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К
о је Исус Христос? Ово питање су 
постављали за време Његовог зе-
маљског живота и оно није пре-

стајало да се чује од како су Господа 
осудили на смрт. Оно се понавља са 
новом снагом нарочито сваки пут, ка-
да свет празнује Христово Рођење. Шта 
значи овај празник у новогодишње 

дане? Зашто је за милионе и милионе 
људи он највећа радост ево већ две 
хиљаде година? Рођење Господа, Ње-
гов живот и смрт су изменили све на 
свету.

Они који су Га познавали, нису се 
могли чуду начудити. Они су сусрели 
Човека, Друга, Сапутника. Заједно са 

БОЖИЋНА ПРОПОВЕД
С НАМИ БОГ!
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Њим су делили трпезу или прелазили 
пешке дуг пут. Видели су како беседи 
са гомилом народа или се зауставља 
код болесних, или како ћути и удаља-
ва се на молитву на крају дана. Он се 
замарао и спавао на палуби брода за 
време буре, када је препловљавао са 
својим ученицима Генисаретско језе-
ро. Оне који су га слушали, више од 
свега је чудило како Он говори о Богу, 
језиком тако простим и тако слико-
витим, да су се чак деца пробијала у 
гомилама да дођу у први ред, да би чу-
ла Његове чудесне проповеди, које 
ми називамо причама. Реч у њима је 
била о пољским радовима, о виногра-
дима, о ловљењу рибе, о цвећу и пти-
цама, о жени, о оцу који не престаје 
да се нада повратку сина, о човеку до-
палом у руке разбојника. Њега су слу-
шали одрасли и деца и за њих се изне-
нада све што се дешава на земљи, осве-
тљавало новом светлошћу. Људи су 
видели да Бог постоји, да је Он – по-
ред нас и да нас воли. И људски жи-
вот би могао постати потпуно друга-
чијим, када бисмо се ми научили од 
Њега тој љубави.

Из века у век људи читају у Јева н-
ђељу, ових две хиљаде година у назад, 
записане речи које су свакако бледи 
одраз онога што је било Његово живо 
слово. Да, нико на земљи није никада 
говорио као Он. Колико се само људи 
од тих речи дотакло оног најдубљег 
што је у нама, па се усред мрачног оча-
јања срце разгоревало надом и људи 
почињали испуњавати одлучношћу да 
следе за Христом, ма шта их очекива-
ло. Па, ко је Он, Исус Христос, о Коме 
са таквом убеђеношћу и са таквом по-
бедоносном радошћу из године у го-
дину свету благовести Црква, као о 
победиоцу смрти и ада, наше смрти и 
нашег ада?

После двадесет и пет година од Си-
ласка Светог Духа на ученике Хри-

стове, које се савршило у педесети 
дан по Васкрсењу Христовом и који 
се назива рођенданом Цркве, апостол 
Павле је писао римским хришћанима 
о томе ко је Исус Христос. Он каже да 
је Исус Христос – човек, али истовре-
мено Он је нешто више од човека. Он 
је Син Божији, Он – Бог, Он – Творац 
света. Ми знамо Његову Мајку, знамо 
Њено име. Бог је кроз Њу постао чо-
век и зато је Црква назива Божијом Ма ј-
ком. Кроз Њу је Христос припао људ-
ском роду. Но, Његовог Оца не треба 
тражити међу људима. Младенац Ко-
ји се родио у Витлејему од Пречисте 
Дјеве Марије је и Бог и Човек. Божан-
ско и људско – оно што се чини несје-
дињивим – сјединило се у Њему. Као 
Човек, рођен од Жене, Он је заврше-
так дугог родослова. Он је стао у овај 
ред, где се вековима котрљају бурни 
таласи греха, страдања и смрти. Но 
као Бог, Он је свет, непричастан гре-
ху. И зато што је човек, Њему пред-
стоји умирање; а зато што је Син Бо-
жији, Он ће васкрснути. Због тога што 
је Он – човек, Он нам је сродан по кр-
ви. Син Божији, дошавши у свет, сада 
је за свагда са нама, заједно са Својим 
Оцем и Светим Духом.

Пророк Исаија Га је много векова 
пре Његовог доласка назвао – Еману-
ил. Ова древна јеврејска реч значи: „С 
нами Бог“. Да, ми верујемо и знамо, и 
исповедамо да је са нама Онај Ко није 
од нашег света, Онај Кога ни смо че-
кали и нисмо смели чекати, јер је Он 
Сам – Бог.

Име Исус значи Спаситељ. Име 
Хри стос – Помазаник Божији – озна-
чава да је Он од Бога, да је Он – Бог. 
Емануил, „с нами Бог“, говори о исто-
ме. Име Спаситељ означава да је Он 
дошао да подели са нама наш живот и 
смрт, то јест да нас спасе. И ово je, пи-
ше апостол Павле, Блага Вест. Рођење 
сва кога човека је радосна вест за ње-
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гове ближње. Но, долазак Исуса Хри-
ста у свет, зато што Он припада и Бо-
жанском и људском роду, зато што је 
Он – „с нами Бог“, зато што Он долази 
да нас све спасе од греха и смрти, по-
треса небо и земљу, невидљиви свет и 
видљиви. И даје свима који Га прима-
ју са вером, радост која се не може по-
редити ни са чиме.

Сви, скоро сви, хоће да празнују 
Рођење Христово. Али како? Ми бис-
мо такође хтели да ова радост буде 
дата свима који је немају. Како схва-
тити ко је Исус Христос, како дознати 
да Он није производ нечије маште и 
уобразиље, већ најглавнија истина без 
које све нестаје. Како ово знање сачу-
вати и предати другима? Све је ту тај-
на, као Бог – тајна, као човек – тајна. 
Као заповест Божија и грех, као љу-
бав Христова и покајање, као живот и 
смрт, и Васкрсење – тајна. И све је бес-
коначно реално. Испунивши све, Ва скрсли 
Христос каже на крају Јеванђеља:

„Ја сам са вама у све дане до скон-
чања века“ (Мт. 28, 20).

У ноћи света, светли светлост вере 
и тама свет не може обузети. Код Пре-
чисте Дјеве у Витлејему се родио Мла-
денац од Духа Светога. Бог говори 
кроз ћутање овог Младенца и откри-
ва Своју тајну у Духу Светоме. Како је 
велика љубав овога Бога! Само љуба-
вљу Христовом, само Духом Светим 
ми сазнајемо да је са нама Бог, да је 
Он дошао да нас спасе и да смо ми – 
чеда Божија у Христу Исусу Господу 
нашем.

Протојереј Александар Шаргунов

Превео са руског: Небојша Ћосовић
Извор:  „Руски дом“,

 јануар 2006. г.
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једно од другога, да се не мешају. 
Чи ме да расечеш, Господе? Мачем исти-
не, или мачем речи Божије, што је 
свеједно. Јер је истина реч Божија, и 
реч Божија истина. Апостол Павле 
саветује: узмите мач духовни, који је 
ријеч Божија. А Свети Јован гледао је 
у визији Сина Човјечијега усред седам 
свијећњака – и из уста његовијих изла-
жаше мач оштар с обје стране. Мач 
што из уста излази шта може бити друго 
до реч Божија, реч истине? Тај мач је 
донео Исус Христос на земљу. Тај мач је 
за свет спасоносан, а не мир добра са 
злом. И онда и сада и увек заувек. 
Да је ово схватање правилно види се 
из даљих речи Христових: јер сам до-
шао да раставим човјека од оца њего-
ва и кћер од матере њезине и снаху од 

Зар тако истинит и милостив 
човек да не зна дубоко значење ових 
речи? Мислим да знаш но само тра-
жиш потврду. Истинитим и милос-
тивим сам Бог открива тајне Ду-
хом Својим. Да си ти био једини ко-
вач у Јерусалиму кад су Јевреји Гос-
пода распињали, не би им имао ко 
исковати ексере.

 Не мислите да сам ја дошао да до-
несем мир на земљу; нијесам дошао да 
донесем мир него мач. Тако је рекао 
Господ. Читај као да је речено: нисам 
дошао да измирим истину и лаж, 
мудро ст и глупост, добро и зло, правду 
и насиље, скотство и човечност, не-
виност и разврат, Бога и мамона; него 
сам донео мач да расечем и одвојим 

КОВАЧУ КОСТИ О ЗНАЧЕЊУ ХРИСТОВИХ РЕЧИ:
НИСАМ ДОШАО ДА ДОНЕСЕМ МИР

 НЕГО МАЧ
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свекрве њезине. Јер ако син пође за Хри-
стом а отац остане у мраку лажи, мач 
истине Христове раставиће их. Исти-
на је милија од оца. И ако кћи пође за 
Христом а мајка остане упорна у одри-
цању Христа, какве ту заједнице може 
бити? Није ли Христос слађи од мајке? 
Исто тако и са снахом и свекрвом њези-
ном.

Но немој разумети криво, као да онај 
ко позна и заволи Христа мора се одмах 
телесно оделити од својих сродника. 
То не пише. Довољно је душом бити 
раздвојен, и не примати у душу своју 
ништа од неверничких мисли и дела. 
Јер ако би се верни одмах и телесно раз-
двојили од неверних, створила би се у 
свету два противничка логора. Ко би 
онда неверне учио и поправљао? И сам 
Господ трпео је невернога Јуду покрај 
себе пуне три године. Мудри Павле пи-
ше: јер се посвети муж некрштен же-
ном крштеном, и посвети се жена не-
крштена мужем крштеним.

Могу ти најзад саопштити како оне 
Христове речи духовно тумачи славни 
Теофилакт Охридски. Овако: „Под оцем 
и мајком и свекрвом разуми све старо, 
а под сином и ћерком и снахом све ново. 
Господ дакле жели, да би његове нове 
и божанске заповести и учења победи-
ли све наше старе греховне навике и 
обичаје.“

И тако речи о мачу, донетом на зе мљу, 
потпуно одговарају Христу Миротворцу 
и Миродавцу. Он даје свој небески 
мир, као неки небески балсам, онима 
који искрено верују у Њега. Али Он 
није дошао да створи мир између си-
нова светлости и синова мрака.

Поздрав теби и деци. Мир вама 
Божији и благослов.

Свети Николај Жички, 
Мисионарска писма

БОГОЧОВЕК ИСУС 
ХРИСТОС – 100% БОГ 

И 100% ЧОВЕК

Д
огмати, којима је кроз векове фор-
мулисан званични став Цркве по 
одређеном питању вере, имају  ве-

ома важну улогу у животу верујућих. 
Зато њихово познавање, поимање и ве-
ра у њих, представљају више од инфо-
рмисаности или начитаности. Они су 
за нас животно битни, јер садрже ве чне 
истине одевене у рухо од слова. Обла-
чећи се у то рухо, а тиме живећи оним 
што они нуде као усмерење нашим 
животима, постајемо учесници у за-
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једници живота са Богом. Учење Цркве 
о Личности Богочовека Исуса Христа 
има изузетан значај за људско 
постојање. Највећи број спорова који 
су потресали и нарушавали  јединство 
Цркве кроз векове вођен је око овог 
учења. О томе историчар А. Карта-
шов пише: „Испоставило се да су рас-
пре о две природе у Христу још тежа 
догма тска обољења, него што су то би-
ли ари јански нереди који су се оду-
говлачили и трајали триста година 

као тријадолошки спорови. Тако су ис-
то три на редна столећа пала у део 
древној хри шћанској цркви, углав-
ном источној, да иживи новонастале 
спорове о две природе у Богочовеку, 
спорове који су се заковитлавали и вр-
ло тешко стиша вали“ (Васељнски сабо-
ри, Први део, 253). Једни су тако остаја-
ли православни, а други одлазили у 
разне јереси. Премудри Свети апостол 
Павле је у случају старозаветног Изра-
иља о томе сликовито записао: „јер се 
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спотакоше на Ка мен спотицања, Као 
што је написано: Ево стављам у Сио-
ну Камен спотица ња и Стену са-
блазни; и сваки који у Њега верује 
неће се постидети“ (Рим 9, 32-33).

Уистину, многи су се спотакли и мно-
ги се спотичу. Најпре су се спотакли 
они који су га прогласили богохулни-
ком, јер Бога назива Оцем. О њима 
Свети апостол Петар пише: „А Наче-
лника живота убисте, којега Бог вас-
крсе из мртвих, чему смо ми сведоци“ 
(Дап 3, 15). Ухапшен заједно са апосто-
лом Јованом због ових речи, апостол 
Петар ће пред Синедрионом убрзо изја-
вити о Исусу Христу: „Он је камен 
ко ји ви зидари одбацисте, а који поста-
де глава од угла; и нема ни у једноме 
другоме спасења. Јер нема другога Име-
на под небом данога људима којим 
бисмо се могли спасти“ (Дап 4, 11-12). 

