју заснива Свети Сава 
одбацује, проглашава „болесним цркве-
ним романтизмом“. То је била тек писме-
ност, коју можемо узети за књижевност у 
недостатку друге, писао је Скерлић. 
Није ово становиште делила читава 
српска наука о књижевности, али је 
остало прихваћено и запечаћено у доба 
после Другог светског рата. Многи су 
школски нараштаји такав став преносили.

Морамо овде нешто подвући. 
Наслеђе није само оно што смо напросто 
наследили од прошлости. Традиција, 
њен опсег и облик, проистиче из нашег 
односа према прошлости. Тај однос 
се гради у форми приче, култа, усмене 
предаје. Тај процес је активан, усмерен. 
Ми стварамо своју прошлост, а од нас 
зависи да ли ће бити утемељена, 
потпуна или мањкава, модификована 
или фалсификована. Срби су, у 20. веку, 
увелико себе сводили на народ чије 
традиције не сежу дубље од Карађорђа, 
Доситеја и Вука. Ми смо дочекали мо-
дерно доба ускраћени за пуну свест и 
потпунија сазнања о нашој високој и 
утемељујућој традицији, коју је из-
градила епоха што почиње Симеоном 
Немањом, Савом и Стефаном, а прак-

тично се гаси сремским Бранковићи-
ма, после великих и неодустајних от-
пора азијатској најезди. Мада се заправо 
и не гаси, благодарећи Српској Цркви, 
организацији за чување битних 
сећања. Читав свет је тада, почетком 
прошлог века, очи упирао према Запа-
ду, који је технолошки напредовао и 
давао хране религији научног на-
претка и раја на земљи, тако и наш – 
слободе, поретка и знања жедан на-
род, који је својим рукама и крвљу 
отимао слободу. Наши водећи људи 
долазили су већином са западних 
универзитета. А Запад их је учио шта 
је знао и до чега је држао, није их ни 
могао научити оно што смо ми сами, 
кроз предање, морали знати о себи и 
самерити та сазнања према ономе 
што нам доноси ново време. 

Требало је издржати прилив тог новог 
знања, испитати га у себи, кроз очи и 
дух националних традиција. Између 
заштитне затворености и претеране отво-
рености, између неселективног примања 
и некритичког одбацивања, одвија се 
наша драма модернизације, пристизања 
великог света у заостајању, за шта су и 
пре сто година била излишна и безвредна 
историјска оправдања. У тој матици неза-
држивог тока, можемо слободно рећи, 
искуство Цркве, али и темељно наслеђе 
књижевности, не само народне књи-
жевности, били су коректив и сила 
која се одржавала на површини, да се не 
потопимо и изгубимо у надолазећим 
таласима. Парадокс је и у томе да је 
овера културних вредности нашег средњег 
века, кључни импулс за освртање пажње 
на ту баштину, потекло са западних 
страна. О томе сведочи велики Милан 
Кашанин. Ми не можемо замислити 
данас да је фреске српских манастира 
објавио свету и нама двадесетих годи-
на, после Великог рата, француски визан-
толог Габријел Мије. Прати га по срп-
ској културној топографији и Милан 
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Кашанин, који и сам открива нешто 
што је, као Србин, морао знати – а није 
знао. У репортажама у листу „Време“ 
године 1924. описује и своје одушевљење 
откривеном старом уметношћу свога 
народа, који му из основа мења, пре-
усмерава поглед на културне вредности 
којима тежи. Срби, 
просто речено, нису се-
бе довољно познавали, 
као што нису, столеће 
раније, знали да цене 
усмену баштину на-
рода, на коју нам је та-
кође указивано из Ев-
ропе захваћене духом 
романтизма што је дос-
та полагао на народно, 
изворно стварање. Теш-
ко је данас веровати да 
је тада лик Светог Са-
ве с милешевске фрес-
ке био новост за ширу 
јавност, ексклузива за 
београдску штампу. Није 
био шире познат, ча-
мио је на зиду или већ 
под неким новијим 
слојем – и чекао нас. Листови су се, све-
дочи Кашанин, отимали о фотографију то-
га фреско портрета, који данас зна, и 
треба да зна, свако наше дете.

Ходочашћа по српским манасти-
рима предузимају и други. Највећи 
авангардиста и космополита Растко 
Петровић, такође пише одушевљене 
репортаже о средњовековним почеци-
ма. Винавер сведочи занимање за тај 
период, такође. Црњански, око триде-
сетих, пише о великим сазнајним по-
тенцијалима наше средњовековне ста-
рине, пише и нов животопис Светог 
Саве, уводи га у свој чудесни, преда-
ровити књижевни видокруг. У међу-
ратно доба јавља се и Момчило На-
стасијевић, који као да је доспео из 
неког другог, старог времена. Потисну-

то наслеђе долазило је по своје, да нас 
обнови и усмери. Поменути модернисти 
међуратног периода показују и друго, 
мање признавано лице модернизма. 
Модернисти преиспитују, разарају – 
али и откривају. Тако и наши, српски 
модернисти откривају и уводе у хори-

зонт савремености 
велику културу 
средњег века, дотад 
увелико пребрисану 
или неупознату. 
Можда најважнија 
линија књижевне 
авангарде није она 
која креира антиу-
метност и друштве-
ни нихилизам, него 
она што посеже за 
обновитељским мо-
гућностима далеких 
почетака. Није слу-
чајно, Расткова пре-
вратничка збирка по-
нела наслов Откро-
вење. Било је то, 
одиста, велико пре-
судно Откровење. 

