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Часно свештенство, богољубиво 
монаштво, верни народе, драга децо 
наша духовна,

Са радошћу вас поздрављамо и 
желимо добродошлицу на ово место 
саборовања и духовног узрастања. 
Пред нама је одговоран и свети посао: 
не само због осмишљавања садржаја 
прикладног за све узрасте, већ и пр-
венствено због тога што су за покре-
тање и уређивање Жичког благовесни-
ка везана многа значајна имена наше 
цркве. Наиме, овај лист је покренут 
на иницијативу Светог Владике Ни-
колаја Велимировића 1919. године и 
под именом Преглед цркве Епархије 
жичке излазио све до 1938. године. 
Тада мења име у Жички благовесник 
чије даље објављивање бива прекину-
то ратним збивањима 1941. године. 
Ради бољег разумевања доприноса и 
значаја овог Николајевог дела, морамо 
се осврнути за тренутак на исто-
ријски контекст у коме се одвијало 
покретање и рад на овом гласилу. Било 
је то време буђења народно-религиоз-
ног покрета у коме је Свети Владика 
препознао душу нашег народа који је 
у себи носио чежњу да се, упркос опш-
тем страдању, призове и угледа на 
свете оце, свете подвижнике и угод–
нике. Свакако да је овај покрет био у 
опасности да прерасте у својеврсну 
народну елиту, те да од одушевљења 
Христом и подвигом прерасте у зило-
тизам и распе се у јерес и отпадни-
штво. Будући свестан те опасности, 
богомудри Владика је уложио сав труд 
да потенцијал ревновања богомољач-
ког покрета усмери ка саборности и 
тако га сачува у оквиру Цркве. 

Почетком рата редакција часо-
писа престаје са радом све до 1997. 
године када по благослову блажено-

УВОДНА РЕЧ ЕПИСКОПА

почившег Епископа жичког Стефа-
на (1978–2003), ово гласило наста-
вља своју мисију. Блаженопочивши 
Епископ Хризостом (2003–2012), 
на иницијативу градске библиоте-
ке „Свети Стефан Првовенчани” у 
Краљеву чини још један корак даље у 
унапређењу, те даје благослов за диги-
тализацију часописа. На тај начин 
ова културна баштина постаје дос-
тупна свим истраживачима, на ин-
тернет презентацијама градске биб-
лиотеке „Владислав Петковић Дис” 
у Чачку (Преглед цркве Епархије жич-
ке) као и Народне библиотеке Србије 
(Жички благовесник).

Жеља нам је да наставимо рад на 
унапређењу нашег Благовесника, да 

Епископ жички Јустин
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би, поред интернет презентације и 
простора на краљевачкој телевизији, 
ова делатност постала значајна ми-
сија наше Цркве, како бисмо трудом, 
молитвом и залагањем читаве цркве-
не заједнице учинили богочовечански 
подвиг изразом народног живота, а 
душу народну изаткали христоли-
ким врлинама. У томе је спасење од 
приземног духа овога времена: да у 
нашим текстовима преовладава веч-
но жива Личност Богочовека Хрис-
та. Овакав подухват подразумева 

Од свих вести које су се икада пронеле 
васељеном једна је заједничка блага вест 
за све, увек и свуда. То је благовест неба 
земљи. Пошиљалац ове вести је Вечни 
Савет Свете Тројице. Преносилац Гаври-
ло Архангел, почаствовани весник онога 
„Што око не видје, и ухо не чу, и у срце 
човјеку не дође” (1 Кор 2, 9). Прималац је 
сва твар, возглављена у човеку као свом 
најузвишенијем предстојатељу. Садржај 
благовести је: „Ето, дјевојка ће зачети, и 
родиће сина, и надјенуће му име Емануил, 
што ће рећи: С нама Бог” (Мт 1, 23). Бог 
Слово постаје човек, обнављајући Лик 
Божији у човеку. Оно што је било у бла-
ту, избледело, похабано, погрбљено, из-
губљено, сада добија своје ново достојан-
ство. Превазиђено је достојанство првос-
твореног Адама, јер је Нови Адам ост-
варена нада старога Адама. Витлејемске 
јасле су постале раскошније од Едемског 
врта. Њихова скромност није оскудност, 
већ символ једноставности која у својој 
прекрасности превазилази сва констру-
исана блештавила овосветска. Естетика 
витлејемске пећине је изнад сваке могућ-
ности поређења. У њој Пречиста и Увек 
Дјева рађа Онога Кога васколики старо-

Реч уредника
БОЖИЋНА БЛАГОВЕСТ НЕБА ЗЕМЉИ

ревност и труд свих нас, јер су сви 
позвани и призвани да оприсутне 
и дочарају нашим читаоцима силу 
дејства Божијег – кроз знање, лично 
промишљање, искуство, кроз љубав 
и благодат, кроз врлине и тајне Духа 
Светога у Цркви. Нека Господ благо-
слови наше мисли и молитвене жеље, 
а све у славу Божију и спасење рода 
нашег.  |  Епископ жички Јустин

заветни патријарси и праведници чека-
ху са неизрецивом чежњом за спасењем. 
Ево ту и Богомладенца Христа као Новог 
Разлога за анђеоско појање: „Слава на ви-
сини Богу и на земљи мир, међу људима 
добра воља” (Лк 2, 14). У Њему су људи 
добили Брата који је постао основ бра-
тољубља. Ово братољубље је извор ис-
тинског човекољубља. 

Обнављајућа и преображавајућа ра-
дост Рођења Исуса Христа је порука за 
нас да су свет и човек вредни пажње 
Сина Божијег. Ми нисмо поседници ове 
Љубави, већ призвани сведоци. Божић 
са својом литургијском основом и мно-
штвом народних обичаја нас подсећа да 
то никада не превидимо, не пречујемо 
и не заборавимо. Бог Отац нас је „бла-
гословио у Христу сваким благословом 
духовним на небесима, као што нас и 
изабра у Њему прије постања свијета да 
будемо свети и непорочни пред Њим, у 
љубави” (Еф 1, 3-4).  |  јереј Александар 
Р. Јевтић

Тема броја  |  
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Догађај рођења, оваплоћења, утело-
вљења Бога у човека променио је ток 
историје. Он је дао једну нову димензију 
постојања света и човека и тиме поста-
вио границу времена, времена пре Ње-
говог рођења и времена после Његовог 
рођења. Рађање човека је свима било по-
зната чињеница. Данас се открива једна 
нова и чудесна истина, Бог се рађа. Овај 
догађај, дело Божије, збуњује многе, не 
само у време када 
се збио, већ и да-
нас. Он Који Јесте, 
Јахве, постаје де-
тенце, Он – пре-
вечни Бог.

Овај Догађај је 
одредио ток чита-
ве цивилизације у 
којој ми живимо. 
Време се рачуна 
од Њега, култу-
ра се мери Њиме, 
сликари сликају Њега, песници о Њему 
певају, сваки уздах је Њему упућен. Све 
ово је са разлогом. Дошао је Бог у свет и 
постао човек, не било какав човек, већ 
савршени човек који дела оно што је од 
Његовог Оца. Да ли ми чинимо дела која 
су од нашег оца?

Бог је својим рођењем показао да му 
није ништа страно и дао је сваком човеку 
одређене таланте. Дао му је да ради и да 
својим трудом умножи таланте и задо-
бије још већу благодат. У нашем народу 
је делање занемарено. Ово препознајемо 
називом једног дана у седмици. Недеља је 
први и последњи дан седмице. У разли-
читим народима се различито именује. 
Енглези га зову Sunday, Немци Sonntag. 
У преводу ова два назива дају да је то 
дан сунца. Није то случајно. У периоду 
настајања овог празника у IV веку, он 

је заменио прослављање староримског 
идола, и тако је у поезији овог празника 
Новорођени Бог поистовећен са Сунцем 
са Истока. Други народи, као Грци, Фран-
цузи, Италијани, Шпанци, овај дан нази-
вају једноставно дан Господњи, а Руси га 
зову васкрсење. Све узевши у обзир, сви 
хришћански народи су овом дану дали 
именско одређење према Богомладенцу. 
Код нас се то није десило. Нама је, чини 

ми се, од све вели-
чине овог дана ва-
жан детаљ да тада 
не треба радити, 
што је погрешно. 
Да не ширимо 
прекоре (поне-
дељак – поново 
не делај, уторак 
– вторник – пов-
торити – поно-
ви исто), треба 
да размислимо о 

томе шта је Бог рођењем урадио. Твори 
све ново. И врло је важно да твори, јер 
му је то једна од најважнијих каракте-
ристика, да је Творац, зато шаље Сина да 
Он чини све што је Његово. Да чини, а не 
да не чини. Новорођени Бог увек указује 
шта треба да се уради, да би били Његови. 

Познање Бога до овог тренутка се 
заснивало на десет заповести. Све су 
одређене негацијом. Не чини идола, не 
имај другог бога, не уби… Ово Детенце 
позива на деловање, да љубимо Бога и да 
љубимо другог човека. То дело љубави 
искључује сваку негацију. Призива нас 
да творимо дела Оца који је на небесима 
и да други виде та дела и прославе истог 
Оца. Позива нас да пружимо руку и она 
ће постати здрава, да устанемо да бисмо 
ходали, да отворимо уста да би говори-
ли. Није довољно само слушати речи, оне 

 БОЖИЋНА ПРОПОВЕД
– Све ново творим Ја –

  |  Тема броја
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се извршавају и тиме постајемо мудри 
људи, градитељи свога спасења. Тако се 
саображавамо Новорођеном, који је до-
шао као Господ и од суботе, и тиме уки-
нуо бесмисао неделања. 

Због тога је и ово дан за делање. Као 
што је Отац творац свега, послао Сина да 
све ново твори у свету, да то обнављање 
буде у Духу Светом, Животворном и 

Животворећем, тако смо и ми призвани 
усиновљењем у Новорођеном, да будемо 
деца која ће од сада видети небеса отво-
рена и анђеле Божије како узлазе и си-
лазе на Сина Човечијега, на Исуса, Који 
Јесте Христос.

Иди и ти па чини тако.  |  протојереј Ми-
ломир Радић

ОВАПЛОЋЕЊЕ БОГА ЛОГОСА

„Празнујмо, не вашарски, него божански; не светски, него надсветски празник…”
Свети Григорије Богослов

Сведоци смо приговорâ да су цркве-
ни празници често праћени нерадом, 
пијанчењем и сличним појавама. Међу-
тим, по речима једног савременог теолога 
„суштину било које појаве морамо про-
цењивати не по њеном искривљивању, 
већ по њеном правом смислу и назна-
чењу. Стога се и о хришћанским празни-
цима мора говорити увек из перспективе 
њиховог изворног смисла: шта заиста јесу 
хришћански празници и како би их тре-
бало празновати”. Не умањујући значај и 
смисао наших народних обичаја који су у 
вези са Божићем, овде настојимо указа-
ти на богословски значај и смисао Ова-
плоћења Бога Логоса, те на најважнију 
последицу коју овај догађај из свештене 
историје има по живот човека.

Будући створен, човек је несавршен 
и смртан, јер у самом себи нема никак-
ву силу која би му гарантовала бесмрт-
ност и вечни живот. С друге стране, Бог 
је нестворен, бесмртан и вечан. Дакле, 
различите су природе постојања Бога 
и човека. Због тога спасење у хришћан-
ском смислу значи превазилажење смрти 
– највећег човековог непријатеља и задо-
бијање вечног живота. Пошто човек због 
горе наведених чињеница није у стању да 
буде покретач спасења целокупног света 
и пошто се прародитељским грехом на-

шао изван јединства са својим Творцем, 
Спаситељ света и човека је требало да 
има јединство са створеном природом и 
да као Личност буде нестворен. То значи 
да је Спаситељ могао бити једино нество-
рени, бесмртни и вечни Бог, али Бог који 
ће остварити најприсније јединство са 
створеним светом. Због тога „Логос пос-
таде тело и настани се међу нама” (Јн. 1, 
14). Другим речима, Бог постаје човек да 
би се човек обожио, како то говоре Све-
ти оци. У Оваплоћењу Христовом су се, 
тако, испунила два неопходна услова за 
спасење човеково: иницијатива за спа-
сење је потекла од Бога, а спасење света 
је остварено тако што је Логос постао 
човек, јер ниједно друго биће, осим Бо-
гочовека, чак ни Бог Сам од Себе, није 
могло да спаси свет. Према томе, морао 
је да посредује и човек као веза између 
Бога и створеног света. Христос јесте чо-
век, у свему сличан нама осим што нема 
греха, али је и Бог, те тако није условљен 
законима природе пошто Га Дух Свети 
ослобађа од тих закона. 

Треба знати и то да Христос није рођен 
на начин на који се ми рађамо. Богороди-
чине речи „Како ће то бити кад ја не знам 
за мужа?” (Лк. 1, 34) указују управо на то 
да Његово Рођење није било свакидашње 
и да је за остварење истог била потреб-
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на вера и слобода схваћена као служење 
Богу. На тај начин тајна Оваплоћења, 
смисао Зачећа и Рођења Христовог, није 
у показивању свемогућства Божијег, већ 
у томе што се пројавила слобода Божија 
– Духом Светим и слобода људска – оли-
чена у Пресветој Богородици. Пристан-
ком Пресвете Дјеве Марије, Бог је постао 
човек. Отуда и мисао Светог Јована Да-
маскина да је „рођен не богоносни човек, 
већ оваплоћени Бог”. Стога, ми хришћа-
ни не проповедамо обоготвореног чове-
ка, већ очовеченог Бога.

Оваплоћење се не односи само на 
Христа, већ на сва Лица Свете Тројице. 

Међутим, Христос (као божанска Лич-
ност, не и људска, тј. само је једна Лич-
ност Христова) је у центру тог догађаја, 
јер се само Он поистовећује са палом 
творевином, али не и са грехом.

Најважнија последица
по живот човека

Христос је дошао у телу најстварније, 
не привидно или симболички, већ трајно 
и неизменљиво у потпуном јединству са 
људским родом. Последица овог божан-
ског чина је изражена у карактеристич-
ној реченици Светог Атанасија Великог: 
„Он се очовечио да бисмо се ми обожи-
ли”. Израз „обожење” означава заједницу 
човека и Бога остварену Оваплоћењем 
Христовим. Свети Максим Исповедник 

Рођење Христово посматра као догађај 
који припада првобитном Божијем пла-
ну стварања света те је, као такав, неза-
висан од прародитељског греха. Христос 
би се оваплотио и да Адам није пао, јер 
је незамисливо да овај свет сам по себи 
превазиђе смрт и пропадљивост који су 
својствени човековој природи. Из овога 
произилази да мимо Христа није могуће 
спасење човека, јер управо кроз Христа 
и само у Њему долази до јединства чи-
таве материјалне творевине и Бога. Да-
кле, човек је створен управо ради новог 
човека – Христа и то због тога што он 
има способност да личносним начином 

постојања и животом у заједници, сло-
боди и љубави са другим људима и све-
том у којем живи, тежи ка своме Творцу, 
по чијем Лику је и створен. Према томе, 
Рођење Христово је израз вечне љубави 
Божије, која подразумева да Бог никако 
не жели да се овај свет врати у небиће, 
већ да живи вечно. Хришћанско учење о 
томе да је Бог постао човек значи ства-
рање реалне могућности да заједнича-
римо са Богом. То не бива на неки мора-
листички начин (рецимо имитирајући 
Христа) него на стварни, реални начин 
кроз литургијско-подвижнички жи-
вот у Цркви. Наведеном заједничарењу 
неће бити краја, јер је живот у Цркви и у 
Христу стални раст „из славе у славу” (2. 
Кор. 4, 1).  |  јереј Ратко Хрваћанин

Бог постаје човек

  |  Тема броја
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Стефан Немања, српски владар или 
пустињак, телесни отац Светога Саве 
или његов духовни син? Ко је заправо 
овај човек? Вечерашњи скуп, ипак, није 
посвећен Немањи, нити нама који учест-
вујемо; није посвећен чак ни Немањином 
завештању, већ нечем много значајнијем 
од свега наведеног заједно, а то је Пре-
дање са великим почетним словом. 

Предање јесте Божије Откровење чо-
веку. Предање јесте продужетак Откро-
вења љубави: „Јер, Бог толико заволе свет 
да је дао свога Јединородног 
Сина да ко год у Њега верује 
не пропадне, него да има жи-
вот вечни” (Jн. 3, 16). Догађај 
тог Откровења је Личност 
Богочовека Христа – кога 
Апостоли проповедаше, а 
Свети Оци сачуваше. Због 
тога Предање не може бити 
поједностављено на тради-
ционални обред, већ се може 
осетити као доживљај Лич-
ности тог Откривења љу-
бави, доживљај Богочовека 
Христа у Цркви Христовој. Ово Предање, 
овај легат потврђује у лику Немање да је 
он нови делегат Божији и као такав слу-
житељ Божије службе у овом свету. 