Затим су се спотицали они који су 
у Господу Христу видели само Бога. 
Они су превидели да је уједно и чо-
век, па су као монофизити или моно-
телити постали једни од оних који не-
православно уче. Најчешћи су они који 
су у Христу видели и виде само даро-
витог човека, пророка, учитеља, ми-
слиоца, анархисту. Најчешће је разлог 
томе њихово неверовање. Не треба се 
томе превише чудити. Тако је било и у 
време док је Христос земљом ходио 
заједно са својим апостолима. Једном 
приликом он их је запитао: „Шта о мени 
говоре људи ко је Син Човечији?“ (Мт 
16, 13). Одговор је гласио: „Једни го-
воре да си Јован Крститељ, други да 
си Илија, други опет Јеремија, или 
који од пророка“ (Мт 16, 14). Све су 
ово била добронамерна и лепа 
мишљења. Ипак, недовољна. Запита-
мо ли се због чега, одговор налазимо у 
Никео-Цари градском Символу вере 
који исповеда: „Који је ради нас људи 
и ради нашега спасења сишао са небе-
са, и оваплотио се од Духа Светога и 

Марије Дјеве и постао човек.“ Сујетно 
би и испразно било спасење само по 
човеку, зато је важно истрајавање на 
испо ведању свеистине о Господу Ису-
су Христу – Богочовеку.

Приближавајући људима ову исти-
ну и данас се можемо наћи у тешкоћи 
да их разумским објашњењем задово-
љимо. Као да и даље остају на снази 
оне непролазне речи Светог апостола 
Павла: „А ми проповедамо Христа рас-
петога, Јудејцима саблазан, а Јелини-
ма лудост“ (1 Кор 1, 23). Молитвено при-
падање Сладчајшем Христу и приче-
шћивање Телом и Крвљу Његовим нас 
чини познаницима Божијим – онима 
које Он познаје и који Њега познају. 
За оне који са нама нису учесници ове 
небоземне стварности, ми смо апосто-
ли и ловци људи за спасење у Христу. 
Заједно са Светим Оцима морамо љу-
дима увек говорити да су у Христу бо-
жанска и људска природа сједињене „не-
сливено и нераздељиво“ (Халкидон-
ски Орос). Хритос је 100 посто Бог и 
100 посто човек, без обзира на сву огра-
ниченост разореног људског ума – ра-
зума, да то појми. То значи да несли-
веност обезбеђује слободу која је дар 
Божији људима, а нераздељивост се 
утврђује љубављу која је „свеза савршен-
ства“ (Кол 3, 14). Ово двоје су основ 
аристократског порекла које се задобија 
животом у Цркви, кроз коју се по стаје 
дете Бога Живога – Цара над царевима. 

У време када нам многи и разни вес-
ници објављују гласове о немирима, 
скандалима и непочинствима људским, 
Црква истрајава на објави Благе вести: 
Мир Божији – Христос се роди! Благо 
онима који успеју да он хуке и вреве у 
воденици овог света чују овај благо-
творни поздрав и на њега својим жи-
вотом одговоре: Ваистину се роди!

Јереј Александар Р. Јевтић,
парох у Краљеву
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вора на разне стране. Ако је Бог могао 
због нас да дође са неба на земљу и да 
узме на себе човечанску природу и 
грехе, а мудраци да дођу из Персије у 
Витлејем да виде Христа у јаслама, 
онда и ми морамо доћи на овај пра-
зник у цркву да принесемо молитве 
за хва лности Богу и да се сјединимо са 
Њим. На самом почетку хришћанства 
Божић се славио заједно са Богоја-
вљењем, а та два празника су се заједно 
звала „Епифанија“. Божић је тек у IV 
и V веку уведен као самосталан пра-
зник. У почетку је празник Рођења 
Хри ста одвојен од Епифаније, а оста-
ло је само Богојављење, због тога што 
је на тај дан био многобожачки праз-
ник „Рођење сунца“. Тај празник је 
некада био државни празник. Слављен 
је због тога што у то доба сунце по-
чиње да јача топлотом и светлошћу, а 
то су сма трали победом светлости над 
тамом. Божић је премештен у тај дан 
да би се, уместо многобожачког пра-
зника, сла вило рођење Христа који је 
непрола зна светлост која обасјава 
већом светлошћу од сунца. Без обзи-
ра на то што Божић предходи Васкр-
су, Духовима и празницима мученика; 
ти празници су се славили пре Божића. 
За нас је веома значајно Христово 
рођење, јер да се Христос није родио не 
би имао ко да узме наше грехе на себе, 
не би било искупљења људског рода, а 
да тога нема не би ни могли да уђемо 
у заједницу са Богом.

Христос нам кроз цео свој живот 

С
ве што се дешава у Цркви има вео-
ма важну поуку за нас. Светитељи 
који се славе у Цркви показују нам 

на какав начин да се понашамо и каквим 
животом да живимо да би у врлинама 
достигли меру раста висине Христове. 
Свакако да угледање на те Светитеље, 
који су свој живот посветили Богу, мо-
же и нама помоћи у васпитавању и до-
стизању вечног живота, што би тре-
бао да буде коначан циљ сваког чове-
ка и целе Божије творевине. Као што 
сваки празник има своје предпразни-
штво и попразништво, односно при-
прему за празник и блиске дагађаје 
пра знику који се славе после празни-
ка, тако и ми треба да се припремимо 
за оно за шта смо створени, а то је жи-
вот у заједници са Богом.

Свети Јован Златоусти у својој бе-
седи на Божић говори да је то празник 
који од свих изазива највише страхо-
поштовања и светог страха. Божић се 
најлепше може назвати: мати свих пра-
зника. Када се родио Христос почела 
је поново да постоји нада да ће се љу-
ди избавити од смрти, тако што ће Бог 
страдати за нас и узети наше грехе на 
Себе. Да се Христос није родио и на 
тај начин испунио сва старозаветна 
про роштва, не би било ни Богојављења, 
свих чуда која је Христос чинио, Ва-
скрса, Вазнесења и осталих празника. 
Они без Христовог рођења не би има-
ли свој смисао и своје значење. Из овог 
празника су истекли сви остали праз-
ници, као реке које теку из једног из-

ВАСПИТНИ СМИСАО ПРАЗНИКА У 
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ
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показује како ми треба да живимо и 
на који начин можемо ући у заједницу 
са Њим. Он је кроз цео свој живот по-
казао да није дошао да укине Стари 
Закон него да га испуни, на тај начин 
Он показује да је заиста Месија о којем 
су пророци говорили. Због тога је при-
хватио обрезање у осми дан после 
свога рођења. На празник Обрезања 
слави се давање Господу имена Исус. 
Име Исус је спасоносно, величанстве-
но име, оно је ризница и залог нашег 
спасења. Тим именом се излила на чо-
вечански род Божија доброта, и за 
људе нема ни једног другог имена са 
којим би се спасли. Са тим именом су 
Христови ученици изгонили ђаволе и 
вршили исцељења.

На празник Богојављење, Христос 
нам својим крштењем показује како 
да уђемо у заједницу са Њим. Крштење 
је духовно рођење. Само Богојављење 
нас позива на покајање, јер и Свети 
Јован Крститељ, који је крстио Господа, 
проповедао је долазак Месије и пока-
јање које је потребно за улазак у Цар-
ство Небеско. Оне који су се покајали 
за своје грехе крштавао је у Јордану. 
Исус Христос је својим крштењем осве-
тио воду, осветио природу и устано-
вио Свету Тајну Крштења којом се 
улази у нови вечни савез са Богом. Он 
се крстио пре него што је почео јавно 
да проповеда своје учење, а тиме је по-
казао нама да се морамо најпре ду-
ховно родити (крстити), па тек онда 
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духовно усавршавати. То нам показу-
је да Христову поуку потврђује Бог 
Отац који се јавио и рекао за Христа 
да је Његов Син љубљени, и потврђује 
Свети Дух који је сишао на Христа у 
виду голуба. Да би се припремили за 
пут Господњи и да би могли да будемо 
на стазама Његовим, морамо показа-
ти плод свога покајања. За дочек Ме-
сије важно је чисто срце, а као очи шће-
ни прихватамо Спаситеља и као Све-
ти Јован Крститељ доживљавамо Бо-
говиђење (Богојављење).

Мајка Божија је испоштовала тада-
шњи закон и дошла у храм заједно са 
Христом у четрдесети дан после ро-
ђења Христовог. Тада се сматрало да 
је свака жена која роди мушко дете 
нечиста седам дана, а још тридесет и 
три дана није смела ништа свето до-
дирнути, јер су то били дани очи-
шћења. После тих четрдесет дана Бо-

городица је дошла у храм и довела 
Исуса са собом. Тада је принела жртву 
(две грлице), а на тај начин је испуни-
ла Стари Закон. То се десило на праз-
ник Сретења. Тако нам Богородица по-
казује да треба да поштујемо хри шћа-
нски закон и обичаје. Као што су тада 
постојали такви обичаји у Цркви, та-
ко и данас постоје неки други добри 
обичаји које требамо поштовати. Ти 
обичаји су ушли у праксу Цркве због 
тога што је Она живо Тело Христово 
које се креће кроз историју, и кретаће 
се све до Другог Христовог Доласка.

Христос нам показује да злато и 
из глед нису најважнији у овозема-
љском животу. Он својим примером 
показује да су наше духовне особине 
много важније од телесних. На пра-
зник Цвети Христос улази у Јеруса-
лим на магарцу, а могао је да уђе на 
неком прелепом коњу или кочијама. 
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Без обзира на то што је ушао у Јеруса-
лим на такав једноставан начин, људи 
су Га дочекали као великог Цара на 
најузвишенији начин са гранчицама, 
са великим почастима и са великом 
радошћу. Спаситељ нам даје поуку да 
и ми гледамо духовно у човеку, да не 
гледамо материјално стање наших 
ближњих, већ њихово срце. Сваки чо-
век је икона Божија.

Највећа наша нада, због које живи-
мо, је да ћемо прећи заједно са Хри-
стом из смрти у живот. Спаситељ нам 
показује своју љубав тиме што жртвује 
Себе за нас, као Јагње иде на заклање 
и показује нама да треба да имамо 
љубав једни према другима. Највећа 
хришћанска врлина је љубав, а Хри-
стос кроз цео Свој живот на земљи 
нама показује Своју безграничну, не-
исцрпну љубав. Нема веће љубави од 
те коју је Христос показао нама. Он је 
добровољно страдао због нас и предао 
живот због наших грехова. За спасе-
ње целокупног људског рода је било 
потребно да неко узме на себе људске 
грехе, а то је једино могао Христос 
који је био у исто време потпун Бог и 
у исто време потпун човек. Христова 
љубав је свеобухватна и намењена љу-
д има свих времена. Она пружа људи-
ма помоћ да се разнолико развијају и 
чине сва добра. Она је саможртвена, 
спремна да свој живот да за ближње-
га. Спаситељ је дао свој живот за нас 
тако што је разапет на крсту због на-
ших грехова и устао је из мртвих, а 
својим васкрсењем победио смрт. Тај 
догађај славимо на наш најрадоснији 
празник Васкрс. Када је Христос по-
бедио смрт дао је нама наду за вечни 
живот. Показао нам је да можемо да 
васкрснемо из мртвих и победимо смрт 
ако живимо у заједници са Њим и испуња-
вамо Божије заповести.

Да не би изгубили наду у спасење, 

Црква нас стално позива и опомиње 
да постоји вечни живот. Тако је исто 
Христос позивао и опомињао своје 
апостоле, због тога се и преобразио и 
на тај начин показао својим ученици-
ма да не губе наду у Њега и вечни жи-
вот. Тај догађај славимо на празник 
Преображење. Као што је Христос опо-
мињао своје апостоле да верују у Ње-
га све до Његовог вазнесења, тако и 
Црква нас стално опомиње. Христос 
је установио Цркву и није оставио 
свој народ сам, већ нам је обећао да ће 
послати Духа Утешитеља који ће бити 
са нама до Његовог другог Доласка. 
Тај Свети Дух ће бити са нама и чи-
ниће заједницу љубави са нама у Цркви 
у којој се сједињујемо са Христом, по-
стајемо једно тело са Њим, а пошто је 
Христос Син Божији онда и сваки чо-
век постаје дете Божије.

Ови празници нам шаљу јасну по-
уку да једино уз Христа и са Христом 
можемо живети вечно. Једино је Он 
успео да победи смрт и да искупи 
људски род од греха. Чак нам и свети-
тељи које славимо показују својим жи-
вотом да морамо поштовати Божије 
заповести, чинити добра дела и има-
ти љубави према Божијој творевини. 
Светитељи нам својим животом дају 
примере како ми можемо живети, а 
Христос нам је показао шта требамо 
да чинимо и шта треба да нам буде 
циљ у животу. Тај циљ се не може 
постићи и испунити ни на један дру-
ги начин осим у Христу, кроз Христа 
и са Христом.

Немања Тимотијевић,
ђакон у Чачку
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И он сачува остатке Светог приче-
шћа, и дошавши дома показа их својој 
жени. И исприча јој све што очима 
виде. И верова да је уистину страшна 
и преславна хришћанска Тајна. И су-
традан оде блаженом Василију, моле-
ћи да га удостоји Светог крштења. A 
Baсилије, заблагодаривши Богу, одмах 
крсти Јеврејина и сав дом његов.

Преузето из: 
Житије Светог Василија Великог, 

за јануар 14/1.