Милан Кашанин ће свој тестаментарни 
рад, седамдесетих година, посветити не 
матичном ликовном подручју, него уп-
раво књижевности средњег века. За 
њу је говорио да није ни боља ни гора 
од нове књижевности него је само 
друкчија. Настојао је да приближи са-
временом културном Србину оно што 
не познаје довољно, или нимало, а 
што је најевропскији део његове кул-
турне историје. Светог Саву, као пи-
сца, помиње као светску вредност, а 
његово ауторско житије вреднује као 
једну од најбоље компонованих припо-
ведака на српском језику.

Др Драган Хамовић

-наставак у следећем броју-
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О
 настанку и развоју београдске 
Богословије до сада није било 
озбиљније студије ни сабраног 

материјала, осим ако се изузме рад 
архимандрита Никодима Милаша, 
ректора Богословије у Београду, потоњег 
епископа далматинског, под називом 
„Исторички развој Биоградске Бого-
словије (1836-1886)“. Овај његов рад 
био је припремљен за штампу, али се 
не зна са сигурношћу да ли је штампан.

Књига „Богословија Светог Саве 
1836-2016“ штампана је у издању Бо-
гословије Светог Саве у Београду са 
благословом Његове Светости 
Патријарха Српског Господина Ири-
неја, а резултат је саборног труда мо-
наха Игнатија (Марковића) и ученика 
Богословије Светог Саве.

Као зборник радова ова књига нам 
пружа на увид са свим доступним по-
дацима, настанак београдске Бого-
словије, и почетке богословског обра-
зовања, после дугог периода робо-
вања под османлијским завојевачем, 
у периоду када је Србија освајала 
своју слободу у устанцима почетком 
19. века, и њено трајање до данас. 
Сазнајемо како је под Вождом Ка-
рађорђем, а трудом Доситеја Обрадо-
вића, основана прва Богословија у 
Београду 1810. године. Њен први 
управитељ био је учени Викентије Ра-
кић, највећи списатељ свог времена, и 
одличан духовник. Школовање је 
трајало две године. Нажалост, због 
пропасти Првог српског устанка, Бо-
гословија је престала са радом.

БОГОСЛОВИЈА СВЕТОГ САВЕ 1836-2016
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Богословија је обновљена 1836. го-
дине трудом кнеза Милоша Обрено-
вића и великим залагањем београд-
ског Митрополита Петра Јовановића, 
који је важио за врло образованог чо-
века и најоштрије перо Србије. Згра-
да Богословије је подигнута при дво-
ру Митрополита, који је управљао 
школом и звала се најпре „Семина-
рија“, а потом „Клирикално заведе-
није“. Први професори /Гаврило По-
повић, Евгеније Симоновић, Теодосије 
Мраовић, Дионисије Поповић, синђел 
Михаило Јовановић и други/ били су 
одличног класичног образовања, добри 
познаваоци беседиштва и црквеног 
појања. Имамо податке о дужини 
школовања и броју ђака, о предметима 
који су изучавани, о томе како су се 
издржавали и како се о њима брижно 
старало у школи, о професорима 
руских семинарија који су по заповести 
рускога цара боравили као предавачи 
у Србији. Подизао се ниво школо-
вања и осећао се напредак у науци. 
Српски питомци су слати у Русију на 
школовање. Милоје Јовановић/кас-
није митрополит београдски/ и Васи-
лије Николајевић су послати у Кијевску 
духову Академију. У време Митропо-
лита Михаила писани су уџбеници за 
Богословију, и изашло је прво гласи-
ло „Богослов“, па и лист за науку и 
књижевост са духовим садржајем под 
именом „Пастир“. У време ректора 
архимандрита Теодосија Мраовића 
Богословија је имала своју Библиоте-
ку са 830 књига. Берлинским конгресом 
1878. године Србија је добила државну 
независност, а 1879. године о двадесе-
тпетогодишњици архипастирског рада 
Митрополита Михаила, цариградски 
Патријарх Јоаким трећи објавио је 
акт о аутокефалности Митрополије 
београдске. Све је то допринело 
бољем развоју рада и београдске Бо-
гословије. Установљен је Фонд за си-

ромашне богослове. У сарадњи са 
Српском владом донет је нови закон 
о Богословији 1886. године, како би се 
подигао ниво образовања.