Стефан Немања, потоњи монах Си-
меон и Сава, принц новог друштвеног 
уређења нађоше се као два најскупља 
имена у ризници посрбљене хришћан-
ске цивилизације. Ова два имена не 
могу се откупити, већ задобити избо-
ром животног пута којим су Немања и 
Сава заједно ишли. Част ношења имена 
Стефан или Στέφανος испред крштеног 
имена је краљевско обележје свете ди-
настије Немањић. Име, међутим, има 
једну дубљу нит која повезује човека са 
оним од кога је призван. Заиста, како се 
можемо одазвати некоме ако претходно 
нисмо именовани: од наших родитеља 

по рођењу, од свештеника на крштењу 
или као Стефан Немања на монашењу. 
Добити име значи бити у односу са не-
ким, припадати некоме: родитељима, 
једној заједници или народу. На основу 
тог односа изграђује се наше биће. Име 
као такво донекле одређује наш карак-
тер и задатак. Тако је име на крштењу 
или монашењу најлепше, јер човек до-
бија име не само по једном свецу, него је 
и сам призван да постане свети по коме 
је добио име. Због тога је име Стефан 

далеко изнад једног титу-
ларног имена, јер пре свега 
значи избор за истинско 
биће и истински живот. 

Немањина слобода из-
бора је двојака: прва слобо-
да је слобода за Богочовека 
Христа, а друга – слобода 
од греха, смрти и љубона-
чалија, то јест властољубља. 
Сваки сусрет са Христом 
јесте позив човеку да пре-
позна истинску слободу и 
да одговорно прихвати свој 

избор. Имућни српски владар постаје 
пустињак. Замислите тежину догађаја 
данашњег краља или премијера који од-
лази у Свету Гору да се замонаши? Зар то 
не би уздрмало и запитало многе – чему 
такав избор? Овај скандал, у изворном 
значењу спотицање, није на разочарење 
средњовековног јавног мњења, већ на 
корист сваког верујућег житеља Србије. 
Вртоглави дар слободе за Христа је из-
ненађење за многе умне државнике, али 
Немања бира стратегију хришћанског 
подвига као лек за своје биће, а онда и 
рецепт за свој народ. Немањин одзив је 
био нарочито тежак. У лику владара, он 
је први међу одговорнима за једног од 
своје мале браће, али у монашкој ризи 
скрива се први међу молитвеницима за 
свој народ па чак и за друге народе. 

СВЕТИ СИМЕОН: ПРАВОСЛАВНО НАСЛЕЂЕ У СРБИЈИ
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Ново име – нови живот. Умире Не-
мања рађа се Симеон. Ово је велика пре-
кретница за Немању, јер живећи у свет-
лости Христовој он сагледава своју греш-
ност и циљеве кратког века. Криза или 
време одлуке почетак је Немањиног пра-
вог наслеђа, а то је да материјално наслеђе 
Србије веже Православном вером за ис-
тинско Предање, за самог Христа. Ово је 
програм правог Немањиног наслеђа.

Напојен несхоластичком филосо-
фијом и вером Источне Цркве, Симеон 
упознаје Бога. Вера иако невидљива није 
неосетљива; она се доживљава и непрес-
тано живи. Чак и оно што је од Симеона 
сачувано у писаној форми, забележено је 
не због забаве, већ да се учврсти вера у 
народу и осмисли живот кроз веру. По 
речима Светога Саве: „Како ћемо овога 
назвати? Владарем ли, а уз то и учитељем? 
Јер утврди и уразуми срца свију и научи 
нас како правоверни хришћани треба да 
држе праву веру у Бога. Прво на себи бла-
говерност показа, а потом друге научи” 
(Житије Светога Симеона Немање). 

Данас прослављамо Светог Симеона, 
али који је смисао празновања, ако не 
повратак учењу свечевом? Славља мно-

гих светих формално обележавамо, али 
их врло мало познајемо. Зашто? Лик Си-
меона, многоталентованог свеца, пуног 
жара љубави, самопожртвовања и слу-
жења није подобан узор модерном чо-
веку, нарочито не једном властодршцу. 
Како да један Србин говори о другом, а 
да се не упоређује са истим? Али, ми се 
не упоређујемо са светима. Постоји један 
неописиви страх од поређења са свети-
тељима. Стајати испред личности Си-
меона значи откривање наше личности. 
Заиста, на Божијој светлости у лику све-
ца ко може заклонити свој грех?! Светац 
је хришћански калуп који ће обликова-
ти многе ако будемо усвојили личност 
и живот Симеона као путоказ за нашу 
личност и живот. Зато личност светог 
обавезује да бавећи се њиме почнемо да 
се бавимо собом.

Значај Симеона јесте искуствено 
знање његовог животног избора – Хри-
ста. Знање овде не подразумева концеп-
туалну анализу исцрпљену разумом, већ 
знање доживљено кроз осећајна, пипљи-
ва и остала невидиљива и видљива чула 
која у непосредном односу са другим до-
бијају право знање о другом. 
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Док имађаше привилегију да кроз свој 
иметак буде учен и стекне велика знања, 
овај богоугодни муж гледаше далеко из-
над. Он је знао и да му се крај приближа-
ва, али пре свега је знао да све знање ово-
га света не може осигурати његов живот, 
а сигурно не његово наслеђе. Због тога 
име Симеона неће постати мит, већ про-
живљено предање – монах који је споз-
нао Живога Бога – истинско Предање.

Избор Симеона није изветрели оби-
чај средњовековног владара, већ слобода 
за истинско исцелење појединца па онда 
читаве заједнице. Последице тог избора 
су слатки плодови истинског знања. Си-
меонов сусрет са Богом је заиста срећа, 
највећа срећа јер упознаје живо Предање, 
Бога који му се открива. Кроз упозна-
вање таквог Бога, човек као у великом ог-
ледалу сагледава своју ништавност, али и 
могућност узрастања и савршенства. У 
огледању Бога налазимо одговор избора 

на који је Симеон позван. Симеон зато 
не може остати једна тема академског 
скупа, јер Бог у личности Симеона јесте 
доживљај на који су сви позвани. Избор 
за овакво предање јесте легат Божијег 
делeгата Светога Симеона – својој деци и 
свом народу у свим временима. 

Токови светске историје ипак, одра-
жавају једну другу слику избора. Слобода 
је и даље човеков највећи дар, а привиле-
гија слободног избора често не повлачи 
одговорност за то што бирамо. Без об-
зира на различите смернице које српско 
друштво незаустављиво проповеда и без 
обзира на последице нашег избора, једно 
је увек сигурно – Божији избор је да буде 
увек са нама. Питање је да ли смо ми са 
Њим?   |   др Ђорђе Петровић

ЧОВЕК СА „МУЗИКОМ У СЕБИ”

Од смрти великог Виљема Шекспира (1616. г.) навршило се 400 година. У међувре-
мену је о његовој личности, пореклу, (не) постојању, настало много теорија. Ни Срби 
нису били лени, па су га појединци прогласили за Србина. Без обзира на националну 
припадност, остаје једна истина, а то је да се људи попут Шекспира могу назвати 
заједничким именом „свечовек“. О томе нам поручују редови који следе из дела Ше-
кспир – Свечовек, које је пре сто година написао свечовек Свети Николај Велимиро-

вић (прим. уред.).

Достојевски, Соловјев, српска епска по-
езија, Горки, па чак и Сјенкјевич, који је 
то на један уметнички начин више него 
други. „Једна несавршеност показује ми 
другу, тако да ме терају да искрено прези-
рем самога себе”! То може бити најбоља 
илустрација негативне стране словен-
ских генија. Сви они су сломљена срца, 
скршена огледала; свет се не може сасвим 
јасно огледати у тим огледалима. Њихова 
писана дела су више вапај и молитва за 

Шекспир је био човек са „музиком у 
себи”. У словенском свету нема ниједног 
човека са „музиком у себи“. У англо-аме-
ричком свету постоје таква два – други 
је био Емерсон. Велики Словени су били 
обузети болним утиском о људској па-
тњи у овом свету у толикој мери да су сви 
они посветили свој таленат решавању 
„социјалног проблема” „људске среће”. 
Они су сви проповедници и реформа-
тори: Хус, Мицкјевич, Гогољ, Толстој, 

текст предавања одржаног
у Горњем Милановцу

о Светом Симеону Мироточивом 2016. год.
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правду, милосрђе, братство, људско сао-
сећање и кротост. Сви они су веровали 
да људска срећа лежи иза првог брда које 
дели нашу генерацију од будућности. 
„Желание блага всему живушчему!” уз-
викнуо је Толстој, тј. „желети срећу свим 
живим бићима”. То је била suprema lех 
(врховни закон) његове етике и религије.

Шекспир је био смион до дрскости. То 
је оно што му Толстој није никада могао 
опростити. Шекспир није проповедао и 
вапио, већ расветљавао: чак ни најбоље 
и најимпресивније странице Библије 
нису оне које директно проповедају, већ 
оне које илуструју. Ово је Давид, а оно 
је Савле – бирај! Ово је Антонио, оно је 
Шајлок – бирај! Толстој је иза себе оста-
вио секту, као и сви учитељи који пропо-
ведају директно и свесно, ангажовано. 
Шекспир није иза себе оставио секту, већ 
Човечанство.

Нема књиге (чак ни у Толстоја), сем 
Библије, у којој је контраст између добра 
и зла тако пластично приказан као што је 
у Шекспира. Он је најздравији гениј у ис-
торији, најздравији и са највећом унутра-
шњом хармонијом. Он гледа на живот 
као на драму. Сви елементи који постоје 
у свету у неком историјском тренутку 
(као на пример, у време Перикла, или Це-
зара, или Хенрија VIII) потребни су као 
компоненте светске драме у таквом тре-
нутку. Све, свака мисао, реч или осећање 
важни су само ако су уткани у ту велику 
драму, у акцију, патњу, заплет. Зло мора 
бити кажњено, и Шекспир заиста неми-
лосрдно кажњава зло бичем судбине или 
сопственом иронијом – али зло је ипак 

неизбежна компонента у драми људског 
живота на земљи. Зашто? Шекспир не 
даје oдговор; Библија даје. Наш грех је 
био почетак наше овоземаљске трагедије, 
а патња је њена последица. Симболично, 
када су Адам и Ева напустили Рај, Змија је 
испузала испред њих. Змија – нешто што 
пуже – постала је њихов вођа у свет. Да ли 
је то истина? У саму чињеницу можемо и 
посумњати, али не и у симбол. Шекспир 
вам неће дати директан одговор. Он ће 
вам само показати неухватљиве при-
зоре овог живота и мозаички карактер 
глумаца на позорници света. Он ништа 
не проповеда, он само слика, али својим 
снажним сликањем он веома потврђује 
Библију у свему што је највеће, најпле-
менитије, најузвишеније и што највише у 
њој надахњује. Он је био и још увек јесте 
друга Библија за своју нацију и све своје 
обожаваоце. Откако је Библија донесена 
у Велику Британију није било сличног 
свељудског документа који се читао на 
овом острву као што је Шекспир.

Шекспир је панантропос – на руском: 
Всечеловек – и то епски. Достојевског 
бисмо можда могли назвати лирским 
панантропом. То је разлог зашто ове две 
велике расе, Англо-Саксони и Словени, 
толико тајно гравитирају својим душа-
ма једни према другима, упркос свим 
могућим привременим разилажењима у 
политици. Њихов идеал је исти – свељуд-
ски. Само је изражавање њиховог идеала 
различито.

У прослави тристагодишњице Вели-
ког Песника Велике Британије, словен-
ски свет ће још једном осетити најдубљу 
захвалност и бескрајно дивљење према 
Шекспиру, епском панантропу, у чијем 
чаробном језику Словени налазе најјас-
нији израз и сoпствене душе, да, своје 
панхуманистичке душе, за коју ни једно 
Божије створење на земљи није одвећ 
мало да би требало бити одбачено, а ни-
каква људска слава толико велика да би 
се поредила са славом Божијом.   |   Свети 
Николај жички
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красити животе хришћана. Али, изнад 
свега, те светиљке однекле морају прима-
ти ватру. Оне морају бити просветљене. 
Ватра је Свети Дух који је на Педесетницу 
сишао на апостоле у виду огњених јези-
ка. „Бог је ватра”, каже он, „и кроз Светог 
Духа Бог трага за материјалом који ће за-
палити божанском љубављу”.

Пошто су на Педесетницу крштени 
„Светим Духом и огњем” апостоли су 
отишли да разгоревају ватру у други-
ма. Ништа нису радили охлађени. Били 
су страствени у својој љубави према 
Христу. Када су говорили о Исусу други 
би били запаљени њиховом ревношћу. 
Ватра разгорева ватру.

Енглески епископ је посетио свеш-
теника своје епархије. Питао га је како 
стоје ствари са парохијом. „Па, не могу 
реку Темзу да ставим у ватру!”, одгово-
рио је свештеник. „Оно што мене занима 
је”, узвратио је епископ, „ да ли би, када 
би, рецимо, узели тебе и бацили у њу било 
икаквог цврчања? Да ли ти гориш?”. Отац 
Јован Кронштантски је једном рекао: 
„Твој Господ је ватра; немој дозволити да 
ти срце буде хладно, већ нека гори вером 
и љубављу”.

Да би ватрено и са ентузијазмом про-
поведали реч Божију неопходно је да 
чувамо Духа Светога који је у нама, да 
чувамо унутрашњи пламен запаљеним. 
Уколико свештеник болује од онога што 
је сасвим прикладно названо „сагорело-
шћу”, то је зато што је ватри Духа Божије-

ПРОПОВЕДАЈТЕ СА ЕНТУЗИЈАЗМОМ

Хришћански проповедник је гласник 
који доноси највећу вест коју је овај свет 
икада чуо. Наш Господ очекује од нас да 
то чинимо са ентузијазмом. Замислите 
колики ентузијазам би имао онај који са-
општава вест да је управо пронађен лек 
за рак. Бог нам је поверио да објављујемо 
лек за много веће зло него што је то рак, тј. 
лек за грех, зло и смрт. Ми који то провоз-
глашавамо треба да будемо пламени и до-
такнути снажним узбуђењем, узбуђењем 
којим оно срце које гори и друге убацује у 
пламен. „Треба да богословствујемо”, вели 
Свети Григорије Константинопољски, „не 
на аристотеловски начин – интелекту-
ално – већ начином рибара који су одлуч-
ни да упецају рибу”. Ми треба да пропове-
дамо са ентузијазмом.

Одакле потиче тај ентузијазам? Исус 
је рекао: „Дођох да бацим огањ на земљу; и 
како бих желео да се већ запалио!” (Лк 12, 
49). Шта је та ватра? То више није жбун 
који је горео на месту где је Мојсије раз-
говарао са Богом и где је осећао његово 
присуство. Та ватра су срца која пламено 
стоје пред присуством Божијим. „Жбуње 
које гори” које Бог има у овоме свету су 
срца људи који су на Педесетницу покре-
нути вером и испуњени Духом Светим. 
„Дух човеков је свећа Господња”, читамо у 
Светом Писму (Прем. Сол. 20, 27). Када 
се у нашим срцима разгори ватра Духа 
Светога, она је све оно што ватра јесте, и 
чини све оно што ватра чини. Она чини 
да будемо пламени ентузијазмом према 
Богу и ставља наше језике у ватру када 
проповедамо реч Божију. Управо то и 
читамо о апостолима: „И показаше им се 
раздељени језици као огњени, и сиђе по је-
дан на свакога од њих” (Дап 2, 3).

Свети Симеон Нови Богослов каже да 
су наше душе попут свештених светиљки. 
Да би гореле, морају имати уља или воска. 
Исто тако морају имати и добар фитиљ. 
Ово он упоређује са врлинама које морају 
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га у нама дозвољено да сагори. Уколико 
је пламен Духа Божијега у проповедни-
ковом срцу угашен он никако не може 
говорити ватрено. 

Верник је једном одвео свог свеш-
теника на фудбалску утакмицу. Током 
утакмице се окренуо ка свештенику и 
рекао: „Оче, погледајте ове младе људе на 
пољу како играју. Они дају све од себе са 
ентузијазмом. Зашто Ви не проповедате 
на овај начин?”. Свештеник је на трену-
так размишљао и онда је узвратио: „Про-
поведао бих тако, али ако бих имао све 
ове људе да навијају за мене”.