Ј
едном када је светитељ служио Све-
ту Литургију, неки Јеврејин, желе-
ћи да дозна шта су то Свете Тајне 

хришћанске, придружи се вернима и 
уђе у цркву. И виде Светог Василија 
где у својим рукама држи детенце, и 
реже га. А када верни примаху При-
чешће из светитељевих руку, присту-
пи и Јеврејин, и светитељ му као и оста-
лим хришћанима даде частицу Светих 
дарова. Примивши частицу, Јеврејин 
виде у руци да је истинско тело. За-
тим приступивши Чаши, он виде да у 
њој беше истинита крв. 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА  – ПРИЧЕШЋИВАЊЕ
 ЖИВИМ БОГОМ

Чудесно сведочанство из Житија Светог Василија Великог
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та. Наука се као и свако добро које 
примамо од Господа лако да злоупотре-
бити. 

Пошто је заснована на истражива-
њу, на преданом, искреном и муко-
трпном раду, она тежи истинитом. 
Наука је, по томе, морални чин. По 
речима Светомира Бојанина: „Она је 
компетентна у оквиру света материје 
и основних закономерности које из 
тих искустава досежу и с ону страну 
материје у област метафизике. Она не 
до сеже до могућности обухватa суштине 
света и његовог изворишта. У те об-
ласти се аутентична научна мисао ни 
не упушта. Моралност која структури-
ше човеково делање сродна је рели-
гијској мисли. Наука и религијска ми-
сао се надопуњују када су аутенти-
чне“ (Под дрветом познања добра и зла).

Наука као врхунац човековог са зна-
јног домета не сме бити предмет ко-
јим ће се оправдавати или допуњавати 
пропусти друштвеног деловања. Она 
мора остати независна и недодирљива 
у свом настојању. Медијска попула-
ризација науке је мач са две оштрице. 
Са једне стране доприноси заинте ре-
сованости појединца и даје подстрека 
за даље напоре на пољу науке, али са 
друге, подстиче лажни осећај досту-
пно сти и саучествовања у њеним огром-
ним напорима које улаже, а који су за 
ширу јавност тако елегантно и укусно 
спаковани, што јој обезбеђује значајну 
пажњу.

Наука је само једна врста знања 
до кога се долази на начин 
који смо у претходним редо-

вима укратко изложили. Свети Гри-
горије Палама је у 14. веку са Варла-
мом и Акиндином во дио полемику 
бранећи ставове за које доказује да се 
налазе у предању Цркве. По тим ста-
вовима, једно је човечанска, земаљска 
мудрост, а друго божанска која се за-
добија стицањем врлина и свето-
тајинским животом у за једници са 
Богом. Земаљска мудрост по њему 
није ни неопходна ни спасоносна. У 
прилог томе стоји чињеница да мо-
дерни свет није на прагу задоби јања 
другачијег, узвишенијег идентитета, 
оног који би сходно достигнућима 
требао да му следује. Пренаглаша-
вање значаја научних достигнућа и 
манипулација њима ради корекције и 
наметања виђења света човеку дана-
шњице, увелико је на делу а у циљу 
опште глобализације и поништења 
људ ске слободе. Свет је у сасвим неда-
вној прошлости, управо захваљујући 
науци, доживео трауматично иску-
ство највећег ратног разарања у својој 
историји од које се, нажалост, није 
опоравио, па и даље постоји у стре-
пњи од још страшнијег, које може усле-
дити у новом глобалном атомском 
рату. То је, дакле, мудрост овога све-

ХИПОТЕТИЧКА САГЛАСНОСТ 
КАО НАЧИН ПОИМАЊА ОДНОСА НАУКЕ И 

ТЕОЛОГИЈЕ

-Други део-

Две врсте мудрости
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Ненаучна, религиозна знања која се 
задобијају духовним напорима дарују 
човеку целовитост погледа и живљења, 
јер су дарови који силазе одозго. Нема 
граница које се човеку постављају при 
његовом напредовању, кретању према 
духовним циљевима. Човек је биће које 
је обдарено ликом Божијим и способ-
но да прими благодат која му се од Бо-
га дарује и којом је у стању да се креће 
према задатом подобију као крајњем 
циљу. Као што је и сам човек у нај-
достојнијој зависноси од благодати, 
тако је у поседу Премудрости Божије 
и свако друго знање које је Господ 
спреман да дарује човеку. Човек је 
према дарованој слободи способан да 
одбаци ове дарове и да усмери своје 
напоре према задобијању знања и мудро-
сти овога света (1 Кор. 3, 19).

Тачке додира науке и 
теологије

Потпуно је бесмислено тврдити да 
наука располаже чињеницама које се 
супротстављају хришћанским исти на ма 
и начелима. Никаква научна дости гну-
ћа нису оружје против теологије. Те 
две области се никако не могу дотаћи 
на тај начин. На коју год страну да кре-
не научна мисао у свом трагању, са-
знање допире само донекле, на ила зе-
ћи на чврсте препреке које штите тра-
нсцедентно у свом вечном постојању. 
Суштински, наука почива на акси омама, 
знању које не подлеже испитивању, јер 
је недоступно – са оне стране феномена 
– ноуменално. Али наука је у целини 
свакако добробит човеку, јер светлост 
коју баца на комплексност света у ко-
ме се налази људско биће, било љу би-
теља божанске или човечанске му дро-
сти, открива призор од кога се човек 
мора устрашити и задрхтати (Јев. 
12, 21).

Теологија и наука су две области ко-
је се делимично разумеју и подупиру, 
(мада постоје и мишљења да се чак 
уопште „не преклапају“). Овај исказ де-
лимично одговара на питање и пре д-
ставља прихватљив компромис по 
пи тању односа ова два појма. Не мали 
број научника има отворен став пре-
ма теологији и са уважавањем се одно-
си према тој врсти знања, свесни да је 
наука нужно некомплетна, јер не одго-
вара на основна темељна питања по-
стојања и смисла. 

  
Теорија Великог праска и 

хришћанско учење о стварању 
света ни из чега

Интересантно је позабавити се нау-
чном теоријом о Великом праску (Big 
bang) којом се покушало дати обја-
шњење постанка свемира и која се у 
многим математичким прорачунима 
битно уклапа са другим теоријама ве-
заним за постојање и објашњење све-
мира. Теорија полази од тога да је све-
мир, односно да су материја и енергија 
настали из тачке у простору и вре ме-
ну, у науци именоване као сингу лари-
тет, у којој закривљеност и маса има-
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ју бесконачно велике вредности. Ако 
се овоме приступи искрено научно, не 
долази се до одговора како је настао 
свет, већ се само добија одговор како 
је изгледао свет у некој његовој раној 
фази. То би значило да наука сама се-
би уводи аксиом, иако он ту заправо 
не постоји. Ако постоји маса, односно 
простор и време, следи да онда по сто-
ји и свет; па нека је он тада изгледао и 
као тачка бесконачно малих диме-
нзија. Опет смо на почетку приче, с 
тим, што наука изгледа није спремна, 
још увек, да призна, да, ако би тврдили 
да сингуларитет није имао масу него 
само енергију, преведено на језик 
Све тих отаца, нестворену Божију 
енергију која је из суштине Његове, 
онда је свет заиста настао ни из чега. 
За сада се наука, на врхунцу својих 
достигнућа, врти само око ове мале 
тачке која ће за научнике постајати 
све мања и мања док не постане 
ништа у суштинском смислу те речи, 
односно небиће, или, једноставно – за 
поједине неће то никада ни постати.

Идеја еволутивног развоја 
бића и светоотачко учење о 

кретању бића према Богу

Попут претходне теорије, тако и 
идеја еволутивног развоја живог све-
та која се појавила у виду Теорије 
еволуције Чарлса Дарвина крајем 19. 

века, може да буде сагледана и ра змо-
трена као капљица кондензата истине 
о свеукупној Божијој икономији која 
се остварује у времену и којој је Логос 
и Сведржитељ, по благовољењу Бога 
и Оца, доделио постојање, уса врши-
вши га Духом Светим на нама видљив 
начин, а који су Свети оци разматрали 
и своју науку положили у Предање које 
смо и ми од њих примили и при-
хватили. 

У делу Христос нова твар, Здравко 
Пено пише: „Свети Василије указује 
на нелогичност одељивања почетка од 
целине времена, јер почетак не пред-
ставља нешто што постоји независно 
до онога што му следи... – Исто тако, 
као што ни време није један тренутак, 
тако ни стварање света није нешто 
што је остварено на почетку, него је 
то процес који траје и који иде упо-
редо са временским трајањем света. 
Почетак времена означава, по Светом 
Григорију Нисијском, почетак кре та-
ња и мењања.“ Другим речима, ства-
рањем света Бог ствара и време које је 
нераздељиво од простора, што значи 
да се свет у времену креће и према 
томе нужно и мења. Човек, као нео-
двојив део живог света у свом жив-
љењу, такође се нужно мења и при-
лагођава своје биће. 

Неприхватљиво је за теологију по-
стојање једне толико свеобухватне те-
о рије како се у данашње време тумачи 
и представља (нарочито у јавности 
која нема готово никакве критеријуме) 
Дарвинова Теорија еволуције. Међу-
тим, на основу наведених додирних 
тачака дискусија је могућа, а сматрамо 
и неизбежна, иако је у суштини из 
хришћанске перспективе јалова. Нека 
нам за то послуже речи небојављенога 
Василија, у књизи Шестоднев, када 
каже: „Нигде нећеш стићи ако поку-
шаш да разумом разврсташ сваку ка-
квоћу која у њој (земљи) постоји.“
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Наука најчешће посеже за појмом 
рационално у покушају да полемише 
са теологијом називајући ирационалним 
област теолошког саз нања. Међутим, 
сама за себе није обезбедила апсо лу-
тну ине лектуа лну својину овог појма, 
јер су и сама научна открића понекад 
ирационална. Ра ционално по на шање 
које захте ва научна мисао у односу 
према животу налази се реално у пра-
ктичном животу само у једном тана ном 
сегменту. Рационалном ми шљу једно-
ставно није могуће обухватити сву ко-
мплексност живота људског бића и 
света који га окружује. Како тражити 
рационално у акту љубави према бли-
жњем – у спремности да се положи 
живот за ближњег? О томе да је го рдити 
се знањем овога света грех, у Омилији 
на Спасовдан, каже Свети Николај 
Жички: „Гордост ума главни је 
црвињак греха и до дана данашњега. 
Чији ум не клекне пред Христом, тога 
ни колена неће клекнути. Ко је отпо-
чео смиривати свој ум покајањем, тај 

је отпочео лечити своју главну рану.“
Из овога следи да је нека интер-

активна тачка науке и теологије у 
признању, са научне стране ограни-
чености како сазнајних метода науке 
тако и сазнајних могућности човека 
уо пште, а са теолошке стране приме-
не и прихватања научних сазнања као 
богомоткривених истина о Божијој 
творевини која је на путу обожења. 
Што значи да оно што знамо о овом 
свету не сме бити у контрадиктор-
ности са оним у шта верујемо. 

 Роберт Џестроу је поучно записао: 
„У овом тренутку, изгледа да наука 
никада неће бити у стању да разреши 
мистерију постанка света. За научни-
ка који је провео цео живот верујући 
у снагу разума, ово изгледа као ружан 
сан. Замислите неког ко је провео ка-
ријеру пењући се уз планину знања, и 
који је коначно стигао надомак најви-
шег врха; у тренутку када савлада по-
следњу препреку, дочекује га група 
теолога која тамо седи већ вековима.“

Протосинђел Сава (Илић)

Закључак
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Према начину добијања гамета за 
оплодњу разликујемо хомолог-
ни и хетерологни вид оплодње. 

Док је на нивоу биохемије ова подела 
безначајна, јер је реч о биохемијски истим 
поступцима, она је значајна са аспекта 
прихватљивости ових поступака.

Хетерологни вид оплодње је онај при 
којем се у поступку оплодње не кори-
сте у потпуности обе властите полне 
ћелије оних којима ће дете припасти 
по рођењу, него и полне ћелије трећег 
лица. Онај ко као треће лице даје своје 
репродуктивне ћелије за оплодњу не-
ком другом, и ко по рођењу тако заче-
тог детета неће имати никаква права 
и обавезе према њему, назива се до-
нор. 

Иако сама оплодња може бити хо-
мологна, у хетерологни процес биоме-
дицински потпомогнуте оплодње сврста-
вамо и укључење трећег лица у кон-
тексту гестације и рађања детета, од-

носно мајке која износи трудноћу и рађа 
дете, коју називамо сурогат мајка, а 
којој дете неће припасти по рођењу.

Разликујемо више комбинација хе-
терологне оплодње: када јајна ћелија 
потиче од намераване мајке а сперма-
тозоид је донорски, када сперматозоид 
потиче од намераваног оца а јајна ће-
лија је донорска (или језгро јајне ће-
лије потиче од намераване мајке а ци-
топлазма је донорска), или када је ем-
брион донорски.