Из књиге се да видети да су и Митро-
полити Инокентије и Димитрије пре-
дано радили на образовању богослов-
ских кадрова. Године 1900. основана 
је нова Богословија под именом Све-
тог Саве. Стару богословску школу је 
завршило 2680 ученика а предавало је 
87 предавача. Она је укинута 1903. године. 

Године 1905. Ректор Богословије је 
свештеник Стеван Веселиновић. Вр-
ло жив рад богослова се види у обна-
вљању рада дружине „Братство“ из 
времена рада старе Богословије. При-
ређују се скупови са другим школама, 
објављује се превод књиге Владимира 
Соловјева „Духовни основи живота“, 
уређују се листови „Јединство“ и „Уз-
даница“, штампа се Мокрањчев 
„Осмогласник“. Изградњу нове зграде 
Богословије на Врачару омета Први 
светски рат. Никада више није наста-
вљена градња зграде. Стога је указом 
Краља Петра I Карађорђевића Бого-
словија привремено премештена у 
Сремске Карловце, где је радила до 
Другог светског рата, тачније до ап-
рила 1941. године. Због ратних при-
лика премештена je 1943. године у 
Ниш, за кратко време, а онда су уче-
ници послати кућама.

Предлогом Патријарха Гаврила 
1949. године обновљен је рад Бого-
словије, која је смештена у Mанастир 
Раковицу да би 1957/8. године била 
пресељена на Карабурму у зграду, 
грађену за Интернат студената Пра-
вославног богословског факултета. 
Ту и данас живи и као кошница раз-
раја нове свештеничке кадрове на до-
бро Цркве Божије.

Књига сведочи о марљивом раду 
знаменитих ректора Богословије архи-
мандрита Никанора Ружичића, Ни-
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кодима Милаша, Стевана Веселино-
вића, и многих других на тој дуж-
ности све до данашњих дана /Архи-
мандрита Јована Велимировића, по-
тоњег епископа шабачко-ваљевскога, 
па протојереја: Душана Кашића, Ду-
шана Дачића, Драгана Протића/, чија 
су имена записана у овој књизи за 
сведочанство поколењима. Тешко је 
на суженом простору побројати сва 
имена професора и предавача. Ево 
само неких од њих: архимандрити 
Фирмилијан Дражић, Нестор Попо-
вић и Иларион Весић, Јеврем Бојо-

вић, Павле Швабић, Драгољуб Попо-
вић, прота Добросав Ковачевић, про-
та Милош Парента, јеромонах др 
Јустин Поповић/Преп. Јустин Ће-
лијски/, јеромонах др Иринеј Ђорђе-
вић/потоњи Епископ далматински/... 
Аутор је записао и имена свих профе-
сора и предавача до наших дана. 
Патријарси Димитрије и Герман били 
су ученици Богословије Светог Саве, 
као и бројни Епископи наше Цркве и 
друге знамените личности из нашег 
народа.

У другом делу књиге налазе се го-
вори и беседе о светосавским просла-
вама: др Никодима Милаша, архи-
мандрита Фирмилијана, архимандри-
та Илариона Весића, проф. Атанасија 
Поповића, протосинђела Доментија-
на, проте Стевана Димитријевића, је-
ромонаха др Николаја Велимиро-
вића/Светог Николаја Охридског и 
Жичког, ученика београдске Богосло-
вије/, ректора архимандрита Кирила, 
Епископа горњокарловачког Симе-
она и других. Ту су и цртице из живо-
та Светосавске Богословије и са покло-
ничких путовања, као и матурских 
прослава, са сликама паноа генерација 
свршених богослова.

Благословен је труд приређивача 
ове значајне књиге, која је осветлила 
рађање, рад и трајање Богословије 
Светог Саве у Београду.

Протојереј-ставрофор Љубинко Костић,
Храм Светог великомуч. 

кнеза Лазара, Матарушка Бања
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П
ериод од првих пар година након 
уједињења обележен је радом на 
стабилизацији и усклађивању 

различитих државних пракси, од-
носно креирању јединственог држав-
ног уређења нове земље. Доношење 
Видовданског устава представља ре-
зултат тих напора. Oн је био темељ из 
кога је требало да произaђу поједина-
чне законске одредбе које уређују 
различите области државног апарата. 
У овом погледу изостајала је доследна 
политика, јер се већина ствари одвија-
ла стихијски. Иако парламентарна мо-
нархија, начин функционисања др-

жаве је у највећој мери зависио од са-
мовоље суверена. Љ. Димић наводи: 
„све нити власти налазиле су се у ру-
кама краља, који је био у могућности 
да руши владе које су имале парла-
ментарну већину, да одржава владе 
које нису имале поверење скупштине, 
да именује министре и ван скупштин-
ског састава, да не поштује ставове 
скупштине, да је распушта и распи-
сује парламентарне изборе.“ Исти ау-
тор истиче да се у периоду од ује-
дињења (1918) до шестојануарске 
диктатуре (06.01.1929 – 03.09.1931) 
сменило 24 владе и чак 10 министара 

ВЕРСКА НАСТАВА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА

Од Видовданског устава до диктатуре

Други део
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просвете, што вероватно представља 
својеврстан преседан у историји евро-
пског парламентаризма. 