Тај свештеник је заборавио да, када 
год проповеда, уз себе има највећу на-
вијачку подршку на свету, тј. Оца, Сина и 
Светога Духа, Светог Петра, Светог Јова-
на и све друге Свете на небесима који на-
вијају за њега и који се моле за њега! Ово 
би стварно требало да га баци у ватру!

Лав Троцки, ранокомунистички вођа, 
био је један од највећих оратора на свету. 
За њега су рекли: „Његова животињска 
енергија, његов дар за једноставне и поду-
чавајуће генерализације и емотивни тер-
мини су од њега направили идеалног говор-
ника за масе”. Његов пријатељ је причао 
да га је видео и слушао како је неких два 
и по и три сата говорио потпуно занесе-
ној публици која није седела, већ је све 
време стајала. Његово ораторство је било 
комбинација лиричности, емотивности и 
логичке моћи које су биле оснажене ње-
говом страственом театралношћу. Њего-
ва жена је причала за њега: „Говорио је це-
лим својим бићем; чинило се као да сваким 
таквим говором изгуби помало своје снаге 
– са толико крви је говорио”.

Троцки је био испуњен несветим ду-
хом. Хришћански проповедник је ис-
пуњен Светим Духом. Реците ми, ко би 
требало да буде бољи говорник?

У Енглеској је драма на тренутак 
прекинута интонирањем државне хим-
не. Шеф сале и директор су на позади-
ни бине трчали од глумца до глумца и 
усхићено им шапутали: „Дајте све од 
себе вечерас! Играјте како никада нисте 
играли.” „Зашто?”, они су питали. „Зато 
што је”, уследио је брз одговор, „краљ 
Џорџ управо дошао. Краљ је у публици!”.

Хришћански проповедник увек треба 
да се сећа да је Цар у публици и треба да 
беседи дајући све од себе и да проповеда 
као што никада пре није проповедао. 

Управо је визија присуства Цара међу 
онима који слушају било оно што је нада-
хнуло Златоустог да постане велики про-
поведник. Према једној причи, он је имао 
виђење себе, а на амвону и у олтарском 
простору и свуда око њега су били хоро-
ви анђела. Усред њих и директно испред 
њега је стајао Господ Исус; и он – Злато-
усти – је проповедао свима њима који су 
били сабрани око њега. Од тог тренут-
ка никада није заборављао ово виђење. 
Сваки пут када би узлазио на амвон да 
проповеда на уму је имао ту слику.

Лонгин, велики грчки литерарни крити-
чар, је своје студенте стављао пред следећи 
тест доброг писања и доброг говорења: 
„Када год нешто пишеш, запитај себе како 
би Хомер или Демостен то написали; и, још 
више, запитај се како би изгледало када би 
Хомер и Демостен то слушали”.

Ово је исто тако добар тест и за 
хришћанске проповеднике. Када говори-
мо о Христу, морамо говорити као да је 
Он присутан и да нас слуша. Он је ту – и 
исто тако су ту и сви Свети са неба. Ника-
ко не можемо имати боље навијаче.   |   пре-
вео са енглеског: ђакон Стефан Милошевски

Извор: Antonije Konijaris,
”Preaching the Word of God”,

Holly Cross Orthodox Press, Bruklin 1989.
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СЛОБОДА ОД СВЕТА

НЕ „ПРИХВАТАЊЕ”, НЕ „НЕПРИХВАТАЊЕ СВЕТА”, ВЕЋ СЛОБОДА ОД ЊЕГА

Христу прилазе два човека: „Учи-
тељу, реци брату мојему да подјели са 
мном наслеђе. А Он му рече: човјече, ко 
Мене постави судијом или делитељем над 
вама?” Бог одбија да суди! Нема основа да 
суди. Међутим, Господ наставља Своју 
реч: „чувајте се сваке грамзивости, јер 
нико не живи од имовине своје, тиме што 
је сувише богат” (Лк. 12, 13-15).

Кроз ова два човека, који су пришли 
Христу са молбом за земаљску правду, 
пришао је Христу читав свет. Ако ви 
хоћете да видите читав свет, ево он се 
открио пред Истином – гледајте на њега. 
Та двојица, свакако, нису схватили, да 
су кроз њих сви светски односи и сва 
светска смртоносна сложеност живота 
пришли Христу, и отворили своју бездан, 
да би све прогутали. Но, Бог се не уплиће 
у греховну сложеност света. Господ је 
пружио руку и одгурнуо ју је у страну. 
Управо ово би требало да запамте људи, 
како они који желе да „прихвате” свет, 
тако и они који одбијају да га „прихвате”.

„Ко Мене постави судијом над вама!?” 
пита Христос. Нико од људи не може 
ништа да одговори. Но, одговара сам 
Христос у самом Свом питању: „Нико 
ме није поставио да судим над вама”. Јер 
нико није могао поставити Господа у 
оквир греховних односа света. Ево кљу-
ча за питање о поретку света. – Господ не 
прихвата овај поредак – као Бог, и не од-
бацује га – као Човек. Светски поредак је 
жетва плеве. Господ налаже анђелима да 
га не дирају. До Суда.

„Не дођох да судим свијету, него да 
спасем свијет” – зато је дошао Господ (Јн 
12, 47). Зар ми не можемо проникнути у 
ове речи? Ако Господ каже, да није дошао 
у свет да му суди, зар се може сумњати у 

то, да је свет достојан суда?! Не би Господ 
одложио суд, ако свет не би био зрео за 
њега (иначе у чему је спасење?). Саму реч 
„суд“ не би поменуо Господ, да није било 
важности (потребе) Божијег суда над 
земљом. Чаша безакоња земље – Чаша 
Сина Божијег се испунила. Господ је си-
шао на земљу у земним одеждама. Да је 
Господ дошао да суди свету, онда би све 
земаљске стихије престале и изгореле, 
као што ће оне изгорети у Другом Њего-
вом славном доласку. Но, први пут, Гос-
под је дошао, да спасе. Он као да је заро-
био суд, задржао га у руци Свог безмер-
ног човекољубља. Он се јавио у обличју 
слуге, састрадавајућег, саоптерећеног. 
Иначе би земља изгорела. Правда и Ис-
тина су задржане у Божијем наручју. А 
сада до истински страшног суда је цар-
ство милосрдне благодати.

Јавивши се у свету, обмотавши се, 
оденувши се животом света, Господ га 
није прихватио, него подигао. У свим 
Својим речима, у свим Својим покре-
тима, у сваком тренутку Свог служења, 
Господ је Пуноћа не – светског живота. 
Загледајте се у Јеванђеље, како свет бе-
сни око Њега, како се докотрљавају на 
Њега таласи света. Крст је обгрљен од 
Господа у витлејемским јаслама – чак и 
пре тога – у Предвечном Савету Пресве-
те Тројице. Три искушења у пустињи су 
само једна епизода у земљаском животу 
Господа. Она су само појачавање иску-
шења, а заоштреност искушења није увек 
тежа од неприметности искушења, поне-
кад бива лакша. Сијање Једине Љубави 
– Лик Бога је захватио људски свет као 
огромно хладно узбуркано море. „Роду 
зломе и прељуботворноме се неће дати 
други знак, осим знака Јоне пророка”. 

Богословље, историја Цркве, култура  |  
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Како се запењује и увија свет око Госпо-
да, али Га не може прогутати. Господ иде 
по водама. Ову устремљеност света на 
свога Спаситеља и Творца је страшно и 
блажено увиђати у Јеванђељу. 

Када свет, кри јући замку у лажној 
кротости, припада ногама Христовим и 
пита Га: „треба ли дати порез ћесару?”, 
одговор Господњи се, по изразу јед-
ног светитеља Цркве, твори из ничега. 
„Покажите ми новац порезни … чији је 
овај лик и натпис? … Ћесарев. Подајте, 
дакле, ћесару ћесарево, и Божије Богу” 
(Мт. 22, 17-21). 

Не спољашње одбацивање света, него 
унутрашње. Тако 
је у читавом Је-
ванђељу, у сва-
ком његовом сти-
ху. Спољашње 
одбацивање ће 
се савршити на 
Суду. А до Суда је 
спасење, унутра-
шње одбацивање 
суштине света. 
„Неутрализација 
света”, како би се рекло у науци, – ради де-
латности огња љубави – делатног и целос-
ног уподобљавања Богу, то јест спасења. 

Говоре о хришћанској слободи од ау-
торитета. А зар најпревасходнија слобо-
да хришћанина није слобода од света. 
Христос не сматра свет за нешто. Свет је 
и био у свом вавилонском стваралаштву – 
ништа. Господ дошавши, рекао је о овом 
свету и дао људском роду оружје против 
претензија света: Своје Васкрсење и Своју 
Реч. Свет је сада празан у очима Божијим; 
пусти су сви његови дворци и колибе, тр-
гови и пустиње. Нешто још траје у њему, 
немајући вредност, нешто што још није 
одбачено од Христа, него је остављено по 
страни, јер није вредно љубави. Господ 
није одбацио материјалност живота, Он 
ју је прихватио, подчинио се њеној про-
лазности, и кроз њу је пострадао у сла-
ви. И ми је не можемо одбацивати, – она 

још траје, све те монете ћесареве, сва ова 
храна која улази и излази из човека, све 
оне поделе имовине. Господ је устао усред 
овога и стао ван свега овога.

 „Сваки нека остане у оном звању у 
коме је призван. Јеси ли призван као роб, 
не брини се, јер који је као роб призван 
у Господу, слободњак је Господњи; тако 
и који је призван као слободњак, роб је 
Христов. А ја вам кажем браћо, да је оста-
ло мало времена; од сада и они који имају 
жене, да буду као да их немају; и који пла-
чу као да не плачу, и који се радују, као да 
се не радују; и који купују као да ништа 
немају; и који овај свијет употребљавају 

као да га не упо-
требљавају; јер 
пролази обличје 
овог свијета. А 
ја хоћу, да сте ви 
безбрижни (1 Кор 
7, 20-22; 29-32).

Сокрушу јући 
чекић апостолске 
ре чи пада на све 
пројаве душе 
света и поништа-

ва њихов земни смисао. Ове апостолске 
речи треба увек читати упоредо са за-
повестима блаженстава. Оне су обратна 
страна заповести блаженстава. Христос 
се окренуо ка новом, апостол спаљује ста-
ро. Апостол не осуђује „оне који имају”. 
Апостол помаже да разумеју Христа она 
двојица, који су Му пришли ради деобе 
свог имања. Плач и радост су стања бо-
гатства осећања. Нека се то богатство 
дода истини, а не празнини. Онај који 
плаче или се радује „због пропадљивог” 
– неразуман је; „времена је остало још 
мало”, треба посвећивати радост вечној 
истини, и плач њој такође, – јер обличје 
овог света више не постоји; „пролази”, 
као што благо каже апостол.   |   Архиепис-
коп Јован (Шаховској), превео са руског: Не-
бојша Ћосовић
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У нашој науци, нажалост има врло 
мало података и извора о пореклу 
Крсне славе код Срба. Испитивало се 
и писало много. Постављено је и не-
колико претпоставки о пореклу славе. 
Неки од истраживача су порекло сла-
ве тражили у паганском периоду 
Срба, па сматрају да је Крсно име хри-
сти јанизовани култ римских лара и пе-
ната. Друго гледиште се може назвати 
анимистичким. По њему, Крсна слава је 
само христијанизовани пагански култ, 
култ мртвих, култ предака. Но, зашто 
би само Срби од свих народа задржали 
тај култ у христијанизованом облику?  
Треће гледиште, које је највероватније, 
почива на народном предању да је Крсно 
име или слава, успомена на дан када су 
преци појединих породица прешли из 
многобоштва у хришћанску веру. То је 
дан њиховог крштења.

Пре Светог Саве код Срба је постоја-
ла Крсна слава, иако не можда у дана-

шњем облику. Постојао је један култ не-
довољно познатог порекла и суштине, 
који се, по професору Димитрију Богда-
новићу, може назвати праславом.

Светосавље, као православни на-
чин живот по својој природи дубоко 
хришћански и народни истовремено, 
одиграло је одлучујућу улогу у конач-
ној христијанизацији Срба. Свети Сава 
и његови ученици на најбољи начин 
раскидају са компромисом између па-
ганизма и хришћанства и приступају 
евангелизацији народа према идеалима 
атонског и палестинског монаштва. Из 
таквог једног преданог захвата никла 
је на литургијској основи и Крсна сла-
ва код Срба. Уместо крвних жртава које 
су приношене у портама храмова, окре-
нуло се ка бескрвним жртвама као сим-
волу евхаристијског Хлеба. Могло би се 
рећи да је творац славе у данашњем об-
лику Светосавска Православна Црква. 
Пошто ниједан други православни хри-

КРСНА СЛАВА КОД СРБА
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шћански народ нема у таквом и толиком 
обиму породичне Крсне славе, она је спе-
цифично српско-прасвославна и цркве-
но-народна породична свечаност.

Како су наши стари славили славу
Кроз историју српског народа Крсна 

слава је била значајан израз непосуста-
ле вере. Слава се није остављала, већ се 
славила и у богатству и у сиромаштву, 
у миру и у рату, на бојишту у рову или 
у логору, макар уз остатак недогореле 
славске свеће, коју су са собом понели.

Славска водица
На неколико дана пре славе, свеште-

ник долази у дом свечара и освећује слав-
ску водицу, кропећи њоме дом и чељад 
у њему. Моли се за здравље и спасење 
укућана, да силом Духа Светога освешта-
на вода буде средство очишћења и исце-
лења душа и тела, да одбија све против-
ничке насртаје, да кропљењем и пијењем 
освећене воде постанемо синови и на-
следници Царства Божијега. Освећеном 
водом домаћица замеси славски колач.

Слављење Крсног имена
Главни садржаји Крсне славе су: ико-

на, славски колач, вино, славско жито и 
славска свећа воштаница.

Славска икона је икона светитеља 
или догађаја из свештене историје Црк-
ве који прослављамо. Она треба да је по-
стављена на источној страни просторије 
у којој се слави, на видној висини. Треба 
настојати да она буде што достојанстве-
нија и лепша. Изнад ње би требало има-

ти кандило које ће горети за време славе, 
као и других празника.

Славски колач се приноси у знак зах-
валности Богу за изобиље земаљских 
плодова и у знак захвалности светитељу 
за посредништво пред Богом.

Вино је символ Крви Христове проли-
вене за спасење света.

Славско жито се приноси у славу Бо-
жију, у част светитеља који се слави и у 
помен оних који су преминули у право-
славној вери, односно оних од којих смо 
славу наследили.

Свећа воштаница је симбол јеванђел-
ске светлости и чистоте живота свети-
теља кога прослављамо, а у исто време 
позив нама на чистоту и светост живота.

Пре дана Крсне славе домаћин позива 
госте на славу. Припрема се са укућани-
ма да се на дан славе причести. На сам 
дан славе одлазе у цркву на Свету Ли-
тургију и причешћују се Светим Тајнама. 
Пошто свештеник освешта славски ко-
лач и жито, са радошћу се враћају кући и 
дочекују госте.

Здравице и обичај дизања у славу
Гости најчешће долазе са поздра-

вом: „Помаже Бог домаћине и срећна 
ти Крсна слава. Славио много година у 
здрављу и весељу. Бог и Слава ти пома-
гали“. Домаћин отпоздравља: „Бог вам 
помогао и добро ми дошли“. У краљевач-
ком крају постоји обичај дизања у славу. 
Наздравља се са вином, као пићем које 
представља плод оближњег поднебља. Уз 
речи здравице поздрављају се присутни 
гости. Једни другима упућују речи поз-
драва које садрже жељу за добрим здра-
вљем, врлинским животом и Божијим 
благословом. Отпијају из чаше и предају 
је уз поздрав другој особи, па тако редом. 
Неке од здравица су краће, неке дуже. 
Инспирисане су епским духом са савре-
меним освртима. Досељеници из разних 
крајева су у Краљево донели своје здра-
вице, тако да се на славама може чути ве-
лико и различито богатство израза.
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 Пошто се целе године домаћин при-
према за Крсно Име, то на славску трпезу 
износи и поставља најлепше и најквали-
тетније плодове од хране и пића да по-
части госте. Уз упаљено кандило и свећу 
пред славском иконом сви се окаде ми-
омиром тамјана. Домаћин ће прочитати 
Оче наш, или ако укућани знају отпеваће 
славски тропар (похвалну песму свети-
тељу), а потом ће уз пригодне славске 
здравице отпочети славска трпеза.