У било којој од ових комбинација 
дете које се оваквим поступком зачи-
ње генетски неће бити дете намерава-
них родитеља којима ће припасти по 
рођењу, и то делимично – уколико је-
дан од гамета којима ће бити изврше-
на оплодња не припада намераваним 
родитељима, или у потпуности – уко-
лико ниједан од гамета не припада на-
мераваним родитељима, односно уколи-
ко је ембрион дониран. Уколико се 

 БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТА ОПЛОДЊА 
ИЗ ХРИШЋАНСКОГ УГЛА

Хетерологни процес 
-Четврти део-
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вих гамета могло бити плод њиховог 
љубавног односа. Донор остаје анони-
ман, при чему према чл. 64. ЗБМПО 
дете зачето репродуктивним ћелија-
ма донора нема чак ни право да сазна 
податке о личности донора, односно 
свог биолошког родитеља, већ само 
да из медицинских разлога добије по-
датке од медицинског значаја који се 
односе на донора.

Из контекста рађања детета, оплодњом 
донорским гаметом нарушава се и љу-
бавни однос намераваних родитеља, 
где је само један од њих (биолошки) 
роди тељ детета, док други то није. То 
значи да оплодњом донорским гаме-
том изостаје однос, дакако љубавни, 
намераваних родитеља у самом про-

цесу ра ђања дете-
та. Ново људско 
биће које се рађа, 
које је као боголи-
ко биће биће одно-
са, не настаје у од-
носу, из односа, тј. 
није плод односа. 
Бити роди тељ је од-
ређење које указује 
на однос. Међу-
тим, бити родитељ 

детету није одређење које се тиче са-
мо односа родитељ-дете, него се тиче и 
односа родитељ-родитељ, јер по приро-
ди, с обзиром да родитељство пред-
ставља природно одређење, дете бива 
рођено од оба родитеља, и то из њихо-
вог односа. 

Оплодњом донорским гаметом изо-
стаје и љубавни однос биолошких ро-
дитеља према детету, спајањем чијих га-
мета оно настаје. Донор који дарује 
своје гамете за оплодњу нема никакав 
однос, а камоли љубавни, према свом 
(биолошком) детету, углавном ни не 
знајући да ли је до оплодње дошло. 

Иако донори често сматрају да тиме 
што дарују своје гамете за оплодњу 

користи услуга сурогат мајке, геста-
цијска мајка – она која износи тру-
дноћу и рађа дете неће бити она која 
ће одгајати дете по рођењу, при чему 
не мора бити ни генетска мајка дете-
та.

У РСрбији законски се одобрава 
хетерологни процес БМПО-е. Употре-
ба донираних репродуктивних ћелија 
у поступку БМПО-е регулисана је чл. 
29-31. ЗБМПО, док се укључивање 
сурогат мајке у поступак БМПО-е за-
сад забрањује чл. 66/16, иако постоји 
интенција да се ова одредба промени, 
те да се примена поступка сурогат ма-
теринства у одређеном облику одобри.

У сваком хетерологном процесу 
БМПО-е биолошки учествује и треће 
лице. На тај начин 
изостаје љубавни 
однос као консти-
тутивни елемент 
ли чности међу уче-
сницима, чиме 
интегритет лично-
сти учесника бива 
повређен. Другим 
речима, у оваквом 
поступку потпомо-
гнуте оплодње но-
во људско биће не настаје из љуба вног 
односа својих родитеља, како му по 
назначењу као боголоком бићу при-
пада. Из овог разлога, ни један хете-
рологни процес БМПО-е са хри шћа нског 
аспекта не може бити прихватљив.

У поступцима у којима један од га-
мета потиче од намераваног родитеља, 
од којег полази иницијатива за спро-
вођење самог поступка и којем ће де-
те припасти по рођењу (било мајке 
или оца), а други гамет је донорски 
(било оца или мајке), родитељ (наме-
равани) чији је један гамет и родитељ 
(донор) чији је други немају међусобно 
никакав љубавни однос, да би ново-
настало људско биће спајањем њихо-
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задовољења сопствене жеље (или 
жеље другог, или оба намеравана ро-
дитеља). Он приступа поступку с на-
мером да добије дете, да постане ро-
дитељ, не питајући се притом да ли 
испуњење његове жеље истовремено 
иде на штету детета које се на овај на-
чин рађа, јер оно неће постати у љу-
бавном односу својих родитеља, те ће 
с намером бити лишено одрастања уз 
оба (биолошка) родитеља.

Оно што често представља замку у 
оцењивању хуманости оваквих по-
ступака јесте чињеница да он (углав-
ном) представља једини начин да се 

дете неком ро-
ди, тј. да неко 
дође до потом-
ства. Тачно је да 
је ово једини на-
чин да се неком 
роди дете, а не и 
да је ово једини 
начин да се ро-
ди дете. Деца се 
рађају и на дру-
ги начин, али не 
том неком, што 

значи да изоста нком оваквог посту пка 
ништа не губи дете које се у њему неће 
родити, јер га нема и не постоји док 
не постане, а деца могу постати и 
постају на други начин, већ само на-
меравани родитељ којем се неће дете 
родити. Из реченог следи да мерило 
хуманости оваквог поступка никако 
не може бити рођење новог детета на 
свет, јер он није на добробит детета 
које се у њему рађа (говоримо о вре-
мену пре ступања у поступак, од-
носно пре постанка новог бића за-
чећем, док од момента кад дете поста-
не, тј. од момента његовог зачећа све 
бива на добробит детета што би му 
најпре сачувало живот, јер оно већ 
постоји), док је могуће за децу да се 
рађају на други начин који јесте на 

чине хумано дело, јер ће некоме по-
моћи да се оствари као родитељ, као и 
да се роди ново дете на свет, не полазе 
од питања да ли је такав поступак до-
бар за дете које се има на тај начин 
родити. Оно пре зачећа није ни на 
који начин постојало да би му треба-
ло помагати у било чему, а тиме и да 
се роди, нити би оно било шта изгу-
било ако се у одређеном поступку не 
зачне, тј. не постане, јер све док 
уопште ни не постоји нити шта до-
бија, нити губи. Дете неће постати из 
љубавног односа својих родитеља ни-
ти ће са њима одрастати, за шта не 
можемо тврди-
ти да је најбоље 
за дете.

На основу 
уоп штеног става 
да је рађање до-
бро закључујемо 
(само) да је до-
бро приступати 
поступцима рађа-
ња уопште. Међу-
тим, пошто је 
добро присту-
пати поступцима рађања уопште, јер је 
рађање као такво добро, не значи да је 
сваки могући начин рађања хуман и 
добар. Стога, на основу уопштеног 
става да је добро да се роди ново дете 
на свет не можемо сматрати хуманим 
сваки поступак рађања, већ хуманост 
ко нкретног поступка зависи од до-
бробити конкретног детета које се у 
том поступку има родити, односно 
добро бити свих учесника поступка. 

У оваквом поступку изостаје и љу-
бавни однос другог биолошког роди-
теља према детету, тј. намераваног род-
итеља који приступа оваквом посту-
пку с намером да помоћу њега дође до 
потомства. Ни он, као ни други роди-
тељ детета. тј. донор, не полази од 
онога шта је најбоље за дете, већ од 
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њихову добробит – из љубавног од-
носа својих родитеља којима ће при-
пасти по рођењу и са којима ће одра-
стати. Мерило хуманости оваквог 
поступка је да ли је он хуман за његове 
уче снике, односно да ли, пре свега, 
бива на добробит детета које помоћу 
њега долази на свет. 

Када установимо да рођење новог 
бића на свет није етичко мерило при-
хватљивости оваквог поступка, оно што 
остаје као предмет анализе јесте оства-
рење намераваног родитеља као ро-
дитеља, што и представља стварни по-
вод приступања оваквом поступку. Си-
гурно је тачно да је веома тешко они-
ма који силно желе децу а не могу да 
их стекну. Са хришћанског аспекта по -
моћи неком у било чему, а тиме и да 
се оствари као родитељ јесте хумано 
дело, али само ако тиме неће неко други 
бити угрожен, односно ако је то на до-
бробит детета које се стиче.

Неспорно је да намеравани роди-
тељи могу да воле на овај начин рође-
но дете. То уопште није упитно, што је 
значајно нагласити, да се не би заме ном 
теза погрешно закључило да тиме што 
родитељи воле на овај начин рођено 
дете значи да је оно настало из њихо-
вог љубавног односа. Родитељи, као и 
старатељи, свакако треба да воле дете 
које одгајају, али то не мора бити ве-
зано за начин његовог постанка, од-
носно не одговара на питање да ли је 
дете настало у њиховом љубавном од-
носу, односно да ли је начин његовог 
постанка добар. 

У случају донираног ембриона, ем-
брион није плод љубавног односа на-

мераваних родитеља којима ће припа сти 
по рођењу, и од којих му ниједан није 
биолошки родитељ. Такође, ембрион ко ји 
се донира није плод љубавног односа 
ни својих биолошких родитеља, оп-
лодњом чијих гамета је настао, с 
обзиром да су га дали неком дру-
гом, углавном ни не знајући како је 
завршио.

Из угла ембриона, односно детета 
које се има родити у неком од видова 
хетерологне оплодње, интегритет ње-
гове личности бива повређен из раз-
лога што му није пружена могућност 
да настане у личном, љубавном одно-
су својих биолошких родитеља, са 
којима би наставио живот по рођењу, 
а који су важни колико и сама био-
лошка ипостас, што може имати по-
следице по развој његове личности.

То што је категорија пројаве ли-
чности слобода, и што личност поред 
сваке условљености датошћу – у овом 
случају условљености датошћу начи-
на рођења у којем изостаје љубавни 
однос његових (биолошких) роди-
теља – има могућност да слободно и 
вољно превазиђе датост која по-
вређује интегритет његове личности 
и упркос њој оствари се у пуноћи свог 
бића, не оправдава оне који га доводе 
у овакву ситуацију, из које мора да се 
избави.

 То што пренатално формирање 
детета не значи и завршетак његовог 
формирања, него оно траје и после 
његовог рођења, не значи да оно као 
такво у пренаталном добу не постоји, 
или да је занемариво.

 
-наставак у следећем броју-

мр Александра Малешевић
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изласку из цркве поново прилазе њих 
неколико, те се заподену следећи раз-
говор међу нама: „Mорамо Вам рећи, 
ми имамо овде једног агностика; тако 
га ми зовемо. И он нам је рекао да то 
што прича кустос није тачно. Човек 
има мозак и њиме мисли. Ако разми-
сли мало боље биће му јасно да је срце 
обичан мишић, односно пумпа. То се 
у науци добро зна. А сигурно монаси 
мошти пре отварања намажу нечим, 
па због тога лепо миришу.“ Врло сим-
патично би њихово преношење ове 
изјаве, те им рекох да поруче том њи-
ховом агностику да срце није само 
мишић или пумпа; да оно ствара 
електромагнетно поље, топлоту, звук, 
притисак и има у себи више од 40 000 
неурона, па може да прима, обрађује 
и чува информације. Срце је и сре-

Разумно-срдачна полемика

Једном приликом Манастир Студе-
ницу посетише деца, мали каратисти 
из Београда. Врло живахан и нада-
хњујућ однос са њима се збио. При 
крају обиласка споменем им да приђу 
ако желе и помоле се над моштима 
Нема њића. Њих неколико долазе бл иже 
и питају: „извините, како се молити и 
како човек може веровати? Заиста, на 
то питање је било веома тешко одго-
ворити, те уз гестикулацију пред ки-
вотима, рекох нешто једноставно: 
„веру јемо срцем и можемо се помоли-
ти искрено, својим речима, од срца. Ви 
сте деца, имате чиста срца; светитељи 
воле кад им се деца моле од срца.“ По 

„Мене ће свакако осудити зато што пишем о овоме. И ја сам себе осуђујем, 
јер пишем о молитви, а не умем да се молим. Али, у једно сам уверен: ако се 
не молимо, онда смо дужни да у нашем грешном срцу барем уздишемо за 

молитвом. Грешном срцу и јесте најпотребније да уздише“ (Сергеј Фудељ, 
Црква и њен тамни двојник, Бернар, Стари Бановци, 2009, стр. 44)

„Из уста деце и одојчади начинио си Себи хвалу“ (Пс. 8, 2)

О ЗНАЦИМА ВРЕМЕНА ДУХОВНЕ 
СКЛЕРОЗЕ СРЦА
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диште осећања, те је потребно да се у 
молитви умом концетришемо на њега 
и тако обратимо Богу. А и сам Бог се 
обраћа срцу и гледа на срце човека. 
Мали каратисти одлазе и вешто пре-
носе „агностику“ овај одговор. Након 
једног минута враћају се и доносе агно-
стиково реторичко питање, које је 
једна стара антирелигиозна загоне-
тка: „Ако је Бог свемогућ, може ли да 
створи камен толико тежак да не мо-
же да га подигне?“ Њихове очи су ра-
дознало и узбуђено очекивале више 
како ћу да реагујем на питање, него 
сам одговор. Међутим, у моменту ми 
сину одговор који сам раније прочи-
тао у једној књизи: „Не само да Бог то 
може, него је већ створио такав ка-
мен. Тај камен је човек. Дакле, Бог је 
створио човека са слободном вољом. 
Тако да човек може да каже не Богу. И 
Бог не може да натера човека да Га во-
ли.“ Агностик је, негодујући, вртео 
главом. Свима нам је била забавна 
ова спонтана полемика између разума и 
срца. 