Стање дисконтинуитета у погледу 
важних државних питања, међу који-
ма је и просвета, праћено тешким 
економским стањем и неразвијено-
шћу друштва након Првог светског 
рата чинили су немогућим сваки 
озбиљнији покушај уређења просветне 
политике. Поменуто стање огледало 
се и у чињеници да се настава у наро-
дним школама реализовала по зако-
нима Краљевине Србије из 1904. са 
допунама закона из 1919. године. Да-
кле, радило се по закону старе државе, 
уз минорне и недовољне промене које 
су биле неминовне, ако се има у виду 
карактер нове, мултиетничке државе.

Већ првих година након уједињења 
приметне су „прогресивне“ идеје када 
је образовање у питању. Тежње које су 
долазиле из министарства ишле су у 
правцу либерализације и лаициза-
ције просвете. Тежило се монополу 
државе на просвету и искључивању 
свих осталих фактора укључујући и 
цркву. Министар просвете Светозар 
Прибићевић се већ 1922. године зала-
же за принцип државне школе и 
наставе уз одбацивање могућности 
давања било какве просветне аутоно-
мије некој другој инстанци, јер се је-
дино на тај начин образовним систе-
мом могу креирати млади нараштаји 
по мери државе.

Период од уједињења до коначне 
унификације просветне политике оску-
девао је јасним законским одредбама 
али је био обележен многобројним 
дебатама и сукобима „прогресивних“ 
и црквених „конзервативних“ гле-
дишта. Чини се да су у читавом овом 
периоду постојале две основне тачке 
спорења: 1) питање опстанка верона-
уке у школама; 2) ако и опстане ко ће 
имати право реализације садржаја 

верске наставе. Оба питања су међу-
собно условљена и у многоме се пре-
плићу. Наиме, убрзо након уједињења 
појавила се тежња да верску наставу 
предају учитељи. Као носиоци наставног 
процеса сматрали су да поседују до-
вољне компетенције да држе часове 
верске наставе. Са становишта држа-
ве ово је било сасвим прихватљиво, 
јер је она хтела да држи клирике што 
даље од школе. Међутим са аспекта 
Католичке цркве (и нарочито са му-
хамеданског становишта) то је било 
неприхватљиво, јер је у католичкој 
традицији пракса да поучавање у ве-
ри буде искључиво у рукама клирика. 

Српска Православна Црква је кроз 
своју историју имала другачију прак-
су. Неретко су поред свештеника верску 
наставу предавали и редовни учитељи. 
Ово не чуди, пре свега због чињенице 
да су српска историја и религија ду-
боко испреплетане, да је темељ српске 
културе православна вера, те су учи-
тељи махом били људи који су дубоко 
укорењени у српску православну тра-
дицију, што их је чинило позванима 
да предају верску наставу. Штавише, 
у местима где није било свештеника 
или је изостајала могућност да они 
предају верску наставу, овог посла су 
се прихватали православни учитељи. 
Ипак, у новонасталој ситуацији и 
СПЦ је заузела став који је имала Ка-
толичка црква, односно тражила је да 
верску наставу реализују свештени-
ци. Став СПЦ је, чини се, био резултат 
страха да ће часове верске наставе ре-
ализовати некомпетентни учитељи 
атеистичких убеђења, пре свега због 
великог пораста марксистичких по-
гледа на свет међу интелигенцијом у 
земљи. Са друге стране знало се да ће 
Католичка црква бити истрајна у 
свом ставу, па је могућа била жеља 
цркве да има иста права као и като-
личка црква. Последично, на овакав 
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став је дошла реакција учитеља, који 
нису били одушевљени овом идејом. 
Са треће стране била је држава, која је 
годинама очајнички покушавала да 
направи државни просветни програм 
који би био у духу међусобне толе-
ранције и у функцији образовања Ју-
гословена. Трн у оку била је верска 
настава, као вечити извор сукоба и 
разједињавања међу људима у Краље-
вини. Стога, не чуди став државе по 
коме је религију требало изместити 
из школе, што је уосталом постајала 
пракса у добром делу Европе, јер је 
сматрано да би тиме многи проблеми 
били решени.