Оно што ваља напоменути, то је да 
данас многи домаћини дају превагу хра-
ни и пићу, воде са гостима неприличне и 
испразне разговоре, па се често губи пра-
ви смисао Крсне славе. Свакако да се за 
славу припрема све најлепше и најбоље, 

али ипак се мора водити рачуна о скром-
ности и достојанству празника, као и о 
причи која доликује. То су разговори о 
светитељу кога празнујемо, његовом све-
том животу који и нама мора бити узор 
и подстрех за наше свето живљење. Ту су 
и разговори о ваљаним и домаћинским 
темама, који ће нас у вери богатити и 
утврђивати.

Треба напоменути да синови одлазећи 
из родитељског дома по позиву живота, 
обавезни су да од оца приме Крсну славу 
као најважније наслеђе. По православном 
српском обичају, отац предаје сину на 
руке део славског колача са поруком да не 
заборави Крсно име и да га слава чува.  |  
протојереј-ставрофор Љубинко Костић

Од тренутка када се крсти у име Оца и 
Сина и Светога Духа, сваки хришћанин 
негује веру у долазак Царства Божијег, у 
незалазни осми дан небеског Јерусалима. 
Истовремено у њему живи искрена жеља 
и побожна нада да ће за живота видети 
и додирнути темеље земаљског Јерусали-
ма, стопе и места којима је ишао Господ 
наш Исус Христос. 

Простор на источној обали Меди-
терана, који обухвата подручје између 
Средоземног мора и реке Јордана, јуж-
ног дела Либана и Синајског полуострва 
познат је под именом Палестина. Данас 
обухвата подручје државе Израел, дело-
ве Краљевине Јордан и јужног Либана, а 
уобичајено име које се задржало до данас 
у предању јевреја, хришћана и муслима-
на је Света земља. За јевреје то је земља 
коју је Бог обећао Авраму и његовим по-
томцима у вечно наслеђе. За хришћане 
је света јер се у њој родио, живео, про-
поведао, био разепат и васкрсао Исус 
Христос, Син Божији. Муслиманима је 
Палестина света земља као домовина 

Мухамедових претходника Ибрахима и 
Исе. Када данас дођемо у ову област су-
срећемо се са модерним Израелом, али се 
тај сусрет не може одвојити од богате и 
бурне историје Свете земље. 

Подручје под именом Палестина око 
3000. године пре Христа насељавају Ха-
нанци, у 13. веку пре Христа Јевреји, 
а у 1. веку Римљани. Након неуспелог 
јеврејског устанка 70. године већина 
Јевреја је расељена, а подручје је уређено 
као римска провинција. Године 640. ос-
вајају га Арапи, а у 13. веку на том прос-
тору је формирана крсташка Јерусалим-
ска краљевина. Године 1516. Палестину 
су освојили отомански Турци. Осамде-
сетих година 19. века под утицајем цио-
нистичког покрета почиње у Палестини 
насељавање европских Јевреја. Циони-
зам је јеврејски светски покрет с циљем 
националног препорода и стварања не-
зависне државе јеврејског народа у Па-
лестини (назван по брду Сиону крај Је-
русалима). Утемељио га је 1896. г. бечки 
новинар Теодор Херцл у делу „Јеврејска 

СВЕТА ЗЕМЉА – СТОПАМА ХРИСТОВИМ   Први део
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држава”. Мање је познато да су за јеврејс-
ку државу у обзир долазиле две терито-
рије, Палестина или Аргентина, али од-
лука је донета да то буде Палестина, за 
коју Јевреји кажу, „историјски дом кога 
се увек сећамо”. Од 1917. до 1947. годи-
не Палестина је британско мандатно 
подручје. Декларацијом из 1917. Велика 
Британија је дала подршку „стварању 
јеврејске националне државе у Палес-

тини”. Истовремено је Британска влада 
обећала Арапима „спремност да призна 
арапски калифат након његове прокла-
мације”. Британци су имали много по-
тешкоћа с бунтовним „домородачким” 
становништвом, па су 1947. године про-
блем Палестине пребацили Уједињеним 
нацијама. Дана 29. новембра 1947. Гене-
рална скупштина УН изгласала је ства-
рање две државе: јеврејске и арапске. Је-
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русалим и подручје око њега постало би 
„међународна зона”. Палестински Арапи 
нису прихватили поделу земље. У петак, 
14. маја 1948. године у четири сата после 
подне Бен Гурион је прогласио државу 
Израел, а у зору следећег дана Јордан, 
Сирија, Египат, Либан и Ирак покрену-
ли су напад. До тренутка прекида ватре, 
у јануару 1949. године Израел је окупи-
рао трећину територије више него што 
би добио да су Арапи прихватили резо-
луцију УН. Сукоби се више не броје, а и 
ратова је било неколико. Најпознатији је 
из 1967. године, познат као Шестоднев-
ни рат, када је Израел за мање од седам 
дана окупирао цео Синај, појас Газе, За-
падну обалу (укључујући и Стари град у 
Јерусалиму) и Голанску висораван. Др-
жава Палестина још не постоји, али је 
14. новембра 1988. године Јасер Арафат 
у Алжиру прогласио државу Палестину, 
коју је одмах признало око 100 држава 
(Источни блок, несврстане земље). 

Са благословом Патријарха српског г. 
Иринеја група од 27 ходочасника кренула 
је у јутарњим сатима 12. августа 2016. го-
дине, летом Ер Србија из Београда за Све-
ту земљу. Данас при уласку у земље Европ-
ске уније постоје шалтери за „грађане ЕУ” 
и „оне друге”, а у Израелу је то једностав-
није; разликују се само „грађани Израела” 
и „остали”. Након три сата лета стижемо 
у Тел Авив. То је модеран град широких 
авенија који читаву ноћ интензивно живи 
или како кажу град који никада не спава. 
До Јерусалима нас води модерни аутопут, 
а сви натписи уз пут су на јеврејском, ен-
глеском и арапском. 

Први сусрет са панорамом Јерусали-
ма обично се догађа на Маслинској гори, 
одакле се пружа незаборавни поглед на 
Свети град. Нашу пажњу узима позлаће-
на купола Омарове џамије и сребрнаста 
купола џамије Ал Акса. Иза тих купола 
назире се велика црна купола базилике 
Гроба Христовог. Испред нас лево, као 
неки голубарник израња савремени Ве-
лики Рабинат у стародревној, али обно-

вљеној, јеврејској четврти. Маслинска 
гора је према Библији место Христовог 
Вазнесења. У четвртом веку цар Кон-
стантин је на том месту подигао вели-
чанствену осмоугаону базилику. Од црк-
ве Вазнесења данас можемо видети само 
остатке, осмоугаони зид и у малој капели 
врх камене стене са отиском Христовог 
стопала у часу вазнесења. Данас је то ис-
ламско власништво, али уз дозволу да на 
празник Вазнесења у дворишту хришћа-
ни служе Свету Литургију. Мало ниже 
од капелице Вазнесења налази се црква 
Оченаша, која је саграђена на месту где 
је Исус учио своје ученике молитву „Оче 
наш”. Ово је место на којем најпознатија 
хришћанска молитва одјекује 20 векова. 
На зидовима и колонадама цркве мо-
литва „Оче наш” исписана је на 62 јези-
ка, међу којима је и српски. Гетсимански 
врт је био маслињак и у Исусово доба. На 
том месту су и данас маслине, њих осам; 
ботаничари им процењују старост на три 
хиљаде година. Овде се Исус молио у ча-
совима након Тајне Вечере и непосредно 
пре хватања и одвођења на суд. Фрање-
вци су за велики новац купили врт од 
муслимана и саградили базилику; у том 
делу је учествовало 16 нација, па је доби-
ла име црква Свих народа. 

На највишем делу Маслинске горе 
који се зове Мала Галилеја, на 818 метара 
висине налази се место обележено кр-
столиким стубићем, где се Господ јавио 
други пут својим ученицима после Ва-
скрсења. Овде је и црква посвећена Све-
том Андреју Првозваном, као и место где 
се сахрањују јерусалимски патријарси. 
Мало ниже на истом имању налази се па-
раклис, место на коме се најчешће моли-
ла Богомајка. По предању, док је била на 
молитви и дрвеће јој се клањало, на том 
месту је примила и палмову рајску гран-
чицу од Архангела Гаврила, са којом се и 
представила три дана касније.

Наспрам Мале Галилеје налази се 
руски манастир Вазнесења саграђен 1880. 
године. Поред њега стоји високи звоник 
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као најузвишенија тачка Маслинске горе. 
У порти је и део стене на којој је стајала 
Богородица у тренутку распећа Христо-
вог. Уз манастир је и параклис Светог 
Јована Крститеља у чијем се средишњем 
делу налази место где је главу Претече 
Господњег положила Јована, жена Хузе, 
Иродовог дворјанина. 

Падина Маслинске горе према Кедро-
нском потоку зове се Гетсиманија. Овај 
рајски кутак на земљи данас украшава 
руска црква Свете Марије Магдалине. У 
самој цркви налази се део часног стуба 
на коме је мучен Господ Исус Христос, а 
поред моштију многих светих ту су и не-
тљена тела две новомученице, монахиње 
Јелисавете и њене инокиње Варваре.

На самом дну Маслинске горе налази 
се црква Успења Богородице. До самог 
места где је положена Богородица на-
кон Успења, спушта се степеницима, а на 
пола пута су параклиси њених родитеља 
Јоакима и Ане, као и параклис заручни-
ка Јосифа. Иза Богородичиног гроба, на 
жртвенику, налази се чудотворна икона 
Јерусалимске Мајке Божије.

Обилазећи светиње Маслинске горе 
стижемо и до почетка Јосафатове долине 
где је Црква посвећена Светом Архиђа-
кону Стефану. Подигнута је 1970. годи-
не на темељима првосаздане цркве из 
четвртог века, а на месту где је првому-
ченик Христов каменован. 

Исусов пут на Голготу започео је на 
месту где је у његово доба била тврђава 
Марка Антонија. Овај пут има 14 ста-
ница. Ходамо полако уским уличицама 

у којима су бројни дућани с различи-
том робом и сувенирима, где свако го-
вори другим језиком. Место Христовог 
распећа затрпао је цар Адријан земљом 
и тако је сачуван крст испод насипа. На 
том месту је цар Константин саградио 
величанствену базилику Гроба Христо-
вог. За нас хришћане ово је најсветије 
место на земљи. Под сводовима ове све-
тиње ходочасници се поклањају месту 
где је Христос разапет, скинут са крста, 
миропомазан и спуштен у гроб. Из тог 
гроба је васкрсао и победио смрт, нашег 
највећег и последњег непријатеља. Пред 
улазом људи у тишини чекају да би ушли 
у хладну мермерну гробницу из које је 
Бог Отац, Духом Светим подигао Хрис-
та из мртвих. У том молитвеном тренут-
ку, док преклањамо колена, срце и душу 
обузима величина догађаја који је проме-
нио свет и човека. Све ово личи на Свето 
Причешће, тренутак најприснијег сусрет 
са Христом Спаситељем.

На Тргу Светог храма јерусалимског ос-
тала је само Света стена. Према јеврејској 
традицији, Аврам је овде жртвовао свог 
сина Исака. Муслимани пак верују да 
се пророк Мухамед с ове стене винуо у 
небо. Јерусалим на јеврејском значи град 
мира. Саграђен је на брежуљцима који 
се дижу изнад Кедронске долине. Стари 
град је опасан зидинама које делују ве-
личанствено и заштитнички. Окружују 
град у дужини од 4,5 км, а местимично 
су високе и до 20 метара. Изградио их је 
турски султан Сулејман 1542. године на 
остацима старих зидина. У град се улази-
ло кроз осам градских врата. На источној 
страни Зида су импозантна Златна врата. 
Кроз њих је прошао Исус с маслиновом 
гранчицом у руци при свом тријумфал-
ном уласку у Јерусалим на Цвети. Данас 
су та врата зазидана, а испред њих је мус-
лиманско гробље.   |   протојереј-ставрофор 
Милић Драговић

– наставак у следећем броју –
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Богородица Градачка, данас црква 
Вазнесења Господњег у Чачку је имала 
доста тешку и болну историју. To је јединa 
црква од четири краљевска манастира 
(Студеница, Ђурђеви Ступови, Хилан-
дар) која је неколико пута била џамија, 
да би на крају постала парохијска црква. 
Јединствена је међу поменутим манасти-
рима и по томе што је око ње формира-
но насеље, данас град Чачак. Због своје 
специфичне историје ова светиња је до 
дана данашњег занимљива сваковрсним 
истраживачима. Стога је историја храма 
Вазнесења Господњег у Чачку далеко од 
довршене. Сјајан рад на синтези грађе о 
овој светињи одрадили су Милош Тимо-
тијевић и Делфина Рајић у својој књизи 
Црква Светог Вазнесења Христовог у 
Чачку (Чачак 2011), као и неки вредни 
прегаоци пре њих; пре свих Милка Ча-
нак Медић (Богородица Градачка, Бео-
град 1992), Радивоје Бојовић (Богороди-

чина црква на Морави, Чачак 1992), за-
тим научни радници на научном скупу 
Богородица Градачка у историји српског 
народа (научни скуп поводом 800 годи-
на Богородице Градачке и града Чачка, 
Чачак 1993). Ипак, спорадично се појаве 
неки нови моменти везани за историјат 
ове цркве. Тако ћемо и ми у наставку по-
кушати да осветлимо један делић њене 
историје везан за, како верујемо, мошти 
једног од Немањића.

Откриће моштију скривених у усе-
ку Часне Трпезе чачанске цркве поче-
тком овог века, изазвало је узбуђење и 
мноштво недоумица. Оне су биле добро 
скривене; у горњем делу Трпезе величи-
не 33 x 33 центиметара усечен је простор 
у који је смештен дрвени кивот сличних 
димензија. Открићем и извлачењем мо-
штију кивот се распао и никакав запис 
ни пажљивим прегледањем није про-
нађен. Старији свештеници нису били 

НЕКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ О МОШТИМА КОЈЕ СЕ ЧУВАЈУ
У ЦРКВИ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧКУ   Први део
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упознати са постојањем моштију нити 
су из неког усменог предања могли рећи 
било шта више о томе. Одговор се могао 
пронаћи само истраживањем. 

Први податак о овој светињи про-
нашли смо у Веснику СПЦ из 1924. годи-
не, где се у чланку чачанског свештеника 
Радослава Кречковића „Чачанска црква” 
наговештава неки траг. Набрајајући које 
се све драгоцености чувају у храму Ваз-
несења Господњег, он наводи следећи по-
датак: „Мошти св. Теофилакта које се 
чувају у једном малом ћивоту. О мошти-
ма светог Теофилакта не зна се ништа, 
јер је запис на постави од ћивота из-
нутра пропао, јер су мољци поставу ис-
екли, а нико се није сетио да тај запис 
препише, те је тако изгубљен непажњом 
и нехатом драгоцени податак о мошти-
ма светитеља, јер  се  не зна  ког  су Тео-
филакта, пошто их је много било.” Исти 
свештеник понавља свој чланак 1926. 
године у Календару свети кнез Лазар 
под називом „Мало историје – Чачанска 
црква”. Приметно је да је чланак до де-
таља исти као и онај из 1924. године, али 
са једном битном разликом: „Мошти св. 

Теоктиста које се чувају у једном малом 
ћивоту. О моштима светог Теоктиста 
не зна се ништа, јер је запис на постави 
од ћивота изнутра пропао, јер су мољци 
поставу исекли, а нико се није сетио да 
тај запис препише, те је тако изгубљен 
непажњом и нехатом драгоцени податак 
о моштима светитеља, јер се не зна ког 
су Теоктиста, пошто их је много било”. 
Из ових навода да се закључити више 
ствари. Најпре, чини се да је кивот са 
моштима дуги низ година чуван у цркви 
будући да су мољци појели запис. Такво 
оштећење тканине и незнање о томе чије 
је име исписано на њему, а које није по-
знато чак ни из усменог предања, наводи 
на закључак да је кивот откривен после 
дужег времена. Вероватно да је он ту по-
чивао од деветнаестог века. Различитост 
у имену светитеља сугерише да је Креч-
ковић или промашио у куцању текста, 
па је направљена штампарска грешка, 
или је погрешио када је читао очигледно 
тешко читљив запис на кивоту. У сва-
ком случају осећао је да омашку треба 
исправити, па је текст поново штампао 
са овом битном исправком. Могућност 
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да мошти припадају светом Теофилакту 
може се апсолутно искључити. Најпре, 
Светачник православне цркве познаје 
само двојицу светих са овим именом: 
Светог Теофилакта Исповедника и Све-
тог Теофилакта Охридског. Могућност 
да је владика Николај из Охрида донео 
мошти светог Теофилакта у Чачак та-
кође треба без сваке сумње искључити, 
јер би Кречковић о томе морао нешто 
знати, што не би пропустио да помене. 
Дакле, реч је о Светом Теоктисту. А који 
Теоктист је у питању покушаћемо да 
објаснимо у наставку.