Симптоми духовне кризе

Како спомену један монах овакви 
студенички разговори су за вечност. 
Међутим, нису увек такви. Дешава се, 
почесто, да наш народ не искаже сли-
чно интересовање као споменута де-
ца. Нек Бог драги опрости на тешким 
речима, али приметно је да наши љу-
ди умеју да реагују при сусрету са све-
тињом тако што брзински, формално 
прођу, оставе новац на иконе, запале 
свеће и за минут „запале“ кући. При 
покушају разговора осетна је извесна 
затвореност, неосетљивост, одсуство 
живости. Тешко је и за то дати обја-
шњење. Но, није ли можда управо по 
среди то што смо подоста (молитве-
но) запоставили наша срца?! Верова-

тно да није тешко увидети како се жи-
вост јавља када се, уместо формално, 
од срца заинтересујемо једни за друге 
приликом сусрета, када се одважимо 
и изразимо оно што нам лежи на ср-
цу, обратимо од срца. Јер, права искре-
ност и дубока пажња, у било чему, 
постижу се уз учешће срца. Без топли-
не срца, наша међусобна опхођења су 
грубо сударање и одбијање камења. 
Нису то „сентиментални моменти“. Јер, 
пуноћа личног односа подразумева и 
осећајност, осећајно разумевање, не 
само интелектуално-разумско. А нај-
пре, потребно је доћи до искуственог 
уверења да нам све у животу зависи 
од молитве, од молитве која се твори 
сабрано, свим бићем, када нам ум до-
такне срце, чега често нисмо ни свесни.

Саборни призив на молитву

Ако су нам се срца временом ока-
менила зар није потребно да се Речју 
Божијом, молитвом и мољењем омек-
шају и отопле? Ако смо срцима мало 
обамрли зар није могуће једно сабор-
но призивање на умно-срдачну мо-
литву? Управо то се десило у Русији 
1925. године у јеку комунизма, када је 
отац Валентин Свенцицки у храму 
јавно позивао руски народ на непре-
кидну молитву. И они су се приље-
жно тога подузели, свим срцем по-
кајали за своје историјске залуте 
(нпр. при спомену мученичке поро-
дице Романов, Руси плачу). Захва-
љујући томе, поприлично су дошли 
себи и оживели. Желим да кажем да је 
и код нас нешто такво потребно: да-
кле, саборни призив духовних пасти-
ра на молитву срца, нарочито оних 
који су са највишим чиновима. Са-
борно призивање на молитву срца не 
би било не што ново код нас. Пре ви-
ше од VIII векова то је чинио Свети 
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Доментијана, народ се здушно саби-
рао: светим пак молитвама његовим 
Свети Дух све (ове речи) оживљаваше 
у срцима правоверних; и стремљаше 
мноштво људи богоизабраних у сје-
дињење Свете Тро јице. Дакле, најпро-
стије, потребно нам је подсећање на 
то. Има и у нашем времену примера 
где се пастири труде да од срца про-
поведају Реч Божију, те им народ хрли 
у храмове. Међу таквима је и владика 
Атанасије Јевтић. У његовим се књи-
гама може пронаћи, а и од њега ужи-
во чути реч указивања на надкосмички 
значај људског срца. 

Сава у жичкој и студеничким беседа-
ма. Дословно, позивао је наше монахе 
и наш народ да приклоне богољубива 
срца и разумеју божанске догмате, да 
су као хришћани дужни (да су обећа-
ли) молити се Богу своме свагда, да 
призивају чистим срцем пресвето 
Име Његово, и да не ленећи се у 
својим светим молитвама припадају 
к Њему... припевавајући у срцима 
свагда, дан и ноћ непрестано, да се 
често и усрдно моле, јер то је прво и 
последње дело: непрестано и богоу-
годно мољење и молитве Богу прино-
сити. Као одговор на његов срдачан 
харизматски призив, према речима 
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Закључак

Чак и након невољног и ненамерног 
запажања духовних недостатака у на-
ма самима, можемо констатовати да оба-
 мрлост у коју западамо, духовна скле-
роза срца, може бити превладана кроз 
саборни призив на молитву. Можда се 
може приговорити да би такво нешто 
представљало извесну наметљивост. За-
иста, није потребно убеђивање и при-
моравање. Довољан је призив, спомен 
тога, ко има уши да чује нека чује. А 
изговор за нетворење је одавно обес-
нажен када је Свети Григорије Пала-
ма управо око тога са извесним стар-
цем Јовом имао полемику; наиме, да 
се речи апостола Павла „молите се 
без престанка“ (1. Сол 5, 18) не одно-
се само на монахе, већ и на све хри-
шћане. То се потврдило виђењем стар-
ца Јова да је Свети Григорије био у 
праву, да тако треба учити. Ипак, мо-
ра се признати да у савременим бу-
чним околностима реткима мо литва 
срца полази за руком. А Свети Игња-

тије Брјанчанинов је упозоравао да 
можда она, ипак, није за сваког пре-
поручива, јер многи острашћено по-
ревнују, западну у гордост, уобрази-
вши да су досегнули неку духовну 
висину у односу на све друге. Значи, 
сопствено смирење, односно смира-
вање је предуслов молитве срца. Мо-
же бити да је богоугодна и сама чежња 
за усрђем у молитви, као и настојање 
ка нормалном молитвеном и побо-
жном односу у животу. Свакоме би 
тре бало да је доступно молитвено 
иску ство у коме увиђа своје греховно 
стање, те се смирује, скрушава, из дуби-
не срца каје и, дословно, проси Божије 
милосрђе. У тој скрушености, отво-
рености и ганутости срца, човек сти-
че утисак да је тад најистинскији, 
најискренији у своме бићу. Зато су 
многим подвижницима та стања по-
кајног молитвеног плача била најдра-
жа; рађе им је било пребивање у томе 
него да траже духо вна виђења и визије.

Зоран Матић
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лечен од канцера вилице и језика. 
Архи мандрит Рафаил (Карелин) сма-
тра да је: ,,богохулни језик Фројда истру-
лео у устима свог власника, претво-
ривши се у гној, који је капао из уста 
и враћао се у грло. Фројд који је 
изазвао Небеса, умро је попут немоћ-
ног цара, напуштен од свих.“

Такозвана хуманистичка струја 
након психоанализе доминира ака-
демском психологијом. Била је усме-
рена на проучавање личности у цели-
ни и њихових најсветлијих страна. 
Настала је као једна врста реакције на 
детерминизам и песимизам психо-
анализе. Карл Роџерс и Абрахам Ма-
слов говорили су о самоактуелизацији, 
селф концепту, метамотивацији... Тек 
пре неколико година Салман Ахтар, 
неопсихоаналитичар, написао је књигу 
,,Пси хологија доброте“ која је преве-
дена и код нас.

О значају доброте у терапијском 
про цесу, њеној тесној повезаности са 
историјом психотерапије и још много 
чему говори нам одлична књига ,,Че-
тири есеја о доброти“ нашег истакну-
тог дечијег психијатра Светомира Боја-
нина. 

Запањујуће је да су ,,стручњаци“ 
који се баве људима, пре свега се ми-
сли на психологе и психијатре, под-
ложни утицају својих имплицитних 
теорија, магловитих и никако доказа-
них и универзално важећих констру-
ката, до те мере да заборављају да по-
штују људе који су им се обратили за 
помоћ, па чак и на елементрано вас-
питање. Као да високу стручност мо-
ра да прати емоционална дистанца и 
хладан однос према потчињеном. 
Људима је потребно да буду сигурни 
у то да их је неко разумео, да их по-

Обрад Достанић Пацко био је 
српски војник у Српско-бу-
гарском ра ту, где је на Власини 

водио крваве битке са Бугарима. Нај-
мањи у чети, али веома издржљив и 
храбар. Никад није изостао на маршу, 
нити се коме пожалио. Љубимац целе 
чете. Једна његова необична особина, 
саткана од храбрости, милосрђа и до-
броте, примећена је након битке на 
Дренку. Ра њеним бугарским војни-
цима волео је да постави питање: 
,,Имаш ли деце?“ Када би чуо одго-
вор, спуштао би шај качу преко очију, 
да би сакрио своје сузе, удаљио би се, 
након чега би опет дошао и одвео 
рањеника на преви ја ње. Једног јутра 
Пацка није било на предстражи. Ко-
мандир је наредио да га хитно нађу. 
Лежао је мртав на ћувику, са као шљо-
кица малом рупицом на копорану, 
поред свежег гроба. Поред њега пуш-
ка, ашовчић, исцепано одело, чауре. У 
десној шаци чврсто је држао дрвени 
крст који је садељао да пободе поги-
нулом поднареднику Касанову из 
Ћустендила који је имао деце. Више о 
Пацку може се сазнати у истоименој 
приповеци Драгише Васића.

У академској психологији доброта 
као да је била тема за избегавање. Пси-
хоанализи су били дражи неки други 
појмови: нелагодност, цепање, илузи-
ја, комплекс... Сетимо се Ничеових ре-
чи да је свака теорија несвесна ауто-
биографија аутора. За доброту није 
било места у клиничкој антропологи-
ји, науци коју је Фројд желео да засну-
је како би показао да је човекова при-
рода инхерентно патолошка. Сетимо 
се и да је Фројд окончао живот убри-
згавши два центиграма морфина, на-
кон што је више од тридесет година 

О ДОБРОТИ
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штује и омогућава им слободу би-
рања. Професор наводи да је извесни 
амерички грађанин Бирс, у првој де-
ценији 20. века изашао опорављен из 
психијатријске болнице, али веома 
гневан због понижавајућег односа 
особља према пацијентима. О томе је 
почео да говори у јавности, након че-
га је постао зачетник ментално-хи-
гијенске активности. Нешто раније, у 
18. веку, извесни болничар Писен се 
,,дрзнуо да на своју руку, никоме не 
говорећи и никога не питајући, скине 
ланце с једног болесника чију је па-
тњу разумео, саосећајући с њим.“ Ова 
непослушност хуманог болничара, 
морално храброг и одговорног самом 
себи била је увод у прву психијатриј-
ску револуцију. Дакле, болничар, а не 
лекар, је схватио да искрени чин до-
броте може дати већи допринос него 
било које вештачко емоционално 
контролисано становиште које одли-
кује ,,терапија“.

Један од начина да се сазна више о 
људској природи је да се посматра по-

нашање беба. На њих још увек није 
извршен културни утицај, немају 
при јатеље, никада нису биле у школи, 
нису прочитале ниједну књигу, не 
умеју да контролишу сопствено те-
ло... Иако не говоре, на срећу постоји 
начин да се дође до сазнања тако што 
ће посегнути за објектом који је пред-
мет њихове жеље, дуже ће гледати у 
нешто што их је изненадило. У експе-
риментима спроведеним на Универ-
зитету Јејл посматране су управо ове 
реакци је. Резултати истраживања по-
казују да чак и бебе имају осећај за 
добро и лоше, као и склоност да се ра-
дије окрену добром. Бебе су посма-
трале лутка рску представу. Позорни-
ца је светлозелено брдо, а троугласта, 
округла и четвртаста лутка јарких боја 
су на шта повима. Током кратког ко-
мада једна од лутака покушава да се 
попење на врх брда, бори се и на крају 
пада низбрдо. Затим се у радњу укљу-
чују и друге две лутке, од којих једна 
,,јунаку“ помаже да се попење, 
подупирући га, док га друга у томе 
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изненађене тиме што се пењач кретао 
ка ,,лошој“ лутки. Кретање ка доброј 
лутки је одлука у складу са очеки-
вањима, са срећним крајем, и верова-
тно је да бебе управо то очекују. Кад 
се пењач кретао ка лутки која му је 
отежавала пењање, бебе су биле изне-
нађене. Мо гло би се закључити да бе-
бе са својим неупрљаним животним 
искуством има ју одређена очекивања 
у погледу људског понашања. Оне 
очекују да љу ди буду добри.

Доброта је основно човеково свој-
ство, без кога је он лишен истинске 
са држине. Можда се зато не уклапа у 
друштво које се заснива на себично-
сти, на ,,економским интересима“ и 
не правди, у коме не смемо да осетимо 
самилост, јер је човек човеку вук. Пи-
тање је избора да ли желимо да буде-
мо добри. Не морамо бити баш толи-
ко добри као Пацко, али свакако тре-
ба да се трудимо да пробудимо дете у 
себи. Како је, по речима професора 
Бојанина ,,мера менталног здравља 
склоно ст проналажењу доброг у све-
му“, будимо добри да бисмо били 
здрави.