Чедомир Марјановић, вероучитељ 
и директор Учитељске школе, у разма-
трањима о овом сукобу изнео је став 
по коме би требало препустити верску 
наставу учитељима, чиме се не би 
штетило квалитету, и чиме би се ве-
ронаука сачувала од погубних после-

дица потпуног избацивања из школског 
система. Поменути аутор истиче да: 
„По закону о народним школама од 
1904. и 1919. учитељ предаје све предме-
те у свом разреду што значи формалних 
одн. законских квалификација има сваки 
учитељ; што се тиче фактичких ква-
лификација у (sic) колико је нама по-
знато те се квалификације стичу по-
лагањем учит. испита. На учит. пак 
испиту као бив. управитељ учит. школе 
знам да се полаже и група Веронаука 
са цркв. Певањем.“ Дакле, несумњиво 
је да је највећи проценат учитеља био 
оспособљен за преношење верских 
садржаја. Са друге стране, поменути 
аутор верује да је миноран број оних 
који негирају хришћанске вредности. 
Стога је по његовом мишљењу у циљу 
очувања верске наставе и пружања 
доброг образовања значајно било 
прихватити да учитељи буду носиоци 
целокупног наставног садржаја.
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Будући да је описана ситуација 
отежавала уређење верске наставе и 
просвете у целини, настава из поме-
нутог предмета изводила се по про-
граму који је донешен још 1898. године 
за школе у Краљевини Србији, с тим 
да су у новој држави по њему радиле 
све православне школе уједињених 
крајева Српске Православне Цркве. 
Верска настава се реализовала по 
програму који је застарео и који није 
до краја могао да задовољи потребе 
ученика и специфичности друштва у 
коме црква није више све и свја. У са-
мом програму су наведени садржаји 
које је требало обрадити по разреди-
ма, али В. Петковић наводи да у про-
пратном писму из 1899. никакво до-
датно појашњење о самом програму 
није достављено катихетама, већ се 
само сугерише да програм може бити 
проширен или сужен.

Са таквом основом и у ситуацији 
када је црква на новом почетку и без 
готово трећине свештеника које је из-
губила у рату, педагошки рад је био 
отиман из руку учитеља и стављан у 
домен свештенослужитеља који су 
били десетковани, преоптерећени 
црквеним обавезама, и недовољно 
припремљени, као уосталом и учитељи, 
за реализацију часова верске наставе. 

Иако се оскудевало у погледу тео-
ријског одређења наставног плана 
који би требало реализовати наставним 
процесом, црквени прегаоци нису се-
дели скрштених руку. Закон о школа-
ма који би уредио питање верске 
наставе је изостајао, али се радило на 
публиковању радова и књига које су 
биле од практичне користи катихета-
ма. У овом погледу вредни помена су 
напори учитеља Вујице Петковића  и 
већ помињаног Марјановић Чедоми-
ра, који је 1921. покренуо Библиотеку 
савремених религиозно-моралних 
питања, где је током једне деценије 

објавио преко 30 књига бавећи се 
црквеним проблемима, посебно пи-
тањем верске наставе. У својим радо-
вима бавио се горућим питањима на-
ше цркве и верског образовања у 
међуратном периоду, бранећи право 
на религијско образовање. 

Видимо да иако је држава постала 
уједињена јединство није било лако 
постићи. У погледу веронауке свака 
страна је имала своје аргументе, а 
компромис није био на видику. Кон-
кретни закони нису постојали, иако 
су доношене поједине одредбе у виду 
прелазних решења. Систем је фун-
кционисао на основу ранијих уредби 
и закона, којима ни једна страна није 
била задовољна, али је недостајала 
снага да се дође до коначног решења 
статуса веронауке. Због тога је сукоб 
тињао, описано стање трајало је све 
до слома парламентаризма у држави. 
После тог догађаја дошло је до проме-
не политичког уређења земље, након 
чега се кренуло са израдом закона 
којима се коначно уређује стање у 
просвети. 

Марко Трајковић,
докторанд ПБФ у Београду

-наставак у следећем броју-



38 | Веронаука

К
ао образовни светионик овог краја, 
на Црквеном брду, у централном 
језгру Врњачке Бање уздиже се 

Гимназија, школа која је изнедрила 
многе успешне генерације бањчана и 
становника околних општина. Осно-
вана је 1941. године на захтев грађана 
Врњачке Бање. Те ратне године довеле 
су велики број избеглица из Војводине 
и НДХ (независне државе Хрватске), 
те је потреба за отварањем школе била 
велика. На почетку свог рада Гимназија 
је била конципирана као осморазредна 
школа. Од тада непрекидно и предано 
ради на благословеној педагогији мла-
дих нараштаја који касније чине окосни-
цу нашег друштва и 
Цркве.