Једно од кључних питања јесте: одакле 
су мошти дошле у Чачак? Морамо знати 
да је у периоду од осамнаестог до девет-
наестог века постојала врло развијена тр-
говина моштима на нашим просторима. 
У оваквој трговини предњачили су Мле-
чани и Турци, али су, нажалост, и неке 
српске породице користиле прилику да 
на овакав начин дођу до зараде. Из раз-
говора са историчарем Радивојем Бојо-
вићем, изузетним познаваоцем историје 
Чачка деветнаестог века, постаје јасно да 
се у поменутом веку трговало моштима. 
До тога је дошло приликом преношења 
реликвија из цркве Светог Ђорђа у цркву 
Вазнесења Господњег, средином деветна-
естог века. Сви подаци о томе познати су 
из предања које доносе старе чачанске по-
родице. Тако је познато да је извесна по-
родица Кољевића препродавала мошти 
у Чачку које су са собом током сеоба до-
носиле поједине кнежевске породице из 
Куманице. У сећању старих Чачана оста-
ло је забележено да се породично стабло 
ове породице затрло. Један од познатих 
потомака Кољевића је и српска краљица 
Драга Обреновић. Дакле, могуће је да су 
мошти доспеле у Чачак трговином на шта 
би могао упућивати и податак који ћемо 
у наставку поменути.   |   јереј Слободан Ја-
ковљевић

Године 2016. прославили смо миле-
нијум од мучеништва Светог Јована Вла-
димира (1016.), владара Зете и првог по-
знатог српског свеца.

Овај владар бијаше благочестивог и 
царског корена. Његов отац Петрислав је 
владао у Зети и Подгорју, областима које је 
после смрти оца, још као дјечак, наслије-
дио Владимир. Он је од дјетињства био 
испуњен духовним даровима и врлинама. 
У себи је спојио витештво и побожност. 
Учио се ратној вјештини, а истовремено 
марљиво изучавао Свето Писмо. Овим 
првим брањаше свој народ од неприја-
теља, а другим је успио да учврсти свој 
народ у вјери и да поврати многе богуми-
ле и јеретике у православну вјеру.

Вријеме и мјесто у коме је живио Све-
ти Јован Владимир су пресудно утицали 
на његов живот. У ужем историјском сми-
слу, то је вријеме сукоба бугарског цара 
Самуила и Византијског царства на крају 
десетог вијека. Тако је цар Самуило, при-
ликом напада на Дукљу 988. године, заро-
био кнеза Јована Владимира и ставио га у 
тамницу. Међутим, Самуилова кћи Коса-
ра обилазећи затворенике у тамницама, 
упозна Јована Владимира. Она завоље 
благочестивог кнеза и измоли од оца бла-
гослов да се уда за њега. Самуило им даде 
благослов и врати Јована Владимира на 
власт у Дукљи. После смрти цара Самуила 
(976–1014) на бугарски престо долази ње-
гов синовац Јован Владислав. Један од ње-
гових циљева је био да заузме град Драч, 
у којем владаше Свети Јован Владимир. 
Он на лукав начин позва Светог Јована 
Владимира у своју престоницу Преспу. 
Као гаранцију да му се ништа неће десити 
посла му крст. Међутим, испоставило се 
да је тај крст био знак мученичког стра-

ЗНАЧАЈ
СВЕТОГ ЈОВАНА ВЛАДИМИРА

ЗА ПРАВОСЛАВЉЕ (1016–2016)

– наставак у следећем броју –
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дања и будуће славе Светог Јована Вла-
димира. Он би погубљен у Преспи 1016. 
године, а његове свете мошти положене су 
у цркви испред које је погубљен. Данас се 
његове мошти налазе у Благовештењској 
цркви у Тирани, а његов завјетни крст је 

постао симбол саможртвене љубави и 
страдања. Данас се крст чува у Бару, код 
породице Андровић, а сваке године се 
носи у чувеној литији на планину Румију 
изнад Бара, гдје је подигнут и прекрасан 
храм у част Свете Тројице.
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У ширем историјском контексту, 
вријеме и простор у којем је живио и вла-
дао Свети Јован Владимир ће се показати 
као ра скрсница између Истока и Запа-
да. Као мјесто гдје се вјековима укршта-
ла јурисдикција Првог и Другог Рима, 
како свјетовног тако и духовног. Ово је 
вријеме сукоба источно ромејског и за-
падно-римоцентричног поимања односа 
између Цркве и државе. На опредјељење 
Светог Јована Владимира је пресудно 
утицала црквено-просветна дјелатност 
Светих Ћирила и Методија, а потом и 
Светих Климента и Наума. Тако је Свети 
Јован Владимир утемељио своју земљу и 
народну самосвијест на темељима источ-
норомејског предања. Тај његов двиг и 
покрет ка Истоку, опредјелио је и будућ-
ност његовог народа. Он је утабао пут 
којим ће поћи и Свети Сава. Стога сло-
бодно можемо рећи да се ту открива зна-
чај Светог Јована Владимира. Саможрт-
веном љубављу и крстоносном мученич-
ком смрћу се показао као наследник Хри-
стове жртве. Жртвовао је себе за друге, а 
не друге ради себе.

Данас многи личност и култ Светог 
Јована Владимира својатају и покушавају 
да сведу на локални ниво историјских 
и геополитичких збивања. У Србији, 
Црној Гори, Македонији, Бугарској, Грч-
кој, Албанији је широко распрострањен 
култ Светог Јована Владимира. Сви га 
доживљавају као свога. О томе свједочи 
како распрострањено народно предање, 
тако и његове свете мошти, многоброј-
не фреске и иконе са ликом светитеља, 
као и многи храмови подигнути њему у 
славу. Било какав покушај свођења њего-
ве личности на локални ниво, нарушава 
цјеловитост и величину узвишеног лика. 
Свети Јован Владимир је на личном при-
мјеру посвједочио васељенски значај. 
Као таквог га треба и славити.

У то име Свети Архијерејски Сабор 
Српске Православне Цркве је 2016. го-
дину означио као годину Светог Јована 
Владимира. Широм Митрополије црно-

горско-приморске је литургијски просла-
вљано име овог светитеља. Организоване 
су многе академије, предавања, духовне 
вечери и концерти. Посебно треба из-
двојити манифестацију „Дани Светог Јо-
вана Владимира” која је одржана у Бару 
од 3. до 4. јуна 2016. године, са благосло-
вом Његове Светости Патријарха српског 
Иринеја, а под покровитељством Митро-
полије црногорско-приморске. Митро-
полија црногорско-приморска и „Свети-
гора” су публиковале зборник „У спомен 
и славу Светог Јована Владимира”.

Организован је и велики међународ-
ни научни скуп од 15. до 18. септембра у 
Бару, посвећен Светом Јовану Владими-
ру. Учешће је узело преко 50 еминентних 
стручњака, како страних тако и домаћих, 
из различитих научних области.

Круна прославе је био 25. септембар, 
када је освештан новосаграђени величан-
ствени Храм Светог Јована Владимира у 
Бару. Освећењу су присуствовали пред-
ставници свих православних цркава, 
на челу са Патријархом јерусалимским 
Теофилом, у присуству Патријарха срп-
ског Иринеја, великог броја свештенства 
и верног народа. Величанствени догађај 
освештања храма Светог Јована Влади-
мира је посвједочио и показао величи-
ну личности Светог Јована Владимира. 
После хиљаду година Свети Јован Вла-
димир је у славу Имена Божијег сабрао 
читаву васељену у барски Храм Светог 
Јована Владимира.   |   јереј Никола Радо-
вић, парох у Бару
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Врлински човек мора бити, када је 
о овом разликовању реч, веома опре-
зан, будући да за разлику између доброг 
и злог постоје критеријуми; он мора 
најразличније вештине демона, који 
кроз наоко допадљиве опсене заводи 
многе, испитивати и разумевати. Осим 
тога, кретати се опрезно – то је у сваком 
случају корисно. Не изложи себе, стога, 
одмах и лакомислено прелести путем 
духовних приказа које у тебе продиру, 
чак и када би требало да се о самом не-
беском ангелу ради. Иди, пак, опрезно 
напред и испитуј све, што више можеш 
помно. Добром назови добродошлицу а 
зло одбиј. Како су дејствовања благодати 
очита, благодат не може, на пример, гре-

хове проузроковати. Грехови, пак, могу 
лицемерно навући на се маску доброга. 
Надаље, по Апостолу, „Сатана знáде себе 
као ангела светлости представити”, како 
би у прелест одвео. Али, чак и када се у 
чудесна тобожња откривења одене, он не 
може својим деловањем, како је и речено, 
добро проузроковати. Он не изграђује ни 
љубав према Богу нити према ближњи-
ма; нити милокрвност, смерност, радост, 
нити мир, презир према овоме свету, ду-
ховно тиховање и жељу ка небеским де-
лима. Он не може, такође, ни патњу ни 
радост да умири, што је, очито, учинак 
благодати. Већ је именовано, да је „плод 
Духа љубав, радост, мир”, и тако редом. 
Наместо тога, демон је, зацело, кадар да 
гордост и охолост роди. Према врсти 
дејствовања ти ћеш распознати да ли ду-
ховна светлост, која у души твојој засија, 
од Бога или од Сатане долази. Онда кад 
душа зна то прецизно да разлучи, тада 
су за њу разлике које из духовног опа-
жања долазе очите. Наиме, као што оцат 
и вино истоветан изглед имају, а грло по-
моћу способности опажања укуса њихо-
ве особине утврђује, исто тако душа на 
основу способности духовног опажања 
и начина дејствовања утврђује, да ли 
се о дару Духа или о енергији прелести 
онога другога ради.   |   превео са немач-
ког: Марко Делић, докторанд у Тибингену

СВЕТИ МАКАРИЈЕ ЕГИПАТСКИ
РАЗЛИКОВАЊЕ ДУХОВА

Извор: www. glaubensstimme.de
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Припало ми је у део да се, у име да-
нашњих носилаца краљевданских при-
знања, захвалим на указаној пажњи. 
Учинићу то једним кратким октобар-
ским присећањем.

Октобри у Краљеву, у годинама кад сам 
почињао да памтим, били су искључиво у 
знаку велике погибељи наших давних су-
грађана и својте, жртава ондашњег новог 
светског поретка. Тога дана, у поворци ка 
лагерском гробљу претвореном у парк, 
постајали смо једно у заједници сећања. 
Готово да ми беше жао што у лагерском 
мноштву под земљом немам да пожалим 
неког још ближег од наниног брата од те-
тке, радника Фабрике вагона, премда смо, 
породично, били приложили оба мамина 
стрица у Јасеновцу и тати понеког блиског 
по херцеговачким јамама. Оверавали смо 
припадање Краљеву споменом на крва-
во збитије којем су многи наши ближњи 
били савременици, као што оверавамо 
дан-данас, сада и молитвено, након седа-
мдесет пет година, кад се већина сведока 
одселила у предачку васељену, где су нам 
још бољи и светлији него на овој страни.

У ту безмерну октобарску, слободар-
ску, јаркоцрвену причу није било укљу-
чено оближње осмовековно здање Жиче, 
крај којег је, на саставу Ибра и Мораве, 
ово наше насеље, ортогонално, дорасло 
до лепог града. Жича стајаше постран-
це, неуклопљена у оно време кобних 
привида. Чекао је црвени храм свој по-
новни час, стрпљиво и трпељиво, мада 
је, тачно пре три четвртине века, Жича 
у страдању испредњачила. Испрва ру-
шена немачким авионским бомбама, да 
би је, потом, организовано палили вој-
ници Вермахта, као некада дивљи Ку-
мани или Османлије. Баш ових, првих 
октобарских дана, Жичу су покушале да 
одбране и четничке и партизанске чете. 

Разарање Жиче беше симболички увод у 
планско затирање талаца у краљевачком 
лагеру, изведено већ наредне седмице. А 
задуго Жичи није било признавано да је 
октобра 1941. године, као и толико пута 
раније, горела са својим народом, преду-
го одрицано да и Жича такође беше стра-
далник, родољуб и првоборац.

Онда најзад некако одробисмо 
свест, разумесмо да су нам и памћење 
и постојање дубљи од метежне и рас-
колне Четрдесетпрве. У прочељу почет-
ног сећања обрео се лик жичког ктито-
ра, онога што је, у благоразумевању са 
својим братом ангелског образа, изабрао 
ову котлину као повлашћено место, уте-
мељујући простор. Оквире заједнич-
ког, не само овдашњег сећања поставља 
Стефан Првовенчани, на самрти Симон 
монах, чији празник тек од пре двадесет 
лета славимо као Дан града. Наша пуста 
закашњења, наши недокајани повратци. 
Тек сам као студент књижевности стигао 
дознати да овај владалац из златних веко-
ва дубоке меморије, припада и првој по-
стави укупне српске књижевности, чије 
наслеђе дописујемо и данас, са све неиз-
веснијим учинком и одјеком. Пре тачно 
осамсто година окончава Првовенчани 
рад на своме главном књижевном делу, 
које познајемо као Житије Светог Си-
меона. Заједно с ангелом братом, заснива 
укупно памћење заједнице у лику поро-
дичне повести, као причу о вољеном оцу. 

Народ није настао као политички или 
митски конструкт – како нас уче памет-
ни – народ почиње од ликова које прво 
угледамо понад себе и штите нас безраз-
ложном љубављу, до краја и после краја. 
Писао је ратник Стефан у реченом жи-
тију како га отац избавља у невољама, и 
након Симеоновог преласка на ону стра-
ну живота. Дозива га, средовечни самос-

ОКТОБАРСКО ПРИСЕЋАЊЕ
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весни владалац, поткрај очевог житија, 
попут нејаког детета: „Не заборави мене, 
који лежи у безакоњима! Не заборави 
мене који се ваљам у блату сласном.“ 
Знао је Првовенчани краљ и врсни писац 
за драму људског распона, за сопствену 
људску кривуљу од нискости до свет-
лости. Ктитор Жиче, очев и братовљев 
сатрудник на обнови Хиландара, није 
био заступник ситних рачуна. 

Рачунао је Првовенчани и улагао у 
велико и дугорочно. И ево нас, данас, на 
другом крају тога дугорочног улога, чија 
је главница и Стефанова црвена задуж-
бина, која нас на много шта опомиње. 
Шта ли ћемо ми данашњи одржати, шта 
пак оставити у наслеђе, ми ваљајући у 
блату сласном ситних рачуна и дневних 
прохтева, који нас просто разједоше, из-
обличише да све мање личимо на себе и 
своје претходнике.

Између две велике успомене што нас 
обједињују, такве какви смо – између 
црвене госпође Жиче и трагичног оку-
пационог октобра – протичу успомене 
сваког појединачно, овакве и онакве, 
протеком личног времена све руменије 
и златније. На улазу у овдашње приста-
ниште аутобуских лађа годинама прола-
зимо крај неупадљивог црвеног киоска, 
радњице напуњене прашним дрангулија-
ма. Из излога вири табла, сложена старим 
ручним слогом, с натписом „Поправљам 

успомене“. Истим се занимањем бавимо, 
стари земљаче, помислих једном. Уоста-
лом, ко се тим преправкама интимно не 
бави, мање или више упорно? За поправ-
ке и поправљања увек се нађе довољно 
разлога, ако за разлоге уопште маримо. 
Сећања нас одржавају уједно, уцело. И 
оставих лирски запис о сусрету с мајсто-
ром за успомене, тиме и завршавам реч 
захвалницу овог посебног, краљевдан-
ског часа:

РАДЊА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ
У КРАЉЕВУ

Наврати, пролазниче: Поправљам успомене.
Сваку преправку вршим (колико је до мене!)

Само да памтилац их дотури, припомене
Мајстору што обзирно, из наслага, све прене.

Обављам ретуш речи, враћам свежину слици,
Полирам таму сребра, сјај спајам из парчића;

Жичице превезујем, залегну зупчаници –
Кренуће механизам, зујање бившег бића.

Кисели задах ствари, хрпе-сваштаре ћуте:
Крш, квареж успомена, од патоса до врха.

Вртим, уклапам, варим, макар да васкрснуте
Искрсну у тренутку – па нека све се скрха.