Дипл. психолог Милош Благојевић

спречава и гура га доле. Након пред-
ставе, бебама су приближене лутке та-
ко да могу да их додирну, узму или 
помилују. Испо ста вило се да ће деца у 
највећем броју случајева посегнути за 
,,добром“ лутком, оном која је пома-
гала другој у пењању уз брдо. Ово се 
најбоље може протумачити ако се до-
гађаји у представи тумаче у контексту 
мотивације, лутке се нису кретале на-
сумице, њихово кретање је увек иза-
зивало после дицу, добру или лошу. 
Бебама је показано да ако једна лутка 
жели да помо гне оној која се пење, 
пењач ће стићи на врх (што је добро), 
а ако лутка жели да одмогне пењачу, он 
ће пасти (што није добро).

Други део експеримента је дизајни-
ран тако да су бебе виделе другачију 
сцену, где пењач може да изабере да 
ли ће се кретати ка ,,помагачу“ или ка 
ономе ко му отежава кретање. Време 
и пажња са којом су деца гледала ову 
сцену открили су нешто о њиховим 
очекивањима у погледу исхода. Ако 
се пењач кретао ка помагачу, дечија 
пажња је трајала краће, али ако би се 
кретао ка ,,лошој“ лутки, бебе су зна-
тно дуже и са већом пажњом гледале 
сцену. Овакав исход се може проту-
мачити на тај начин да су бебе биле 
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4 или 3 са 6 метара, а висине само да 
човек може ући у њу. Цео унутрашњи 
простор заузимао је мали олтар са 
малим дверима, где би могао ући само 
неки од војвода и свештеник, док је 
народ стајао испред цркве.

Исте цркве су грађене по одобрењу 
турског великог везира, а на предлог 
турског муселима, кадије и спахије у 
чијем ће се тимару градити црква. Но, 
и када су Срби тражили одобрење мо-
рали су давати велике дарове, јер без 
везировог одобрења нису смели гра-
дити, па чак ни обнављати порушене 
цркве. Иако су примали велике даро-
ве, Турци су опет нерадо давали одо-
брење за градњу.

Турци су повремено одобравали гра-
дњу цркава по Београдском пашалуку, 
али нису волели видети крст на њи-
ма. Зато је крст најчешће био само на 
вратима цркве, и то покретни. У сва-
ком случају, свештеник је крст морао 
држати у потаји, само га је за време 
богослужења износио и качио на врата 
да га верни народ при уласку у цркву 
може целивати. После завршене слу-
жбе се опет скидао и негде сакривао. 

Н
ајдубљи израз љубави према Богу, 
а уједно и чежње за изгубљеном 
сло бодом, српски народ је уткао у 

цркве грађене у тамним временима ро п-
ства под Турцима. Те цркве данас по-
знајемо као цркве „брвнаре“.

Брвнаре се граде код нас од краја 
Сре дњег века, али се учестало јављају 
тек првих деценија 18. века, па све до 
времена ослобођења нашег народа од 
турског ропства.

Цркве брвнаре је наш народ најра-
дије градио у забаченим урвинама или 
у некој великој непроходној шуми у пу-
стим крајевима удаљеним од сваког на-
сеља.

Из разлога што их је било најлак-
ше направити, јер је материјал било 
дрво, цркве брвнаре су најчешће гра-
ђене. Ипак, због тога су биле често уни-
штаване, јер су их Турци могли лако 
запалити. 

Турцима је било милије упалити не-
ку хришћанску богомољу, него по стићи 
ма какву другу победу. Из тог разлога 
цркве брвнаре су грађене веома малих 
димензија, слично средњевековним 
вајатима у квадратном простору 2 са 

Вековни сведок страдања и слободе
ЦРКВА БРВНАРА У ЦВЕТКАМА
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Иако Турци нису волели да по сели-
ма гледају српске цркве, ипак су их Ср-
би и даље подизали, те су неке цркве 
од првих дана свога подизања дочекале и 
данашње дане. Једна таква се и данас 
налази под Котлеником у селу Цветка-
ма између Краљева и Мрчајеваца.

Ова црква се налази у околини Мр-
чајеваца, на западним падинама пла-
нине Котленика у потезу „Церијак“. 
По свећена је Рођењу Пресвете Богоро-
дице (Мала Госпо јина). Потиче из 1735. 
године када је први пут подигнута. О 
њој др Ст. Пав-
ловић у своме 
делу наводи да је 
црква у Цветка-
ма слична дана-
шњој, само по ди-
мензијама мања, 
на истом месту 
постојала у рече-
ној години. Ово 
је уједно и први 
помен ове цркве. 
То значи да је 
грађена за време аустроугарске вла-
давине северним делом Србије. Затим 
је та прво битна црква дотрајала или 
су је Турци спалили. По иницијативи 
јереја Ива на Пејовића обновљена је 
1812. године. У селима Обрва и Цве-
тке постоји живо сећање на прошлост 
цветачке цркве, што сазнајемо из по-
узданих народних извора. Првобитна 
цветачка црква је за време Првог срп-
ског устанка запа љена од стране Ту-
рака. Тадашњи све штаник Иван Пејо-
вић је са богослужењем прешао у село 
Обрва, пошто је у њему постојала 
слична црква брвна ра. У време Првог 
српског устанка из Карановаца (данас 
Краљево) излазио је Згура Мемед-ага, 
робио народ по околини, разна звер-
ства чинио, и ове цркве су били оскр-
нављене. Из тог разлога свештеник 
Иван Пејовић настојао је код својих 

парохијана да се црква из Обрве пре-
мести на исто место где су били ос-
татци спаљене цркве у Цветкама. 
Обрвчанима се та идеја није свиђала и 
нису је одобравали. Ипак, пошто је 
црква била од брвана, малих мера, без 
ексера и могла се лако раставити, 
прота Иван је уз помоћ одабраних и 
поузданих људи, као што су то били 
браћа Старинци и браћа Ву ковићи из 
Цветака, за једну ноћ преместио 
цркву. Да би избегао негодова ње 
Обрвчана прота Иван објављује да је 

црква због турског 
зулума сама одлете-
ла. То се збило 1812. 
године и рачуна се 
као прва обнова. 

Ова црква није у 
потпуности дочека-
ла дане слободе у 
кнез Милошевој 
Срб ији. Уследила је 
њена обнова и рекон- 
струкција, по речи-
ма Мите Петрови-

ћа, 31. октобра 1824. године. Коштала 
је 500 гроша и 20 пара мајстору Митру 
Новаковићу, а тадашњи иницијатор 
обнове био је Антоније Протић, син 
проте Ивана. 

Године 1880. била је поновна и ко-
начна реконструкција од брвана са зна-
тно увећаном архитектуром која је и 
данас у добром стању. Замењен је ста-
ри кров прекривен шиндром, а поста-
вљен је нов са много блажим нагибом 
прекривен ћерамидом. Црква је ојача-
на вертикалним стубовима, јер су јој 
додате талпе да буде виша. Подељена 
је на полукружни олтар, наос и прип-
рату са хором. Иконостас у цркви има 
четрдесетак добро очуваних икона ра-
зних дародаваца, од којих је најпозна-
тији Јанко Михајловић Молер. У ризни-
ци цркве чува се и рукописани Триод 
из 1561. године.



Јован Петровић (Курсула) Мегданџија
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Велики је број јунака из истори је на-
шег народа. Један од највећих јесте 
војвода Јован Курсула. Рођен је 1768. 
у селу Доња Горјевница, у ондашњој 
кнежевини подгорској. Родитељи ње-
гови отац Велимир и мајка Магдалена 
пореклом беху из Црне Горе из племе-
на Дробњака, али га је мајка после смр-
ти оца преудавши се превела у село Цве-
тке. Када је Карађорђе 1804. дигао уста-
нак на Турке, Курсула је са неколико 
својих другова притекао у помоћ. При-
падао је војсци Лазара Мутапа и 
учествовао је у свим бојевима које су 
водили. Издва јају 
се бојеви у Чачку 
у марту 1804. го-
дине, на Љубићу, 
у Карановцу у ју-
ну 1805. године. 
Ка да није било боја 
он је са својим 
мо мцима крстарио 
по околини и шти-
тио народ од тур-
ских пљачкаша скитница које је про-
гонио и на лицу места убијао. Тако је 
убио раније поменутог Згура Мемед-агу. 

Истина је да је Јован од свих старе-
шина био независтан и да се ником 
није покоравао, али исто тако није 
волео да заповеда. Због његове наро-
чите храбрости и витешког умећа Ка-
рађорђе га је рачунао у војводе. Кур-
сула није био за вођу војске, зато што 
је био одвише слабог слуха, али је распо-
лагао великом снагом, брзином и не-
устрашивом храброшћу. Због тога је 
био јунак над јунацима, да ни хајдук 
Вељку није уступао. Увек је јахао до-
брог коња и никад у бој пешке није 
одлазио. Није се плашио ни пушке ни 
сабље. Своју сабљу је највише волео 
да затури на леђа и да тако иде у бој. 
Никад се није хвалио нити је волео 
говорити о својим победама. Волео је 
у самоћи ипушити чибук. Курсула је 

увек носио дугу смеђу косу, лице му је 
било бело образа пуних. Раста је био 
крупног, у плећима широк мало по-
гнут. Носио је гуњ и чакшире од 
сељачког грубог сукна, на ногама 
опанке, а на глави шубару од јагњеће 
коже. Кад му је Карађорђе понудио 
војводство одбио га је речима да ње-
му то не треба и да је његова једина 
жеља да види слободну земљу своју. 
Многе су битке у којима се нарочито 
истакао Јован, а једна од највећих је 
свакако била Варваринска битка из-
међу 6. и 10. септембра 1810. где је 

учествовао српски 
вожд Карађорђе са 
својих 16 војвода и 
руским командан-
том грофом Орур-
гом са 700 Руса. Јо-
ван је показао ве-
лико јунаштво иза-
шавши великом 
црном Арапину на 
мегдан и погубивши 

га. На Свето Преображење 1813. године 
Јован је на Дели граду у сукобу са Тур-
цима задобио 17 тешких рана од којих 
је најтежа била од отрованог копља 
иза плећке. Буду ћи да је тешко рањен 
није се могао кретати, већ су га друго-
ви његови на изатканој лески између 
два коња доне ли његовој кући у Цве-
тке где је и преминуо после 10 дана.

Сахрањен је у гроб своје матере 
код цркве брвнаре у Цветкама, са ње-
не западне стране. У спомен на храброст 
и љубав према овоме јунаку у поједи-
ним местима наше земље постоје спо-
меници, имена улица и школа носе 
његово име. Нека му је вечна и неза-
боравна захвалност са свим херојима 
и ратницима за Крст часни и слободу 
златну.

Протојереј Иван Ж. Терзић,
парох у Цветкама  
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Помажите и Водовод
 

К
ада се упокоји неко од укућана у 
селима, усталио се обичај да ожа-
лошћена породица држи упаљено 

светло 40 дана у покојниковој соби. 
Тако су и   парохијани после сахране 
извесне бабе питали свога свештени-
ка да ли и они тако да ураде. На то ће 
им прота:

– Пустите и воду на славину једно 
40 дана, кад већ помажете ЕПС, пома-
жите и Водовод... 

Ма која Братија!
 

У једном храму било је неколико 
чтечева, али је свештеник поверавао 
читање најгласнијем од њих. Остали 
постадоше љубоморни. Један реши да 
јавно обрука свог успешног колегу, па 
намерно испремешта пантљике постав-
љене код зачала у Апостолу. У току 
службе, излази поносни чтец и само-
уверено отвара место и узвикује:

„Брааатијееее“, али пантљика пре-
мештена на нешто десето.

Он тражи, тражи, све се нада да ће 
наћи, и сваки час понавља: „Браатије-
ее... Братијеее...“ На крају, сасвим из-
нервиран, сетивши се ко је то напра-
вио, на сав глас узвикне:

„Ма која, бре братија, то су гадови!“

Избор
 
Разговара  унук са побожним дедом:
– Деда, треба да се женим, и волео 

бих са неком верујућом девојком, али 
мало ме  нервирају.

– Што?
– Па, свака носи предугу сукњу и 

мараму. Нису као друге девојке, које 
показују своју лепоту.

Деда из џепа извади две чоколадне 
бомбоне, једну са омотом, другу без 
омота, па рече унуку:

– Коју ћеш?
– Ову са омотом.
– А што?
– Па, чистија је.
– Е, тако ти је и са девојкама – рече 

деда. 

Јереј Дејан Марковић,
парох у Краљеву

СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА
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да плетемо и веземо Цркву Спаса.

 Да се Сунце устоличи,
 како Небу и приличи – ту у Жичи!

Твоју ларву, чедуљицу,
окрепљујеш цветним прахом.
А у саћу – све црквица уз црквицу,
озидане истим дахом и замахом!

Како, пчело??? То нам реци,
а наша ће деца деци.

Молимо те, најбистрија пчело,
све нам о пчелама потанко зазуји.
Знамо понешто, ал и то се сплело
ко ветрово дете с ветром у олуји.

Молимо те, ко што ратар моли кишу,
па му цветом, па му плодом
и кућа и окућница замиришу и про-
дишу!