Будући да Врња-
чка Бања обилује ле-
тњим резидензијама 
разних државних 
институција, као и 
вилама истакнутих 
породица и чла-
нова друштва (и 
Патријаршија наше 
помесне Цркве по-
седује једну где је, блажене успомене, 
Патријарх Павле често боравио и оста-
вио дубок траг у срцима житеља 
Врњачке Бање), тако је ова школа отво-
рена у некадашњој вили „Терапија“, 
где се и данас налази, наравно уз про-
ширење простора. Од 17. новембра 
1941. године, када је почела са радом, 
ова школа се придржавала плана и 
програма наставе који је био прописан 
од стране тадашњег Министарства 
просвете. Управо тих година је и Верска 
настава била део обавезних предме-
та, а први вероучитељ је био познати 
свештеник Сава Банковић. На том 

месту је остао све до 1944. године, када 
му је комунистичка власт најпре забра-
нила приступ Гимназији, а затим га је 
6. децембра 1944. године и ухапсила. 
У каснијим годинама, комунистички 
режим је ову школу назвао по Слобо-
дану Пенезићу Крцуну. Након кому-
низма школа губи овај назив и остаје 
само назив Гимназија.

По писаном сведочанству господина 
Томислава Топличића, још увек живог 
житеља Врњачке Бање који је похађао 
Гимназију док је у њој још увек постоја-
ла Веронаука, пре него је укинута од 
стране новог режима, доносимо један 
занимљив и шаљив детаљ са часа.

„У Четвртом 
разреду Гимназије 
(сада осми разре-
досновне), професор 
теологије, који је пре-
давао веронауку, по-
зива ученике да од–
говарају за оцену.

Професор је проз-
вао једног ученика, 
кога смо звали Ду-
ка, да му каже ка-

ко се звао ученик апостола Павла, који 
је био први атински епископ, а припа-
дао је династији „Дионизија“.

Ученик Дука стао је за тренутак и 
чекао да му један ученик, његов добар 
друг, а који је волео да шапуће погрешно да 
би засмејао разред, шапне одговор.

- Ђунисије – шапнуо је добар друг.
Мислећи да је одговор тачан, Дука 

као из топа одговори:
- Ђунисије!
У разреду смех.
Сада је Дука добио нов надимак: 

„Ђунисије“.

Гимназија у Врњачкој Бањи
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Кроз историју ова школа је изне-
дрила доста доктора наука, призна-
тих у земљи и у иностранству, од 
којих су и данас многи професори на 
факултетима. Навешћемо пример 
једног од најпризнатијих генетичара 
у свету Миодрага Стојковића, као и 
познатог ватерполисте Игора Гочани-
на који је био и олимпијски шампион. 
Обојица су своје темеље знања поста-
вили управо у овој школи. Ова школа 
је изнедрила и неколико свеште-
нослужитеља наше Цркве, који су по-
сле гимназије наставили да изучавају 
теологију, стављајући се у службу на-
ше Свете Цркве.

Данас ова школа броји укупно три 
стотине седамдест ђака, а од укупног 
броја две трећине похађа верску 
наставу, тачније две стотине тридесет 
ученика. Непосредна близина Старе 
бањске цркве чини да се часови често 
одржавају унутар самог храма. Та-
кође, ова близина Цркве је значајна и 
из разлога што велики број ученика 
овде чини своје прве молитвене кораке 
и ту почиње заједничко духовно узрастање 
уз изучавање истина наше вере. Честе 
су посете вечерњим службама где се 
одржи час, као и заједнички одласци 
на недељна и празнична литургијска 

сабрања. У текућој години, у годишњи 
план рада школе ушла је и намера ве-
роучитеља да изведу једнодневну екску-
рзију када бисмо посетили наше 
средњовековне манастире. Реализа-
ција би требало да буде на пролеће.

Приметан је тренд пораста ђака на 
верској настави почевши од друге године, 
када се ученици у међугенерацијском 
сусрету боље упознају са садржајем и 
обликом часова, тако да из године у 
годину број ученика расте. Будући да 
се у истој згради са Гимназијом налази и 
престижна Угоститељско-туристичка 
школа, то се ученици обе школе су-
срећу на заједничким часовима и мо-
литвеним одласцима у наше храмове.

Славећи Господа, коме молитве уз-
носимо, и чију свету и вечну Истину 
изучавамо, надамо се да ће генерације 
које стасавају у овој школи бити бољи 
људи од нас, како би унапредили и 
учинили оно што ми нисмо успели, а 
на корист наше државе и Цркве Божије!

Ђакон Саво Величковић,
Храм Рођења Пресвете Богородице, 

В. Бања
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Осам је векова Свети Сава с нама,
али, ми нисмо са њим…
Ја би ка њему ходала сама
да грешке исправим.

Ту ми је Жича, то светло видим
ко неки Савин знак,
а ја се негде из мрака стидим
што нико није јак.

Да ли је у нашој Жичи
тестамент Савин,
па да га отворим,
да видим где је оставио љубав
па да је Србији поделим.

Да видим коме је оставио храброст,
па да јој погледам лице,
да се изборим да Србију спасим
ко зрно из кљуна грабљивице.

Осам векова, брат на брата.
Где је оставио помирење?
Лажи, преваре, за мрву злата
крвавим путем бедник се пење.