Драган Хамовић
на Краљевдан у Краљеву, 7. октобра 2016.
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Да бисмо могли да говоримо о морал-
ности детета, неопходно је да оно поседује 
неке критеријуме који могу имати функ-
ционалну улогу у мењању спонтаног тока 
његове активности. Дете по рођењу има 
само један ,,критеријум” – задовољство 
– незадовољство, односно пријатно – не-
пријатно, и тај „критеријум” у почетку 
управља његовом активношћу. Морал-
ност се не може свести на тај критеријум, 
већ дете мора да дође у додир са другим и 
другачијим критеријумима, које ће стећи 
искључиво у интеракцији са друштвеном 
средином. Прецизније, ти други крите-
ријуми морају се увести споља. Морал-
ност код детета почиње онда када се дете 
сусретне са правилима која би требало 
да обликују његово понашање. Морално 
мишљење започиње стварањем могућ-
ности да се дете на неки начин одреди 
према тим правилима. Дете је у почетку 
подвргнуто њима, дисциплинским пос-
тупцима и родитељској вољи. Потом, код 
детета се јавља први негативизам. Чим од 
детета можемо да добијемо неки став 
о правилима – имамо почетак моралног 
мишљења. Важно је да дете понуди било 
шта што би се могло схватити као об-
разложење. Тај процес се обично дешава 
током треће, односно почетком четврте 
године живота.

Моралност почиње као социјални 
однос, а не као индивидуална психичка 
функција. Неуједначеност представља 
основно обележје тог односа. За морал-
ност је важна она димензија неуједна-
чености у којој се на једној страни на-
лази ауторитет са средствима контроле 
(одрасли), а на другој страни дете, без 
ауторитета и средстава за самоконтролу. 
Професор Јован Мирић наводи да је по-
грешно о том раном друштвеном односу 
говорити као о двоструком, већ се запра-
во ради о трострукости. Једну инстанцу 
чини дете са својим индивидуалним и 

узрасним особеностима, које утичу на 
моралност и њен развој. Другу инстанцу 
чини одрасли, чија својства такође пред-
стављају скуп који одређује дечији мо-
рални развој, док трећу инстанцу чине 
правила. Ова правила својом формом и 
садржином такође утичу на моралност, 
тако што представљају формулације по-
жељних или треба – односа. Ти треба – 
односи садржани у правилу преламају 
се на разне начине са јесте – односом у 
стварној дијади.

Можемо рећи да моралност најпре по-
чиње ирационално, па се тек после може 
и рационализовати. Прво друштвена 
средина изврши свој утицај, па се по-
том оно што је тим путем произведе-
но може подвргавати активном дејству 
појединца. Прво он прихвати морал, а 
тек касније, може га, евентуално, и од-
бацити. Најпре се потчини, да би тек 
касније могао да се ослободи и стекне 
аутономију. Међутим, постоје и супро-
тни ставови, попут оног о урођеном 
моралу, односно теза да се дете рађа са 
урођеном моралношћу. У складу са тим 
можемо протумачити и следеће речи 
Светог Апостола Павла: ,,Јер кад незна-
бошци немајући закона чине од приро-
де што је по закону, они немајући закон 
сами су себи закон; Они доказују да је у 
срцима њиховим написано оно што је по 
закону, пошто свједочи савјест њихова” 
(Рим 2,14-15). 
Психологија као 
емпиријска на-
ука не може ни-
како одбранити 
такав став, што 
опет не значи да 
се дете не рађа 
са клицом мора-
ла, коју касније 
родитељи обли-
кују и развијају.

О РАЗВОЈУ МОРАЛНОГ МИШЉЕЊА КОД ДЕЦЕ
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Швајцарски 
психолог Жан 
Пијаже био је 
први који се 
бавио истра-
живањем тео-
ријског морал-
ног мишљења. 
Креирао је хи-

потетичке ситуације које су садржале 
неку моралну дилему, те је питао децу 
различитог узраста шта мисле о ликови-
ма из приче и њиховим поступцима. Тако 
је увидео да млађа деца дају другачије од-
говоре од старије деце, па је закључио да 
имају и различито морално суђење.

Пијаже разликује два ступња развоја 
моралности. Хетерономну (под ауто-
ритетом другога) моралност одликује 
схватање правила као непроменљивих и 
трајно постојећих. Приликом процењи-
вања колико је неко дело лоше, деца се 
усмеравају на исходе, а не на намеру да 
се некоме науди. Дете се оријентише на 
један аспект стварности, обично колика 
је штета коју је оно направило, занема-
рујући притом све друге околности које 
су довеле до тога. Овакво стање остаје 
скоро до осме године. Након овог ступња 
јавља се аутономна моралност, где је по-
нашање детета све више вођено интерна-
лизованим (поунутрашњеним) принци-
пима и идеалима. Јавља се између девете 
и једанаесте године када морално суђење 
деце постаје све више аутономно и са-
морегулишуће. Сада деца схватају да су 
правила која регулишу односе међу љу-
дима ствар договора и да се могу мењати. 
Дете више не сматра да је неки споља-
шњи ауторитет увек у праву и да му тре-
ба бити послушан. Када се говори о мо-
ралном суђењу, не узимају у обзир само 
друштвена правила и норме већ мотиве 
који стоје у основи неког понашања, као 
и захтеве ситуације. Пијаже је сматрао да 
је за прелазак из једног у други ступањ 
важнија интеракција са вршњацима него 
са родитељима.

У психологији не постоји теорија за 
коју можемо рећи да важи на апсолут-
ном нивоу. Резултати истраживања нам 
врло ретко дозвољавају да закључујемо 
о узрочно-последичним везама, јер се у 
највећем броју случајева ради о корела-
тивним истраживањима. Тако се само 
може рећи да су две појаве у вези, док 
је смер те везе тешко одредити. Укратко 
приказана Пијажеова теорија, поред те-
орије Лоренса Колберга, најбоља је коју 
психологија има да понуди. Једна од ње-
них бројних критика тиче се превеликог 
значаја датог вршњацима као обликова-
тељима дечијег моралног мишљења, док 
је родитељски утицај безразложно у дру-
гом плану.

Значај родитеља свакако је бар подјед-
нако важан. Свети Пајсије Светогорац 
је о томе поучавао: „Још у колевци деца 
почињу да опонашају родитеље. Копи-
рају оно што виде да раде одрасли, и све 
то ’записују’ на своје празне касете. Због 
тога родитељи треба да се труде да сасеку 
своје страсти.” Углавном се сматра да је 
отац тај који би требало да највише ути-
че на дете како би развило осетљивост 
за моралне проблеме. Крајње је необич-
но да се за лик мајке везује унивезални 
морал. Управо на такав случај наилази-
мо у стиховима песме косовског циклуса 
,,Пропаст царства српскога”:

,,Боље ти је изгубити главу,
него своју огријешити душу! ”.

Сада замислимо колико мајки би упу-
тило овакве речи своме детету, какве 
Јевросима мајка упућује Марку Краље-
вићу. Многима би овакве речи деловале 
одбојно и застрашујуће. Марија Мон-
тесори сматра да је дете ,,упијајући ум”. 
Ако дете буде упијало што више оваквих 
речи, нема сумње да ће израсти у особу 
која ће кроз живот корачати придржа-
вајући се моралних начела, која нас, у 
крајњој линији одвајају од животиња и 
чине људима.   |   дипл. психолог Милош 
Благојевић
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СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА

Сусрет
Журећи у град да прода котарице, 

пустињак је залутао. Идући тако, сретне 
једног путника, па му рече:

– Брате мој драги, молим те, реци ми 
како да стигнем до града?

Овај одмери пустињака, па дрско од-
говори:

– То зна сваки магарац!
Пустињак тихо одговори:
– Зато и питам тебе.

Лош појац на гробљу
У нашем Богоспасајемом граду Бе-

ограду обичај је вазда био да господин 
попа са собом увек води по једнога по-
моћника, обично студента, богословца 
или клисара. 

Једном приликом, један угледни про-
та, иначе врстан појац, имао је помоћ-
ника коме појање није било јача страна. 
Када су први пут заједнички били на 
једном опелу у гробљанској капели, по-
сле самог опела и посмртне беседе прота 
дискретно упита свог помоћника:

– Сине, да ли је покојна бака теби 
можда неки род?

На то помоћник слеже раменима и 
рече чудећи се: 

– Није прото, зашто питате?
 A прота ће њему: 
– Па што онда кукаш сине?!

Утеха
На молитву наш народ притиче обич-

но кад је нека мука. После једног вечерњег 
богослужења, чредни свештеник је испо-
ведао народ који је тихо хватао свој ред. 

Једна омања сува жена, интелектуал-
ка иначе, изјада се о својој муци, депре-
сији, лошем здрављу и другим мукама. 
Свештеник хотећи да је утеши и осоколи 
у нашем крсто-васкрсном хришћанском 
животу рече јој:

– Ма ујутру кад се пробудите реците: 
Хвала ти Боже што, што… имам два бу-
брега.

На то ова мукица мало придиже главу 
и рече: 

– Оче, ја имам само један бубрег.
Попа се уједе за језик и темељно про-

мени начин тешења вернога народа. 
Наравоученије: Где добро не познајеш 

ситуацију, језик за зубе.

Одговор богоборцу
У једној школи, учитељица каже деци:
– Децо, знајте да Бога нема. А сад, по-

новите, сви у глас: Бога нема!
Сви почну да вичу, осим једног дечака.
Учитељица га упита:
– Што ти ћутиш?
Дечак одговори:
– Зашто да вичемо ако горе нема нико-

га? А ако неко постоји, зашто да кваримо 
односе?   |   приредио јереј Дејан Марковић
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У четвртак 29. 9. 2016. године у пу-
ној сали Дома културе у Рашки у склопу 
пројекта „Трагање за смислом” одржана 
је прва у низу трибина под називом „Од 
музике до слободе у Христу”. Гост је овај 
пут као предавач и као вокално-инстру-
ментални извођач био знаменити музич-
ки уметник Слободан Тркуља.

зао је сопствени пут сусрета са Господом 
Христом, православном вером и Црквом. 
Њих је нашао трагајући као младић за 
истинском лепотом, вечним смислом и 
непролазном љубави. Схватио је да чи-
тав живот, као и музичко стваралаштво, 
са свим својим талентима и даровима, 
имају вредности и испуњавају душу чо-

ТРИБИНА СЛОБОДАНА ТРКУЉЕ
„ОД МУЗИКЕ ДО СЛОБОДЕ У ХРИСТУ”

У свом надахнутом обраћању посетио-
цима истакао је између осталог и форма-
тивну снагу музике и њену моћ да утиче 
на обликовање човековог унутарњег жи-
вота. Појединац треба да пази и да бира 
шта слуша и каквом се утицају излаже, јер 
дејство музике се протеже на формирање 
карактера и одабир система вредности. 
Неодољив утицај музике на човека огледа 
се на различите и опречне начине. Пле-
менита, узвишена, духовна музика чини 
и душу таквом, уздиже је и оплемењује. 
Ниска, примитивна и простачка музика 
затупљује душу чинећи је жртвом јефти-
них страсти и анималних нагона. Као так-
ва она постаје лаки плен машинерије пот-
рошачког, дигитализованог и отуђеног 
друштва, као и пасивни конзумент намет-
нутих, помодних и бездушних садржаја. 

Предавач је у наставку своје запа-
жање илустровао и низом музичких и 
животних примера. Посебно се осврнуо 
на лично искуство. У једном помало ис-
поведном, али и духовитом тону, пока-

века љубављу, миром и снагом, само ако 
се ставе у службу оне врхунске Вред-
ности и највише Лепоте, која је Бог. Сви 
таленти и сама генијалност могу и тре-
ба да воде, не ка гордом самоузношењу 
и култу сопственог ја, већ ка смиреном, 
благородном и благодарном величању и 
опевању Творца и његових красних дела 
у творевини.

Други део трибине био је посвећен са-
мом извођењу музичких нумера уживо 
од стране господина Тркуље који је пред-
ставио широк репертоар инструментал-
но-вокалних композиција. Посетиоци 
су заиста били дирнути и одушевљени 
виртуозношћу и свестраношћу његовог 
талента, као и скромношћу и дубином 
његове личности, па су га испратили бу-
рним аплаузом и овацијама.

Цео догађај је организован у сарадњи 
СПЦО Рашка и Центра за културу „Гра-
дац”, а под покровитељством Канцела-
рије за вере Републике Србије.   |   ђакон 
Марко Ерић
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  |  Богословље, историја Цркве, култура
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Сва музика коју слушамо невидљиво нам 
обликује душу. Зато је јако важно какву 
музику слушамо.

Као што нас црквено појање и псалми 
директно излажу Небеској љубави, тако 
исто и турбо фолк и ласцивни текстови 
негативно утичу на стање наше душе.

Као што благе речи молитве могу човека 
да учине спокојним и радосним, тако и 
мелодија и текстови осталих песама које 
слушамо остављају у нама траг.  |  Слободан 
Тркуља

вредна, савесна и послушна, пресели се у 
Господу 11. 10. 2016. године у 18 часова. За 
њу се само може рећи: Дај Боже српској 
земљи таквих породица и подвижница.

Отац великосхимник Трифун у мана-
стиру Жичи, сестра Фотина монахиња 
у манастиру Раваница, сестра Агапија 
великосхимница замонашена у мана-
стиру Ваведење, мајка Софија монахиња 
манастира Ваведење и сестра њена ве-
ликосхимница Варвара, узор монаштва, 
још увек међу нама.

У срцу сретењских и ваведењских 
сестара остају њене молитве, метаније, 
поступци, љубав и све што краси монаш-
тво, према свима нама.

Ово је и више од овога рекао Владика 
жички Јустин у беседи на опелу схимона-
хиње Јефимије.

Дај Боже да буде још Божијих породи-
ца, све у Христу и за Христа, и подај Боже 
рајско насеље схимонахињи Јефимији.   |   
У манастиру Ваведење овчарско, игума-
нија Февронија (Савић) са сестрама 

Фото: Јосиф Распоповић

И у данашња времена цела породица 
Радовановић, из села Добриње, код По-
жеге, посветила се Господу Исусу Христу 
и за Христа.

Ту је поникла и покојна Милена, мо-
нахиња са Великом схимом Јефимија, 
замонашена у манастиру Сретење овчар-
ско, а од 1975. године живела је у мана-
стиру Ваведење.

Ова тиха монахиња, молитвеница, 
подсећа на тишину небеских анђела, 

Богословље, историја Цркве, култура  |  
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Блог „Веронаутика” је направљен како 
би деци, родитељима и свим ближњи-
ма биле доступне активности којима се 
одликују и остварују часови и поруке 
школског предмета Верске наставе. 

Позвани смо да унесемо лепоту 
хришћанског живота у дечија срца. Како 
ћемо то постићи? Тако што ћемо пре 
свега и изнад свега децу волети. Они то 
добро знају и осећају. Епископ Григорије 
захумско-херцеговачки на Сабору веро-
учитеља износи: „Када нисам био срећан 
бјежао сам са часа веронауке. Зато што 
сам мислио да је боље да ме тамо нема, 
него да они виде да ја имам тугу или 
несрећу.” Ученици осећају када смо не-
расположени, тужни или несрећни из 
било ког разлога. Уколико имамо љу-
бав, радост, црквеност, покајање, молит-
ву, имаће и они. Свети Јован Златоусти 
каже: „Ништа није педагошки, него воле-
ти и бити вољен.” Љубављу се све пости-
же. Вероучитељ треба да буде уметник, 
организатор, психолог, педагог. Уједно 

треба имати ауторитет, а притом бити 
пријатељ, па и мајка или отац деци која 
су нам поверена. Римска мудрост гласи: 
„Ако си учитељ деце, или можда отац, 
буди им учитељ владањем и животом.” 