Покажи нам, градитељко!
А ми ћемо истог часа,
Тајном твојом, Круном нашом –

Мошо Одаловић

ИСТИМ ДАХОМ И РАЗМАХОМ

М
ошо Одаловић пева са живахне 
стајне тачке детињства. У тегоб-
но детињство и у кошницу своје 

многочлане косовске породице сме шта 
свој лични лирски мит, као и одуше-
вљење што се стално обнавља. Фигуре 
блиских, а нарочито мајке – чији лик 
уверљиво узраста до Богородичиног 
прволика – чине фину сакралну потку 
ове поезије. Јер човек је, према песни-
ку, „зрнце васионе“ и космонаути не-
мају шта да пронађу у превисоким 
висинама, мимо онога што су могли у 
непосредном животном окружењу, 
међу својима. Одрастање и зревање 
на базичном и страдалном простору 
српског предања и савремености ути-
скује у песме Моше Одаловића додат-
ни, дубок, али не и таман тон. Из ових 
песама местимице допире милогласје 
староштокавског говора и дах срп-
скословенске основности. С подразу-
меваним епским Косовом кроз Ода-

ловића проговара лирско Косово, по-
најпре кроз упослену древну симбо-
лику пчеле. Као у старосрбијанским 
усменим песмама, људи су пчеле што 
се окупљају у храму-кошници, у ли-
тургијском брују, а пчеле су и посре-
дници између рајске оностраности и 
ове стране живота. Из такве тради-
цијске подлоге могла је узрасти Ода-
ловићева визија Жиче као чеда пче-
лињег труда и љубави, један од најизра-
зитијих домета његове непатворене 
лирске духовности, што саговорнике 
испрва тражи у деци, а потом и у они-

СВЕТЛА ТАЈНА ПЧЕЛИЊА
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ма што се безазленства нису одрекли.
Одаловић је прерадио и разиграо 

на слеђену симболику повлашћених 
ле тећих „мрва од живота“ – а свако је 
у његовој песничкој оптици заправо 
мрвуљак, мрав, оно зрнце васионе. 
Неважан, али ипак дивна честица то-
га неописивог људског и живућег роја. 
Тако ће и калуђер Озостије, у песми 
„Добро јутро, Велика Хочо“, здрави-
цом почастити домаћина Јанаћка ти-
тулом „тврде пчеле“. И чувеном зво-
нару Благоживићу „у недрима не ми-
рују пчеле“, јер пчеле су, у песниковом 
претумачењу, не само људска посве-
ће на и делатна мнозина 
него и отеловљен импулс 
живота и смислотворења 
у нама. За изградњу онога 
што Жича треба да буде 
– а то је наша веза са не-
бесима – једино је кадар 
пчелињи богомдани хар-
монички поредак, каже се 
у једној од песама књиге 
Жича пчелиње чедо: „У 
послу смо великоме. / Роји-
мо се као пчеле. / По за-
датку Савиноме – / при-
макли смо Сунцу скеле!“ Пчеле су, 
као и човек, тајна. Пчелиње градите-
љско и медотворно умеће још и више. 
Најбистрију пчелу песник моли да за-
зуји нешто о чудесном умећу „да се 
Сунце устоличи, / како Небу и прили-
чи – ту у Жичи!“ Пчелар Георгело при-
знаје своју немоћ пред пчелињом тај-
ном: „Само пчеле / без либеле / све пре-
деле, / помоз, Боже, / у Цркву пре сложе!“ 

„Ево пишем нешто, да опростиш, о 
себи“, одговара Мошо мајци у једном 
запису, док мајка опомиње „Немој што 
слагат, сине мој!“, можда и знајући за 
песму „Не лажи лажо“ и суштински 
синовљев аутопортрет у њој. Син утом, 
уместо очекиване фразе „Нећу, мајке 
ми!“, узвраћа са „Нећу, пчеле ми!“, по-

све раскривајући материнску симболи-
ку пчеле. Разуме се, пчеле окупљајуће 
и владајуће, Матице. Нагласак на пче-
лама радилицама прелази на виши си-
мболички ступањ – слику Велике мај-
ке. Значењски потенцијал из архети-
пске старине песник беспрекорно оства-
рује у двема песмама у којима се по-
маља матерински прволик, као и низ 
алузија на словенско прапамћење. То 
су песме „Сунчево чељаде“ и Пчела 
Јевросима“. Матица је Сунчево чеља-
де, родоначелница (косовског) пчели-
њег људства: „Нико не зна / кад је до-
летела. / Од ње људи / учили да раде, / 

да се роје, / ко што чини 
пчела. // Тако је било, / 
пчеле ми!“ С друге стра-
не, Јевросима, епско име-
симбол за етос мајчин-
ства, у саливеном срп-
ском десетерцу, расте до 
зрачне свеобухватности, 
на корак до лика Богоро-
дице: „Живи тако пчела 
Јевросима. / Сама пчела 
на липовој грани. / Испод 
липе мед и медовина – / 
све нас она и поји и храни.“

Тако је, у својој детиње чистој ви-
зији, Мошо Одаловић Жичу назвао 
пчелињим чедом, јер је и њен моли-
твени бруј саобразан свеговорећем 
брују пчелиње благодатне заједнице. 
Оно што је песник пренео на Жичу 
прадавно је народ краја око Грачани-
це приписао Милутиновој задужби-
ни, у чијој се близини обликовао. За-
то је, поред других књижевних разло-
га, и награђен признањем с именом 
Жиче, прошлог Преображења, када је 
на вршио седамдесет година одуше-
вљеног живота. На многа лета зујкао, 
Мошо, песничка пчело.

Драган Хамовић
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Н
едавно је, у издању Епархије жичке, 
изашла књига оца Антонија Ко-
нијариса, свештеника Грчке Право-

славне Цркве у Америци, под називом 
Проповедање речи Божије. Поред ви-
ше од педесет година свештеничке слу-
жбе и веома изражене друштвене ак-
тивности, оца Антонија је красила и 
титула професора омилитике на гр-
чком православном колеџу Светог кр ста, 
за који је везан сам настанак књи ге 
ко ја је пред нама. Иако упућено најпре 
онима који проповедају реч Божију, 
ово дело може бити отрежњујуће и 
к о рисно свима вернима који се нала-
зе пред изазовом сведочења праве вере.

Шта је то што ову књигу издваја од 
осталих и због чега би требало да бу-
де неизоставна литература свакоме ко 
се припрема или је већ на путу свеш-
теничке службе? Превасходно, то је 
начин и стил писања, путем кога нас 
отац Антоније уз обиље анегдота и 
одлично уклопљеног колажа од цита-
та и поука, вешто води кроз најдубљи 

и најузвишенији смисао свештеничке 
беседе, дарујући успут веома драгоце-
не и практичне савете. Читалац врло 
брзо открива колико је суштинских и 
дубоких истина одевено у ту крајњу 
је дноставност и разуме колико је ли-
чног труда и праксе уткано у ово не-
велико дело, које не само да инспири-
ше и открива, него пружа и конкрет-
ну помоћ. Тако, рецимо, желећи да 
продуби свест о чињеници да свака 
изговорена реч оставља траг у души 
слушаоца, отац наводи један врло жи-
вописан догађај: „Епископ се једном 
обраћао групи студената теологије. Отпо-
чео је рекавши им: Устаните. Сви су 
устали. Следећег тренутка им је ре-
као: Сада седите. Слушаоци су, већ 
помало збњени, послушно сели. На-
дам се да сте схватили поенту, рекао 
им је. Речи узрокују да се нешто деша-
ва.“ А затим писац наставља: „Бог ко-
ристи речи да проузрокује дешава ња... 
Његова спасавајућа реч је упућена 
свима који је прихватају вером... Бу-
дући да је Света Тајна, проповедање 
није само говор свештеника. То је бо-
гочовечански сусрет. То је Бог који 
наставља да открива себе у Христу, ко ји 
тражи изгубљено, који лечи сломље-
не, који подиже пале, који преводи из 
смрти у живот.“ 

Као предуслов за правилно поимање 
Тајне, отац Антоније наводи: „Припре-
ма за добро проповедање подразуме-
ва да ћемо током читавог живота изу-
чавати реч Божију која се налази у 
Светом Писму. Ми дословно треба да 
„поједемо“ свитак Божије речи, да га 

О БЕСЕДНИШТВИ И СИЛИ РЕЧИ
Осврт на књигу Проповедање речи Божије, 

оца Антонија Конијариса
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сваримо, да он постане део нашег би-
ћа баш као што је анђео наредио Све-
том Јовану у визији... Ми треба да чи-
тамо Писмо свакодневно не само због 
припремне беседе, већ и због личног 
сазревања и потпуног уживања у ре-
чи Божијој.“ Лично сазревање подра-
зумева најпре разумевање себе, сво јих 
слабости и врлина, својих унутрашњих 
тежњи и потреба, те кроз то унутра-
шње сагледавање и сазревање човек 
почиње да разумева и потребе својих 
ближњих којима је потребан и савет 
и утеха, заповест и охрабрење. Ту до-
лази до изражаја опаска о. Антонија 
да постоје две књиге које сваки про-
поведник мора знати: Библију и књи-
гу људског срца, а затим наставља: 
„Свака беседа треба људима понуди-
ти крила која ће их одвојити од греха 
не оптеретивши их превеликим тере-
том кривице.“ „Људи долазе у цркву 
зато што су рањени стрелама живота. 
Њима треба реч утехе од Господа. Увек 
треба да памтимо да је реч Божија 
уједно и слатка и горка, према Светом 

апостолу Јовану у Откривењу... Исти-
на је да највећи део људи трага за уте-
хом зато што војују тешке животне би-
тке са страхом, несигурношћу, сумња-
ма и искушењима. Ипак, ми треба да 
одржимо баланс између суда и мило-
сти, утехе и жалошћења.“

Пред таквим захтевним изазовом 
сваки проповедник речи Божије ће 
устукнути у страху и несигурности, 
питајући се како то постићи. У томе 
се и огледа једна од највећих драгоце-
ности ове књиге – то што писац на 
врло једноставан начин охрабрује и 
инспирише, стварајући осећање да је 
заиста могуће и лако бити добар бе-
седник: „Ниси призван да проповедаш 
попут других. Јединствен си. Призван 
си да спознаш себе, да будеш ти, да 
прихватиш себе и да себе што је могу-
ће више развијаш како би твоје пропо-
ведање било учинковито. Од суштин-
ског значаја је да на амвону будете при-
родни.“ 

Након свега, велико признање о зна-
чају свештеничке беседе, овај верни 
пастир преноси кроз речи великог са-
временог психијатра др Карла Мени-
нгера: „Свештеник који из седмице у 
се дмицу стоји пред својим стадом... 
има шансу коју мало ко има: да расте-
рети бремена... да ублажи осећај кри-
вице и да надахне лични и друштвени 
напре дак. Ниједан психијатар или 
психотерапеут... немају у тој мери мо-
гућности да лече душе и крепе тела, 
као што то може свештеник.“

И на крају, уз благодарност, по хва-
љујем ђакона Стефана Милошевског 
који је препознао важност ове теме и 
имао воље и времена да се потруди на 
превођењу ове књиге са енглеског је-
зика, коју од свег срца препоручујем.

Архимандрит Дамјан (Цветковић)
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Наша школa ове године слави 173 
године од свог оснивања.Тог давног 9. 
новембра 1844. у просторији „Малог 
конака“ рујанског старешине сердара 
Јована Мићића, почела је званично да 
ради прва редовна основна школа у 
Ариљу.

За првог учитеља постављен је 
свршени богослов, а касније свеште-
ник, Гаврило Поповић. Породица По-
повића је нераздвојно повезана са жи-
вотом Цркве, Ариља и околних мес-
та.  Иза себе су оставили бројне за-
дужбине, низ свештенослужитеља ко ји 
су својим радом и жртвом уградили 
себе у вечност.

Ариље, као и ариљска школа на 
почетку 20. века, пролазе кроз веома 
тежак период, ратове, сеобе, послерат-
ну обнову. 

Предметна настава се изводи у но-

вој школској згради, а број ученика се 
нагло повећава због прилива станов-
ништва са стране. 

Древна традиција да се члан Цркве 
постаје тек када се упозна њено учење 
и разумеју збивања у њoј, обновљена 
је у Србији школске 2001/2002. године.

Школа је благонаклоно изашла у 
сусрет вероучитељима и Цркви. Вер-
ска настава улази у састав школског 
програма, планирају се школске екс-
курзије у договору са вероучитељима, 
стручне посете манастирима и црква-
ма. Повезују се програми и садржаји 
Верске наставе са предметима дру-
штвених наука, ликовног, музичког, 
грађанског васпитања. Вероучитељи 
су у саставу бројних тимова, уче-
ствују у прослави Савиндана, заједно 
са ученицима припремају божићне и 
васкршње паное, припремају просла-

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“
 У АРИЉУ
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ву Светог Ахилија. Ђаци су активно 
учествовали у емисији Глас Господњи, 
били су активни приликом дочека 
моштију краља Драгутина, у фарбању 
јаја на Велики Четвртак и Велики Пе-
так. Ту је и учешће на семинарима, 
стручним усавршавањима, квизовима. 
Часови су били посећивани од стране 
директора, педагога и психолога шко-
ле, а оцењени су као интересантни, 
методички добро урађени, са дубоко 
хуманистичком цртом.