Осам векова без самилости,
ко да ти пружи руку кад падаш,
како да нађемо у вери радости
и научимо се нади.

Ја знам да у том тестаменту
још сија поштено лице,
и благи поглед и света слова
заборављене српске крштенице.

Миа Павловић,
ученица 7. разреда ОШ ,,Живан 

Маричић“, Жича

СВЕТИ САВА ОСАМ ВЕКОВА СА НАМА
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ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА 
ЊЕГОВОГ 

ПРЕОСВЕШТЕНСТВА 
ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ 

ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА
ОД 

18. НОВЕМБРА/1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
ДО

 13/26. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ

   

18. новембар/1. децембар (Недеља 
24. по Духовима. Свети мученик Пла-
тон; Св. мученици Роман и Варул От-
рок)

Епископ жички г. Јустин служио је 
Свету Архијерејску Литургију у Са-
борном храму Светог Саве у Краљеву 
.

   

21. новембар/4. децембар (Ваве-
дење Пресвете Богородице)

Свету Aрхијерејску Литургију 
Епископ је служио у Манастиру Ваве-
дењу у Овчарско-кабларској клисури, 
где је са настојатељицом Ангелином и 
сестринством овога манастира пре-
резао славски колач, поводом хра-
мовне славе.
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25. новембар/8. децембар (Недеља 25. 
по Духовима. Свети свештеномуче-

ник Климент. Оданије Ваведења)
Владика Јустин је служио Свету 

Архијерејску Литургију Храму По-
крова Пресвете Богородице у Белано-
вици. 

   

30. новембар/13. децембар (Свети 
апостол Андреј Првозвани)

Преосвештени је началствовао 
евхаристијским сабрањем у Сабор-
ном храму Светог Саве у Краљеву.

   

2/15. децембар (Недеља 26. по Ду-
ховима. Свети пророк Авакум; Св. 
цар Урош; Преподобни Јоаникије Де-
вички)

Епископ је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Храму Светог про-
рока Илије у Книћу.

6/19. децембар (Свети Николај Архи-
епископ Мирликијски Чудотворац 

– Никољдан)
Господин Јустин је служио Свету 

Архијерејску Литургију у Манастиру 
Никољу на Каблару и пререзао слав-
ски колач поводом славе храма.

   

9/22. децембар (Недеља 27. по Ду-
ховима. Зачеће Свете Ане (Детињци))

На празник Детињце, Епископ 
жички г. Јустин служио је Свету Ар-
хијерејску Литургију у Храму Светих 
Константина и Јелене у Ивањици.

   

12/25. децембар (Преподобни Спири-
дон Чудотворац, епископ Тримитунтски)

Преосвештени је служио Свету 
Архијерејску Литургију у Манастиру 
Жичи, где је замонашио искушеницу 
Мирјану у чин мале схиме, давши јој 
име Јована.
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16/29. децембар (Недеља 28. по Ду-
ховима – Светих Праотаца. Свети 
пророк Агеј; Света Теофанија царица 
(Материце))

Епископ је на празник Материце 
посетио Бајину Башту и служио Све-
ту Архијерејску Литургију у Храму 
Светог пророка Илије.

   

17/30. децембар (Свети пророк Да-
нило; Св. преподобни муч. ђакон 
Авакум и игуман Пајсије) 

Његово Преосвештенство г. Јустин 
је служио Свету Архијерејску Литур-
гију у Манастиру Благовештењу 
Пресвете Богородице у Трнави код 
Чачка, где је пререзао колач у част 
Светих мученика игумана трнавског 
Пајсија и сабрата му ђакона Авакума.

.
   

   

23. децембар/5. јануар (Недеља 29. 
по Духовима – Светих Отаца. Свети 
10 мученика Критских; Свети Наум 
Охридски – Оци  (Туциндан))

Владика је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Духовном центру 
у Краљеву, у параклису Светог Нико-
лаја Жичког.

   

25. децембар/7. јануар (Рождество 
Христово - Божић)

 Поноћну Свету Архијерејску Ли-
тургију Владика је служио у Сабор-
ном храму Светог Саве у Краљеву.

   



Летопис богослужења Епископа жичког | 45

26. децембар/8. јануар (Сабор 
Пресвете Богородице)

У Храму Светог кнеза Лазара на 
Љубићу Преосвећени је служио Све-
ту Архијерејску Литургију.

    

27. децембар/9. јануар (Свети пр-
вомученик и архиђакон Стефан)

Поводом славе црквеног хора 
„Свети архиђакон Стефан“ Владика 
Јустин је началствовао Светом Ар-
хијерејском Литургијом у Храму Све-
те Тројице у Краљеву где је јерођако-
на Паладија (Вукшића), сабрата Ма-
настира Студенице рукопожио у чин 
презвитера. Затим је у Манастиру 
Вујан служио опело уснулом у Госпо-
ду игуману овога манастира архи-
мандриту Јовану (Никитовићу). 