Наш циљ је да ученике научимо неве-
роватнoj истини да постоји Бог Који их 
воли и Који од њих никада неће одустати. 
Достојевски је на самрти својим ћеркама 
рекао: „Децо, знате колико сам вас волео, 
али много вас више воли Христос. Било 
шта да вам се у животу деси, никад не до-
пустите да то засени љубав Његову, да је 
ви заклоните, да јој ви засметате.” Позва-
ни смо речима: „Пазите на разумно стадо 
своје, у којем вас Дух Свети постави за 
пастире и учитеље” (Дап. 20,28). Ученике 
треба увести у активан црквени живот. 
Они треба да знају да их Бог чека, да могу 
да га осете, да могу да се сједине са самим 
Христом Господом. Задатак је да у цен-
тар поставимо истину Јеванђеља: „А ако 
Христос није устао онда је празна пропо-
вед наша па празна и вера наша” (1Кор. 
15,14). Ученицима треба да помогнемо у 
тражењу и налажењу одговора на једно 
опште лично питање: Како пронаћи спа-
сење? Развијањем свести о заједници са 
Богом и са људима сузбија се екстремни 
индивидуализам и егоцентризам код уче-
ника, а изграђује се способност за дубље 
разумевање и вредновање културе и ци-

  |  Веронаука

ВЕРОНАУТИКА – ПОЗИВ НА ЦАРСТВОВАЊЕ

„Поштована Господо и даме
деке, баке, очеви и маме

и ви остали велики и мали
нагиздани од главе до пете –

насмешите се кад кажете Дете!”
Добрица Ерић

https://veronautikablog.wordpress.com/
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вилизације у којој живе. Код ученика тре-
ба развијати однос према Богу као и свест 
о заједници, јер свет и све у њему је ство-
рено за вечност. Верска настава треба да 
помогне у одговорном обликовању зајед-
ничког живота са другима, у изналажењу 
равнотеже између властите личности и 
заједнице, у остварењу сусрета са светом 
и са Богом. Хришћанска теологија кроз ве-
ронауку може имати значајан утицај кроз 
непрестано, уравнотежено наглашавање 
посебности као неопходности за универ-
залну, космичку димензију хришћанства. 
Тиме се јача свест о заједници и осећај да 
нисмо сами на овом свету, него да при-
падамо много широј заједници. Свест о 
хришћанству јесте развијање духа разли-
читости који је увек свестан своје космич-
ке улоге и значаја за цели свет. 

Ученици најбоље уче спонтано. Дете 
је упијајући ум. Веома је битно активно 
учествовање. Деца воле представе, глу-
му, имитацију, музику, игру, певање. Јед-
ноставно и лако памте уз израду разних 
предмета, божићне пећине, васкршња 
јаја. Потребно је развијати дух сарадње 
и уважавања, чак и кроз игре као што 
су квизови, питалице, откривалице, 
асоцијације. „Није знање, знање зна-
ти, него је знање, знање дати”, поручио 
нам је Јован Јовановић Змај. Педагошки 
плодотворним се може сматрати једи-
но оно усвајање знања и искустава која 
имају за циљ васпитање личности ради 
ње саме. Спенсер каже: „Сва тајна васпи-
тања јесте у томе да се човек научи како 
ће мудро да проводи време”. Вероучитељ 
је позван да научи дете образовању, да 
има образ Христов у себи. Да бисмо то 
постигли потребан нам је отворен однос 
са децом. Педагогија Марије Монтесори 
је диван пример система који не признаје 
ограничења. Она може бити саставни 
део било које епохе или културе, што 
је можда њена највећа вредност. Она је 
желела да омогући срећније детињство 
деци коју је сретала. Развила је једин-
ствен систем образовања. Њен циљ није 

Веронаука  |  

био стварање идеалног, савршеног дете-
та у пејоративном значењу. Метод је ус-
мерен ка максималном откривању свих 
дечијих способности и потенцијала. По 
њеном мишљењу дете је савршено само 
по себи и свако за себе. Њена намера није 
била усклађивање према извесном иде-
алу, већ развој саме личности са оним 
квалитетима које поседује. У Монтесори 
методу, практичан рад има значајно ме-
сто, јер се њиме развија креативност де-
тета. Она очекује да васпитач има стра-
хопоштовање према детету као врхунцу 
Божијег стварања. Норме које уводи су: 
„Децу треба третирати као међусобно 
различите личности. Личност укључује 
препознавање друге личности. Ја види 
другу личност. Ја постоји наспрам друге 
личности, наспрам Ти. Истински човек 
треба да постоји кроз заједницу. Човек 
треба да прихвата ближње онакве какви 
јесу. У различитости се добија сопствени 
идентитет. Кроз другачије особине дру-
гих људи и сами се препознајемо као дру-
гачији. Наше неприхватање другог усло-
вило би неприхватање нас од стране дру-
гих. Зато је прихватање другачијег друго-
га неопходно и корисно обема странама”. 

Ава Јустин каже: „Дете? Гле парче 
Неба на земљи”.

Захваљујемо се деци која учествују 
у активностима блога, свим родитељи-
ма на поверењу, колегама, пријатељима, 
Епископу, свештенству, монаштву и пре 
свега и изнад свега Богу.   |   вероучитељ 
Јелена Драгојловић
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Један од проблема са којима се веро-
учитељи сусрећу у школама јесте и не-
достатак простора, односно учионице 
за извођење Верске наставе. То доводи 
вероучитеља у ситуацију да не може да 
конципира свој рад и примени другачије 
облике рада као што су радионице, прос-
тор за ученичке презентације, излагање 
пројеката од стране ученика, а ученици 
немају прегледно сагледавање оствареног 
рада и савладаног програма. Веронаука 
тада бива подвргнута отежаном уклапању 
у распоред часова са другим предмети-
ма, као и сталним променама учионица у 
којима се одржавају други предмети.

Ове школске године у Основној шко-
ли „Браћа Вилотијевић” у Краљеву уз 
одобрење директора школе, као и про-
фесорке разредне наставе Славице Си-
мовић, добили смо помоћну просторију 
и опремили је као кабинет за Верску 
наставу. Ранији простор где су се изводи-
ли часови изборних предмета био је под-
румски, помоћни простор који није мо-
гао адекватно да подржи рад у настави. 
Врло је битно да ученици према својим 
вештинама и способностима учествују у 
оваквим акцијама, јер то доприноси њи-

ховом бољем осећају самодоприноса и 
личног значаја за заједницу. Са ученици-
ма седмог и осмог разреда који имају раз-
вијене уметничке таленте поставили смо 
цртеже на зидовима. Најпре смо припре-
мили подлогу за осликавање, а потом ос-
ликали већу композицију према Христо-
вим речима „Пустите децу к мени”. Ура-
дили смо и амблем Верске наставе у виду 
Анђела, Гостољубље Аврамово и Богоро-
дицу Путеводитељницу. Кабинет је до-
био таблу, мањи сталак за презентацију 
ученичких пројеката, платно за напредне 
рачунарске презентације разних тема и 
пано за дечије радове. 

Кроз раније искуство у раду са де-
цом у школи, примећено је да простор-
но уређење естетски и визуелно постиже 
бољи ефекат када је суштина градива из-
ражена кроз јединствену слику. Предмети 
специфичног апстрактног садржаја, где 
је и Верска настава, захтевају израженију 
визуализацију. Слика, цртеж или фотогра-
фија, код ученика боље подстичу перцеп-
цију и трајно меморисање кроз учење. 

До сада смо у нашој учионици, кроз 
разматрање ученичких предлога и уз по-
моћ родитеља, осмислили и позоришни 
кутак где ученици према одређеној теми 
осмишљавају текст за наратора који пра-
ти причу. Са израђеним луткама према 
улози иза паравана, ученици демонстри-
рају ток представе. 

Крајњи циљ сваког кабинета, оства-
рује се кроз могућност да учинак свега 
урађеног током једне школске године 
буде хронолошки изложен кроз ученич-
ке радове и тиме сублимиран смисао све-
га наученог и савладаног. Вероучитељу 
ће тиме бити омогућен достојан рад на 
пољу личног и професионалног усавр-
шавања, олакшан приступ сваком детету 
у чијој надградњи учествује подједнако 
битно као и други предметни наставни-
ци.   |   вероучитељ Милан Милутиновић

  |  Веронаука

УЧИОНИЦА ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ
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ПЕСМА О СВЕТОМ САВИ
Свети Сава

Просветитељ је наш,
Добар човек био

И помогао нам баш.

Изградио је школе
Да неписмени не останемо

Већ да када порастемо
Паметни постанемо.

Цела Србија га зна,
Познат је постао,

Двадесет седмог јануара га славимо
Да би у сећању остао.

Ђурђина Рогић и Тијана Мићић 7/3
ОШ „Нада Матић”, Ужице

СТУДЕНИЦА
Једног јутра, на Литургију, насмејаног 

лица,
пошла су дечица.

Међу њима и ја с другарима својим,
осмехе нам бројим.

Аутобус мали,
једва смо сви стали.

У манастир кренули,
здрави и весели.

А, манастир који, наравно сви знамо,
Студеница наша, знамо да читамо,

јер се табла бела, на аутобусу смеши,
са називом својим познатим и лепим.

А када смо стигли, Литургију завршили,
ми смо се причестили,

и позвани у конак отишли.

Тамо нам је било лепо, имало је доста шала,
а искушенику Драгану, много хвала.

Највећи аплауз добио је Отац,
за квизиће верске, које сви воле,

и за њих се моле.

Касније смо с њима разне игре играли,
и баш се забављали, и реку смо видели,

и приче о манастиру су причали,
и ризницу обишли, разне поклоне добили.

Па и чизмице неке у питању су биле,
ала су се износиле.

Затим кући отишли смо сви,
срећни и задовољни.

Андреа Дугалић, V 2
ОШ „Милун Ивановић”, Ушће (2014. год.)
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Богослужбена књига Октоих или 
Осмогласник (грч. Ὀκτώηχος) је црквена 
богослужбена књига која садржи у осам 
гласова (или напева) променљива молит-
вословља која се певају на различитим 
црквеним службама седмичног круга, то 
јест која се мењају у зависности од дана у 
седмици, од суботе увече до наредне су-
боте ујутро.

Поредак променљивих богослужења 
који је изложен у Октоиху је следећи: не-
дељна служба првог гласа, служба поне-
дељка првог гласа, уторка, среде, четвртка, 
петка и суботе, затим недељна служба дру-
гог гласа, служба понедељка другог гласа, 
уторка и тако до суботе, затим недељна 
служба трећег гласа, служба понедељка 
трећег гласа, и тако даље истим редом за 
све седмичне службе свих осам гласова. 

Певање свих осам гласова током осам не-
деља у црквеном Уставу или Типику нази-
ва се „столп” (стуб).

Током годишњег круга црквене годи-
не пева се шест таквих столпова. Појање 
служби Октоиха у радне дане почиње од 
недеље после Педесетнице која је пос-
већена Свим Светима, а завршава се 
пред суботу Месопусне недеље. У пери-
оду Великог поста, затим током Сирне 
седмице која му претходи и Страсне не-
деље на његовом крају, као и у периоду 
од Пасхе  до Педесетнице, у радне дане 
се не певају дневне службе Октоиха. Не-
дељом се Октоих не пева од шесте сед-
мице поста, тј. Цветне недеље, закључно 
са недељом по Педесетници, Свих Све-
тих. Осим тога, ако неки од дванаест Гос-
подњих празника падне у недељни или 
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радни дан, Октоих се такође не користи. 
Октоих се не користи ни онда кад неки 
празник Богородице или празник свето-
га падне у радни дан.

Потреба за издањем Октоиха на 
црквенословенском језику у нашој по-
месној Цркви одавно се указала. Досад се 
у нашој Цркви користио руски Октоих, 
који је и најближи нашем Богослужењу, 
те смо се у приређивању овог првог из-
дања (надамо се, не и последњег) корис-
тили руским Октоихом, трудећи се да 
што практичније донесемо поједине де-
лове дневних служби (молитве Полуноћ-
нице, егзапостиларе, Каноне на повечерју 
и друго), прилагодивши их нашој бого-
службеној пракси, а ради лакшег тока 
Богослужења. Ово велико послушање за-
почето је још 2011. године по благослову 
тадашњег Епископа жичког г. Хризосто-
ма, коме дугујемо огромну захвалност и 
молитве на поверењу овог послушања и 

смерницама у приређивању овог издања 
Октоиха. Молитвено захваљујемо нашем 
Епископу жичком г. Јустину, који је све-
срдно подржао овај издавачки подухват 
и наставио богату издавчку мисију свог 
предходника Епископа Хризостома. Сту-
денички Октоих је у издању Епархије 
жичке изашао у септембру 2016. годи-
не као наставак едиције богослужбених 
књига које је до сада објавила Епархија 
жичка, уз Минеје, Архијерејски чинов-
ник и Чиновник за презвитерску и ђа-
конску службу. Назив Студенички није 
потребно додатно објашњавати, будући 
да је Света Лавра у Студеници одувек 
била пример богослужбеног поретка, те 
је Октоиху придодат епитет Студенички.

Да се велича Име Господње и Мајке 
Божије кроз химне и каноне Октоиха, а 
издавачки подухват наше Епархије да се 
богато настави! Амин!   |   јереј Владе Кап-
ларевић

КУЦАМ НА ВРАТА ВАШЕГ СРЦА
приређивач протојереј-ставрофор Милић Драговић,
Црква светог апостола и еванђелисте Марка, Ужице, 2016.

„Ове приче су лек…
Ако и заплачеш, немој се застидети, 

још је жив Бог у Теби, још је жива душа 
Твоја!”

Ако бисмо рекли да је идеја протоје-
реја-ставрофора Милића Драговића да 
на једном месту сакупи и објави кратке 
приче из различитих временских пери-
ода, култура и традиција, непознатих 
и познатих аутора, наишла на добар 
пријем оних који су књигу читали у ру-
копису, само бисмо делимично сагледали 
значај тог преданог посла. Зато би треба-
ло рећи још неколико појединости које 
се тичу самог односа приређивача књиге 
према речи и њеним одјецима у људи-
ма. Свако ко је имао привилегију и част 
да слуша  како отац Милић беседи, кога 
је дотакла реч његове поуке, зна да ова 

књига не може бити случајност. Онај ко 
се бави речима и људима, познаје вред-
ност речи за добро људи и, што је још 
значајније, зна како реч може благотвор-
но деловати на човека! Несумњиво је да 
такав дар поседује и отац Милић и да 
је, са таквом посвећеношћу, зналачки и 
пажљиво, правио одабир кратких при-
ча за ову књигу. Са таквим поверењем и 
таквом љубављу приступила сам читању 
овог рукописа, верујући да је дубоки 
смисао кратких прича садржан и у самом 
избору приређивача.

Несумњиво је да је приређивач имао 
на уму неколико важних одредница: раз-
ноликост тема које су садржане у крат-
ким поучним текстовима,  начин  на који 
су даровити приповедачи саопштавали 
одређене животне ситуације и поуке које 
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долазе до читалаца. Читајући рукописну 
књигу „Куцам на врата Вашег срца”, от-
кривала сам на једном месту – живот у 
свим својим појединостима! Заиста, нема 
адекватнијег облика од кратке приче да 
се у једном потезу „исприча” животна 
ситуација и изрази срж проблема и об-
знани смисао идеје. Једноставан облик 
кратке приче открива њену језгровитост, 
метафоричност, богату асоцијативност, а 
својом отвореношћу пружа могућност за 
продуктивно читање. „Причам ти причу”, 
као основни образац људског споразу-
мевања (и разумевања), јесте могућност 
сваком човеку да отвори „врата свога 
срца” и чује Божију реч. И управо је у 
причању приче, у сугестивном размењи-
вању животних садржаја, на најплоднијој 
људској релацији Ја – Ти, остварена жива 
повезаност међу људима у важним ди-
мензијама људског духа: естетском, етич-
ком и религиозном. Приређивач је, вођен 
животном емпиријом, причама омогућио 
остваривање у специфичном контексту 
кључних егзистенцијалних елемената, 
распоредивши их тематски у осам  цели-
на. Форма кратке приче, у књижевноте-

оријском смислу, има разуђене оквире, 
од неколико реченица до приче која је 
испричана на неколико страна. Оно што 
повезује све приче у овој књизи, без об-
зира на формалне карактеристике, а чему 
је приређивач посветио посебну пажњу, 
јесте универзална тачка гледишта морал-
но-философских тонова која има своју 
васпитну функцију. То својство кратких 
прича размиче све окове којима се човек 
свесно или несвесно препустио и отва-
ра један нови поглед на живот и смисао 
људског трајања, поглед изнутра, из ар-
хетипских дубина човекове душе. Спе-
цифична црта ове књиге је што поједи-
не приче имају своје интерпретативно 
„дописивање”, што релативизује шемат-
ски приступ кратким причама. Тако се 
успоставља један потпуно нови однос 
читалаца према „отворености” ове при-
поведачке форме. Ова књига има леко-
виту моћ, она позива на љубав и праш-
тање, упућује на преиспитивање, захтева 
труд и одговорност, указује на слабости, 
зацељује ране срца, подиже човека у не-
моћи, тражи мисаони напор, отвара ме-
тафизичке просторе у човеку, узвисује у 
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СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ
ПЕСНИЧКИ ОДЛОМЦИ ИЗАБРАО ВАСКО ПОПА

Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2016.