30. децембар/12. јануар (Недеља 
30. по Духовима - Богоотаца. Света 
мученица Анисија; Преподобна Те-
одора)

Преосвештени је началствовао 
евхаристијским сабрањем у Храму 
Светог Саве у Краљеву.

   

1/14. јануар (Обрезање Господа 
Исуса Христа; Св. Василије Велики 
(Нова година))

Господин Јустин је почетак кален-
дарске Нове године провео на Злати-
бору, служивши Свету Архијерејску 
Литургију у Храму Преображења Гос-
подњег.

   

5/18. јануар (Свети Теопемт и Тео-
на – Крстовдан)

 Владика је посетио село Грачац и 
служио Свету Архијерејску Литур-
гију у древној Цркви Светог Саве.
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6/19. јануар (Недеља 31. по Духо-
вима . Богојављење)

У Храму Светог Василија Острош-
ког у Кованлуку, Преосвећени је слу-
жио Свету Архијерејску Литургију на 
којој је извршио велико освећење во-
де. Затим је осветио темеље новог па-
рохијског дома у оквиру црквене пор-
те. У поподневним часовима Владика 
је служио молебан у Саборном храму 
Светог Саве, за нашу страдалну 
Цркву у Црној Гори.

   

7/20. јануар (Сабор Светог Јована 
Крститеља - Јовањдан)

Његово Преосвештенство г. Јустин 
служио је Свету Архијерејску Литур-
гију у Спасовој цркви Светог жичког 
манастира.

   

13/26. јануар (Недеља 32. по Духо-
вима. Свети мученици Ермил и Стра-
тоник (Оданије Богојављења)

У Манастиру Вољавчи Владика је 
служио Свету Архијерејску Литур-
гију.

   

14/27. јануар (Свети Сава први Ар-
хиепископ српски - Савиндан)

 Епископ је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Храму Свете 
Тројице у Горњем Милановцу и пре-
резао славски колач са братством 
храма и представницима градских 
школа са децом. Литургији је претхо-
дило освећење нове црквене про-
давнице у порти храма.
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20. јануар/2. фебруар (Недеља 33. 
по Духовима. Преподобни Јевтимије 
Велики)

Владика је началствовао Светим 
евхаристијским сабрањем у Сабор-
ном храму Светог Саве у Краљеву.

   

22. јануар/4. фебруар ( Свети апос-
тол Тимотеј; Преподобни мученик 
Анастасије)

У Манастиру Вазнесењу на Овчару 
Владика је служио Свету Архијереј-
ску Литургију на којој је освештао 
славско жито поводом имендана архи-
мандрита Тимотеја, настојатеља ма-
настира. Овом приликом, Епископ је 
замонашио у чин мале схиме брата 
Предрага Станковића, искушеника 
овога манастира, давши му монашко 
име Кипријан.

   

27. јануар/9. фебруар (Недеља о 
митару и фарисеју. Пренос моштију 
Светог Јована Златоустог)

Преосвештени је начинио канон-
ску посету Ратини, служивши Свету 

Архијерејску Литургију у Храму 
Рођења Светог Јована Крститеља.

   

30. јануар/12. фебруар (Света Три Је-
рарха)

Епископ Јустин је служио Свету 
Архијерејску Литургију у Храму Све-
та Три Јерарха у Пожеги, поводом 
славе храма.

   

2/15. фебруар (Сретење Господње)
На празник Сретења Господњег, 

манастир посвећен овом великом 
празнику на Овчару прославио је сла-
ву. Свету Архијерејску Литургију је 
служио Његово Преосвештенство 
Епископ жички г. Јустин.

   

3/16. фебруар (Недеља о блудном 
сину. Свети Симеон и Ана; Свети Ја-
ков, Архиепископ српски)

 Владика је са братством храма и 
литургијском заједницом верног на-
рода служио Свету Архијерејску Ли-
тургију у Саборном храму Светог Ге-
оргија у Ужицу. 
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Приредио:
протођакон 

Александар М. Грујовић

   

9/22. фебруар (Свети мученик Ни-
кифор – Задушнице)

У Саборном храму Светог Саве у 
Краљеву, Преосвећени је служио 
Свету Архијерејску Литургију.

   

10/23. фебруар (Свети Власије; 
Свети великомученик Ђорђе Крато-
вац)

Господин Јустин је начинио канон-
ску посету црногорском намес-
ништву и служио Свету Архијерејску 
Литургију у Храму Рођења Пресвете 
Богородице у Косјерићу.

   

   

13/26. фебруар (Свети Симеон 
Мироточиви)

На дан свештеног спомена Препо-
добног оца нашег Симеона Мирото-
чивог, Владика је служио Свету Ар-
хијерејску Литургију у Манастиру 
Студеници и пререзао славски колач 
поводом прославе празника оснивача 
овога манастира.  

   