чистоти, охрабрује у настојању да човек 
остане на путу добра. И не само то… 
Када отворите своје срце, спознаћете да 
су се отворили многи путеви… Управо 
то сугерише и сам приређивач у топлом 
уводном обраћању читаоцима.

Познато је да је кратка прича настала 
у далекој прошлости, у традицији усме-
ног препричавања, у жељи човековој да 
подели са другим човеком неко своје ис-
куство. Потреба људске душе за речима 
и разменом речи одувек је била изван 
свих образаца и развојних процеса при-
че у књижевноисторијском и књижев-
нотеоријском смислу. Сведоци смо да је 
и данас, као и у далекој прошлости, та 
искра у човеку жива јер сведочи израз 
његових најдубљих тежњи за спознајом 

смисла живота. Управо зато, верујем да 
ће рукопис постати једна дивна књига, и 
да ће као вишевековно искуство предака 
и ризница мудрости човечанства про-
наћи пут до својих читалаца, у широким 
и пространим димензијама трајања.

Ова књига живота је најлепши и 
највреднији дар који човек дарује чове-
ку! Она је јединствена у својој узвишеној 
намери љубави и посебна у својој потре-
би да се човек приближи човеку. Осећам 
потребу да захвалим приређивачу, драгом 
и поштованом оцу Милићу, на љубави и 
поверењу, и на радости унутарњег оза-
рења која ме је пратила приликом учест-
вовања, својим скромним доприносом, у 
овом изузетном стваралачком подухвату.   
|   Валентина Златановић-Марковић

Непосредно пред почетак 61. Бео-
градског међународног сајма књига под 
издавачким знаком краљевачке библио-
теке појавило се издање које већ изазива 
пажњу наше културне јавности и пред-
ставља важан допринос памћењу српске 
културе. Реч је о књизи Стефан Првовен-
чани, Песнички одломци, у избору Васка 
Попе, које је за ово објављивање прире-
дио, поговором и језичким напоменама 
пропратио проф. др Ђорђе Трифуновић. 

Наиме, почетком шездесетих годи-
на прошлога века у „Нолиту” је излази-
ла библиотека „Живи песници”, коју је 
уређивао Зоран Мишић, а чија је намера 
била да укаже на живо присуство преми-
нулих српских песника од средњег века 
до новијег времена. После изласка из 
штампе песничких одломака јеромонаха 
Доментијана, српског животописца XIII 
века, и Димитрија Кантакузина, Васко 
Попа је, по договору са професором Три-
фуновићем, сачинио избор песничких 

одломака Стефана Првовенчаног. На ос-
нову њих је ваљало сачинити књигу, која 
је, ето, чекала више од пола века на своје 
објављивање. Захваљујући љубазности 
проф. Трифуновића и посредовању др 
Драгана Хамовића, дактилограф Васка 
Попе је стигао у краљевачку Повељу, а 
убрзо су штампана и два издања: 100 ну-
мерисаних, библиофилских примерака, 
као и 300 примерака нешто другачије, 
али не мање пажљиво одабране гра-
фичке опреме. О изгледу књига старао се 
Краљевчанин проф. Драган Пешић, чији 
је препознатљив рад учинио да сведена 
и рустична опрема ових издања приву-
че пажњу истинских љубитеља писане и 
штампане речи.

Књига је средином октобра предста-
вљена у граду који већ двадесет година 
слави спомен Светог Симона Монаха као 
свој дан и библиотеци која од 2001. годи-
не носи име првог српског краља и једног 
од првих у низу српских средњовеков-
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них писаца – Стефана Првовенчаног. На 
програму, који је побудио велико инте-
ресовање наших суграђана, говорили су 
проф. др Ђорђе Трифуновић и уредници 
издања др Драган Хамовић и Ана Гвозде-
новић, а свечаност су својим гласовима 
пропратили појци Иван Трајковић и Ми-
рослав Почуча. 

Обраћајући се младим филолозима, 
ученицима краљевачке гимназије, про-
фесор Трифуновић их је позвао да чувају 
своје забелешке, папире, скице, цртеже, 
да негују успомене и нагласио да је чу-
вање традиције истовремено и њено не-

говање. Истакао је да ми као народ нисмо 
много чували, за разлику од, на пример 
Руса, који су сачували перо и држаљу 
Достојевског, мапу Толстоја, готово све 
личне предмете великих писаца. 

Књига објављена у Краљеву, за про-
фесора Трифуновића, својеврсно је оду-
живање, и колективно, српској култу-
ри, Стефану Првовенчаном, и модерној 
српској књижевности, и његово лично, 
пријатељско, Васку Попи, чији је рад на 
популаризацији нашег средњовековног 
наслеђа незаобилазан.   |   Aна Гвозденовић
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ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА

22. август/4. септембар (Недеља 11. по 
Духовима. Свети мученик Агатоник; 
Свети свештеномученик Горазд Чешки)

обележавања 75 година од почетка стра-
дања Светих мученика јасеновачких у 
манастирском храму Рођења Светог Јо-
вана Крститеља у Јасеновцу.

29. август/11. септембар (Недеља 12. по 
Духовима. Усековање главе Светог Јо-
вана Крститеља)

Његово Преосвештенство г. Јустин 
је служио Свету Архијерејску Литур-
гију у катедралном храму Светог Саве у 
Краљеву.

1/14. септембар (Преподобни Симеон 
Столпник; црквена Нова година)

Почетак црквене Нове године Преос-
вештени Владика је прославио у мана-
стиру Жичи, служивши Свету Архије-
рејску Литургију.

4/17. септембар (Свети свештеномуч. 
Вавила; пророк Мојсеј Боговидац; Свети 
Петар Дабробосански) 

Епископ је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију у храму Успења Пресвете 
Богородице у Чачку на којој је рукопо-
ложио у чин ђакона г. Александра Ђури-
чића, дипломираног теолога из Чајетине 
и поставио га да служи у храму Свете 
Тројице у Горњем Милановцу.

5/18. септембар (Недеља 13. по Духови-
ма. Свети пророк Захарије и праведна 
Јелисавета)

Епископ Јустин је началствовао евха-
ристијским сабрањем у Петровој цркви у 
Расу уз саслужење Његовог Преосвештен-

Од 22. августа / 4. септембра до 16/29. новембра 2016. године

Свету Aрхијерејску Литургију Епис-
коп је служио у Саборном храму Светог 
Саве у Краљеву, на којој је рукоположио 
у чин ђакона г. Бранка Росића, дипл. 
теолога из Ужица и нарекао га за паро-
хијског ђакона при храму Светог Ахи-
лија у Ариљу.

28. август/10. септембар (Преподобни 
Мојсеј Мурин; преподобни Сава Пско-
вски)

Владика Јустин је саслуживао на 
Светој Архијерејској Литургији Свес-
ветејшем Патријарху васељенском и ца-
риградском г. Вартоломеју и Светејшем 
Патријарху српском г. Иринеју, поводом 
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ства Епископа рашко-призренског госпо-
дина Теодосија и Његовог Преосвештен-
ства Епископа тимочког господина Ила-
риона. Повод сабрања био је седми Не-
мањин Светопетровско-дежевски сабор.

6/19. септембар (Чудо Светог архангела 
Михаила; Свети мученик Евдоксије)

Владика је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију у цркви Светог Архангела 
Михаила у Приликама у току које је пре-
резан славски колач и прочитана одлука 

Епископа којом се презвитеру Синиши 
Никитовићу додељује звање протона-
месника.

8/21. септембар (Рођење Пресвете Бого-
родице – Мала Госпојина)

Поводом храмовне славе Епископ је 
служио Свету Архијерејску Литургију 
у манастиру Каменцу, којом је отпочело 
обележавање јубилеја – 600 година мана-
стира Каменац.

  |  Летопис богослужења

9/22. септембар (Свети праведни Јо-
аким и Ана)

Светом Архијерејском Литургијом 
началствовао је Његово Преосвештен-
ство г. Јустин у цркви Светих праведних 
Јоакима и Ане у Прељини, на којој је пре-
резао славски колач.

12/25. септембар (Недеља 14. по Духови-
ма. Свети свештеномуч. Автоном (Ода-
није Рођења Пресвете Богородице))

Преосвештени је Чином великог ос-
већења осветио новоподигнути храм 
Вазнесења Господњег у селу Каменици, 

Архијерејско намесништво таковско. У 
наставку је служена Света Архијерејска 
Литургија на којој је Владика уручио г. 
Миомиру Пљакићу, ктитору храма, но-
воустановљени Орден Епархије жичке, 
Орден Светог Симона Монаха за несеби-
чан труд и дугогодишњи допринос ми-
сији Цркве.

14/27. септембар (Воздвижење часног 
Крста – Крстовдан)

Господин Јустин је служио Свету Ар-
хијерејску Литургију у манастиру Ни-
коље на Каблару, у току које је преломио 



45

славски колач са сестринством и верним 
народом поводом славе параклиса.

18. септембар/1. октобар (Свети Евме-
није Гортински; Света мученица Ариадна)

Епископ је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију у Саборном храму Светог 
Саве у Краљеву уз саслужење братства 
храма.

19. септембар/2. октобар (Недеља 15. по 
Духовима. Свети мученици Трофим, Са-
ватије и Доримедонт)

Свету Архијерејску Литургију служио 
је Владика Јустин у Цркви Свете Троји-
це у Мајдану, Архијерејско намесништво 
таковско.

24. септембар/7. октобар (Света прво-
мученица Текла; препод. Симон; Свети 
краљ Владислав и преп. Давид Српски)

Његово Преосвештенство је начал-
ствовао на Светој Архијерејској Литур-
гији у манастиру Студеници на којој 
је пререзао колач у славу и част Светог 
Стефана Првовенчаног, у монаштву Пре-
подобног Симона монаха, чије се свете 
мошти налазе у наосу храма. У после-
подневним часовима Владика је благоиз-
волео извршити освећење темеља новог 
храма у Новом Селу код Врњачке Бање 
који је посвећен овом светитељу.

25. септембар/8. октобар (Преподобна 
Ефросинија; Свети Сергије Радоњешки 
– Задушнице)

У манастиру Свете Тројице на Овча-
ру Свету Литургију служио је Епископ 
жички г. Јустин на којој је одржан помен 
упокојеним ктиторима, монасима ове 
свете обитељи и свим хришћанима који 
су се упокојили са вером у васкрсење и 
живот вечни.

26. септембар/9. октобар (Недеља 16. по 
Духовима. Свети апостол и јеванђелист 
Јован Богослов)

Владика је служио Свету Архијерејску 
Литургију у храму Вазнесења Господњег 
у селу Драгојевцу надомак Ариља. Пре 
почетка Свете Литургије Епископ је ос-
вештао новоподигнуту припрату.

1/14. октобар (Покров Пресвете Богоро-
дице)

Поводом храмовне славе Преосвеш-
тени је служио Свету Архијерејску Ли-
тургију у селу Чукојевцу код Краљева, на 
којој је пароха другог чукојевачког јереја 
Жељка Филиповића произвео у чин про-
тојереја.

2/15. октобар (Свети свештеномученик 
Кипријан; преподобни Андреј)

Свету Архијерејску Литургију Влади-
ка је служио у храму Светог Великомуче-
ника Пантелејмона у Доњој Црвици по-
ред Бајине Баште, поводом двадесет пет 
година од изградње цркве. Старешина 
овога храма јереј Владимир Малешевић 
унапређен је звањем протонамесника.

3/16. октобар (Недеља 17. по Духовима. 
Свети свештеномученик Дионисије Аре-
опагит)

Господин Јустин је служио Свету 
Архијерејску Литургију у храму Светог 
пророка Илије у Бајиној Башти на којој 
је јереја Владимира Васиљевића, старе-
шину храма, произвео у чин протојереја.

6/19. октобар (Свети апостол Тома – То-
миндан)

Епископ је служио опело упокојеној у 
Господу монахињи Ефимији (Радовано-
вић) из манастира Ваведење. Истог дана 
у манастиру Никоље је служио помен 
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новопрестављеној монахињи Евдокији 
(Трипковић).

10/23. октобар (Недеља 18. по Духовима. 
Свети мученици Евлампије и Евлампија)

Преосвећени је служио Свету Архије-
рејску Литургију у храму Успења Пресве-
те Богородице у Јошаничкој Бањи. У по-
вратку је посетио цркву у Баљевцу на 
Ибру, која је у фази значајног археолош-
ког испитивања и архитектонске рекон-
струкције.

14/27. октобар (Преподобна мати Па-
раскева – Света Петка)

Евхаристијским сабрањем началство-
вао је Владика Јустин у манастиру Вољав-
ча. По заамвоној молитви пререзан је ко-

лач у част Свете Петке Параскеве, којој је 
посвећен манастирски храм.

17/30. октобар (Недеља 19. по Духови-
ма. Свети пророк Осија; преподобному-
ченик Андреј Критски)

Његово Преосвештенство г. Јустин 
служио је Свету Архијерејску Литургију 
у цркви Светих апостола Петра и Павла у 
Горњој Добрињи. На крају Литургије ус-
ледило је освећење новосаграђене цркве-
не сале.

18/31. октобар (Свети апостол и јеванђе-
лист Лука; Свети Петар Цетињски) 

Света обитељ Благовештења каблар-
ског имала је част да Епископ жички и 
духовни отац г. Јустин служи Свету Ар-

  |  Летопис богослужења

хијерејску Литургију поводом крсне сла-
ве игуманије Михаиле и њене сестре по 
телу монахиње Серафиме.

23. октобар/5. новембар (Свети апостол 
Јаков, први Епископ јерусалимски – За-
душнице)
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Епископ Јустин је са братством храма 
и литургијском заједницом верног на-
рода служио Свету Архијерејску Литур-
гију у катедралном храму Светог Саве у 
Краљеву. По заамвоној молитви служен 
је парастос свим уснулим оцима, архије-
рејима, браћи и сестрама који се у Госпо-
ду упокојише.

24. октобар/6. новембар (Недеља 20. по 
Духовима. Свети мученик Арета)

Свету Архијерејску Литургију Влади-
ка је служио у храму Светог великомуче-
ника Георгија у Котражи код Гуче, након 
које је поделио грамате добротворима 
храма.

26. октобар/8. новембар (Свети велико-
мученик Димитрије – Митровдан)

Поводом храмовне славе Епископ 
жички је служио Свету Архијерејску Ли-
тургију у манастиру Светог великомуче-
ника Димитрија – Згодачица. 

6/19. новембар (Свети Павле Исповед-
ник; преподобни Варлаам Хутински)

Његово Преосвештенство је служио 
Свету Архијерејску Литургију у хра-
му Свете Тројице у Печеногу, надомак 
Краљева.

7/20. новембар (Недеља 22. по Духови-
ма. Света 33 мученика у Мелитини; пре-
подобни Лазар)

Владика је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију у храму Светог велико-
мученика Димитрија у селу Брезна код 
Горњег Милановца. Потом је посетио и 
цркву Свете Петке – Параскеве у Кошту-
нићима.

8/21. новембар (Сабор Светог Архангела 
Михаила – Аранђеловдан) 

У храму Светог Саве у Краљеву Пре-
освећени је служио Свету Архијерејску 
Литургију којој је претходило рукопро-
извођење Петра Ђерковића, студента 
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теологије, у чин чтеца. На малом входу 
Владика је правом ношења напрсног крс-
та одликовао протојереја Ненада Илића, 
пароха при храму Светог Саве. На крају 
евхаристијског сабрања, прослављајући 
своју Крсну славу, Епископ Јустин је пре-
ломио славски колач са игуманом студе-
ничким архимандритом Тихоном и сви-
ма присутнима.

11/24. новембар (Свети мученик 
Мина; Свети краљ Стефан Дечански – 
Мратиндан)

Његово Преосвештенство г. Јустин 
је служио Свету Архијерејску Литур-
гију у Катедралном храму Светог Саве у 
Краљеву.

 13/26. новембар (Свети Јован Златоусти)
Братство храма Свете Тројице у 

Краљеву имало је част да саслужује на 
Светој Архијерејској Литургији Архи-
пастиру васцеле Епархије жичке госпо-
дину Јустину.

14/27. новембар (Недеља 23. по Духо-
вима. Свети апостол Филип (Божићне 
покладе))

Недељну Свету Архијерејску Ли-
тургију Владика је служио са ужичким 
свештенством и многобројним верним 
народом у цркви Светог великомученика 
Георгија у Ужицу.

16/29. новембар (Свети апостол и је-
ванђелист Матеј)

Владика Јустин је са архијерејима 
Српске Православне Цркве служио опело 
блаженопочившем Архијереју Јерониму 
(Мочевићу) у манастиру Ковиљ.   |   При-
редио: протођакон Александар М. Грујовић
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