Веронаука је ту да поведе ученике у 
царство вечних узора и вредности, да 
им разоткрије пут којем нема краја, 
јер пут стицања образа и успињање 
ка врлинама које нам је Творац задао 
је бесконачно. Сваки час почиње мо-
литвом, поучним причама, животом 
светитеља, користе се и дигитални ка-
бинет и панои за ученичке радове.

Сваки час је једна ствараоница у 
којој окружени молитвом, светитељи-
ма и иконама, поучавамо и учимо јед-

ни од других како да изградимо у се-
би Христов лик, разоткријемо наше 
назначење и циљ живота – вечност у 
Царству светих.

Данас Основна школа „Стеван Чо-
ловић“ има 1050 ученика (од чега 707 
похађа Верску нставу), 42 одељења и 
једно одељење за децу са посебним 
потребама, 79 учитеља и наставника, 
5 стручних сарадника и 3 вероучитеља.
У школи су као вероучитељи ради-
ли и данашњи свештеници: Мирослав 
Миха јловић, Немања Тешић, Бојан 
Милошевић и Младен Миливојевић. 
Они су својим радом и личношћу 
утицали да се број ученика на Верској 
настави повећа, да се ученички гласо-
ви чују у Цркви Бога Живога, да се 
деца саберу око Чаше Живота – Tела 
и Kрви Христове.

Вероучитељи: ђакон Бранко Росић
Ненад Стефановић
Станко Аћимовић
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запада појединац. У кому и њен мрак и 
неизвесност, западају сви чланови поро-
дице, пријатељи, сви који воле ту особу. 
Моја мама је била у коми. За мене, то је било 
остварење највећег страха. Бол. Шок. Не-
мање утехе. Губитак жеље за животом, 
све су то речи које су описивале мој жи-
вот, ко ји је у том тренутку остао без сту-
ба на који сам се ослањао. У тим трену-
цима, једина утеха за мене било је стајање 
пред лицем Бога. Моје молитве трајале 
су дани ма, и дани су се претварали у мо-
литве. Затворио сам своју душу за све, 
сем за реч Божију. Мислим да свима нама 
Господ врло често шаље одговоре и без 
постављеног питања, само што ми не зна-
мо да их сагледамо, јер смо заокупљени 
неким лажним и пролазним стварима. 

Како су ми се различите ствари до-
гађале, стање моје мајке погоршавало и 
побољшавало, ја сам све више осећао при-
суство живог Бога и његових Светитеља. 
Једна реченица из Псалтира остаће ми 
вечно урезана у сећању: „Да пођем и по-
сред сени смрти, нећу се бојати зла, јер 
си Ти са мном.“ Псалтир нам говори ка-
ко је Господ највећи и најбољи ослонац, 
само што ми људи Њему прибегавамо тек 
онда кад нас сви разочарају. Сада, када 
је моја мама пребродила све кризе, ја осећам 
како ми је Господ послао то искушење, 
како бих Га још више заволео, и уочио 
сву Његову силину и љубав, јер како је 
речено: свако добије крст који може да 
понесе.

Живот ће свима нама донети још много 
искушења, и сви ми ћемо опет тражити 
ослонац у неким људима. Али једно знам: је-
дан ослонац и стуб биће ту онда кад сви 
други оду. Ако ми не потражимо Њега, 
Он ће потражити нас, на неки нама не-
докучив начин.

Душан Недељковић,
матурант Гимназије у Краљеву 

Човек као најсавршеније биће на Зе-
мљи, створен по лику живог Бога, има 
власт над свим осталим живим створо-
вима. Он господари земљом, водом, би-
љкама и животињама; најтеже му је да 
господари собом и својом душом. Tада 
лута као изгубљена овца, за нечим што 
му делује као добар ослонац. Кроз чи-
тав живот, човек се ослања на различи-
те људе, или ствари. Најпре је то нека 
играчка, родитељски загрљај или савет, 
па онда утеха и искрена реч доброг при-
јатеља или вољене особе. Како живот иде 
својим током, природа узима оно што 
је дала. Неки драги људи одлазе, оста-
вљају празнину за собом, остављају потре-
бу за утехом која је врло често долазила 
управо од њих. 

Људи се од почетка свог живота осла-
њају на некога чија ширина и љубав 
нама нису увек докучиви, на некога 
чи ји је одговор у делима и осећањима, 
чи је је речи немогуће чути, већ их треба 
отвореним срцем осетити. Тај неко је за 
некога виша сила, за некога природа, а 
за мене, тај неко је Бог. Мој највећи осло-
нац у животу. Неко ко ће бити ту и по-
сле мене, и ко је био ту и много пре ме-
не. Као и код већине деце мојих година, 
моје одрастање је пролазило врло без-
брижно. Осећао сам велику родите љску 
љубав, и сав њихов труд видео сам пред 
собом. Знао сам какав је осећај одлази-
ти и на зимовање и на летовање, и ни-
када нисам био ускраћен ни за шта. 

До једног тренутка мој живот је за-
иста био леп. Како сам много пута чуо, 
а сада из сопственог искуства знам да је 
тако, живот може да се промени преко 
ноћи. Пред собом имате особу која вам 
представља све на свету, особу чијим се 
делима дивите, и чија је љубав безусловна. 
И онда мрак. Та особа је ту, али је у 
мраку. Кома представља стање у које не 

ЧОВЕКОВА ПОТРАГА ЗА ОСЛОНЦЕМ
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ша петоро мале деце. Кренули су, сва-
ки из свог села према Ивањици где се 
сва војска окупљала. Ишли су ћутке, 
носећи бреме брига на својим леђима. 
Ко ће покосити ливаде? Ко ће пожети 
пшеницу? Када ће се ово зло заврши-
ти? 

Са њима су ишли и многи њихови 
рођаци, комшије, познаници... Све не-
слоге су одједном нестале и била је 
свима у глави иста мисао: шта ће би-
ти? 

Знали су да се можда никада неће 
вратити, али у њима је горела нада и 
жеља да се исправи неправда, опет 
нанета Србији. 

Борили су се у Колубарској битци, 
и преживели. Међутим, непријатељ је 
још јаче напао, силније. Аустроугар-
ска војска је била добро наоружана и 
страшна, Бугари су им помагали, тако 
да је почело повлачење српске војске 
преко Албаније до грчких острва, где 
су чекали савезници, Французи. 

Моји чукун дедови су били међу 
војском која се повлачила. Боси, 
промрзли, гладни носили су и своје 
рањене другове преко албанских вр-
лети. Албанци су били веома непри-
јатни према нашој војсци. Деца су их 
гађала камењем, а мог чукун деду Пе-
ришу су ту и заклали Албанци, док је 
млео жито за војску у воденици. 

Јован је наставио даље. Био је у из-
видници, сјајан војник. Приликом 
једног извиђања рањен је. Лечили су 
га, али ни он није преживео. Имао је 
код себе три златна дуката, која је 
послао деци по својим комшијама. 

Моји чукун дедови почивају у Грч-
кој. Слушају таласе мора и жале за 
својом земљом. Нису тада ни слутили 
да ће имати заједничку чукун унуку. 
Они су умрли за мој осмех. 

Љубица Араповић

У
ченица трећег разреда ОШ „Сре-
тен Лазаревић“ у Приликама Љу-
бица Араповић, учествовала је на 

конкурсу „Корени“ који је расписао 
Православни дечји часопис „Светоса-
вско звонце“. Конкурс је организован 
за ученике Верске наставе, а њен рад 
је по квалитету сврстан у групу за 
ученике од трећег до шестог разреда. 
Тема је написана квалитетно, садр-
жајно и са пуно љубави, што је и 
допринело да освоји заслужено треће 
место. Ово је велики успех не само за 
Љубицу, него и за нашу школу. За иска-
зану несебичну љубав и пожртвовање 
у раду диплому су добили Љубица и 
њен вероучитељ Александар Пејовић. 

Сваки пут када би ратна звона за-
звонила из мог краја, као послушни 
ђаци, кретали су млади људи да бране 
мајку Србију и свој праг. 

Године 1914. у борбу за своју земљу, 
Краљевину Србију, пошли су и моји 
чукун дедови Јован и Периша. Дедови 
мојих дедова. 

Јован је оставио четворо, а Пери-

КОРЕНИ
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иако тај глас не желим да чујем,
помислим можда ипак нисмо сами.

Као дављеник за сламку се хватам,
изнад воде тек једва дишем,
не желим више у калу да будем,
хоћу на цвеће да замиришем.

Пожелео сам и помоћ ту је,
Анђели, Свеци, све моја браћа,
птице певају, небо се смеје,
грешник се један свом дому враћа.

ДОМ

Од искони те тражим, 
јер у души мојој станујеш,
лутах по туђим баштама
и туђе цвеће сузама заливах.

Многе замке на путу ме снађоше,
многе странце својим назвах,
јер не познах твој глас.

Многе ми ране тело ранише,
ноћи бесане узеше снове,
ал срце цело остаде 
и теби га поклањам.‚

Слађана Петровић

ПОКАЈАЊЕ

Негде у дубини земаљској
откан сам тајно, каже Свети Пророк
и зрнце светлости си ми дао
за срећу, а не за порок.

Све око мене сведочи Тебе,
Уметника и Творца, 
само ја горди не видим чудо
и не признајем те за Оца.

У земљу гледам, у небо нећу,
краљевство овог света желим,
хоћу сви мени да служе,
хоћу од Оца да се оделим.

Понекад се запитам о смислу свега,
а онда се заплетем у мреже нове,
продајем лако свој делић неба
и не желим да ме нико тамо зове.

А онда, гори, још гори будем,
све што је лоше није ми страно,
Анђели плачу, небо се стиди,
виде да сам изгубљен одавно.

А душа моја у помоћ зове,
то зрнце светлости у огромној тами,
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21. август/3. септембар (Недеља 13. по 
Духовима. Свети апостол Тадеј; Св. 
муч. Васа са децом; Св. свештеномуч. 
Рафаило Шишатовачки)

 Епископ Јустин је саслуживао 
Патријарху српском г. Иринеју у Са-
рајеву поводом устоличења г. Хризо-
стома (Јевића) за Митрополита 
дабробосанског.

  
28. август/10. септембар (Недеља 

14. По Духовима. Преподобни Мојсеј 
Мурин; Преподобни Сава Псковски; 
Сабор српских светитеља)

Преосвештени је Чином великог 
освећења освештао новоподигнути 
Храм посвећен Сабору српских све-
титеља у селу Годечеву, Архијерејско 
намесништво црногорско. У наставку 
је служена Света Архијерејска Литу-

ОД 21. АВГУСТА/3. СЕПТЕМБРА ДО 13/26. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ 
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА 
ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ 

ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА  
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4/17. септембар (Недеља 15. по Ду-
ховима. Св. свештмуч. Вавила; Про-
рок Мојсеј Боговидац; Св. Петар 
Дабробосански)

Поводом увођења у Трон епископа 
зворничко-тузланских г. Фотија (Сла-
дојевића), Епископ Јустин је саслужи-
вао Патријарху српском г. Иринеју у 
Бијељини.

  

8/21. септембар (Рођење Пресвете 
Богородице – Мала Госпојина)

 Владика је благоизволео да начал-
ствује првим евхаристијским са бра-
њем у новом Храму Живоносног Исто-
чника у Врњачкој Бањи, где је пароха 
врњачког јереја Жарка Дончића одли-
ковао чином протојереја. У наста вку је 
пререзан колач поводом славе старе 
градске Цркве.

ргија на којој је Владика рукоположио 
у чин ђакона г. Јована Тимотијевића, 
дипломираног теолога из Ужица. 
Епископске грамате добротвора овом 
приликом добили су  г. Грујо Јовано-
вић из Годечева, г. Милисав Алексић 
из Годечева и г. Милица Иркић из 
Косјерића.

  

29. август/11. септембар (Усеко-
вање главе Светог Јована Крститеља)

Поводом храмовне славе, Његово 
Преосвештенство г. Јустин је служио 
Свету Архијерејску Литургију у Као-
ни.

  

30. август/12. септембар (Пренос 
моштију Св. Александра Невског; Св. 
Кирило, Никон и Макарије)

Епископ је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Саборном храму 
Светог Саве у Краљеву уз саслужење 
братства храма.
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24. септембар/7. октобар (Света 
првомученица Текла; Препод. Симон; 
Св. краљ Владислав и Преп. Давид 
Српски – Задушнице)

Његово Преосвештенство је нача л-
ствовао на Светој Архијерејској Ли-
тургији у Храму Светог Саве у Краљеву 
на којој је рукоположио у чин ђакона 
г. Љубодрага Стојковића, дипломира-
ног теолога из Чачка. Затим је прере-
зао колач у славу и част Светог Стефа-
на Првовенчаног, у монаштву Препо-
добног Симона монаха, чије су Свете 
мошти походиле овај храм и град. 

  

25. септембар/8. октобар (Недеља 18. 
по Духовима. Преподобна Ефросинија; 
Свети Сергије Радоњешки)

У Манастиру Стублу код Краљева, 
Свету Литургију служио је Епископ жи-
чки г. Јустин, на којој је духовника овога 
манастира протосинђела Стефана (Ђорђе-
вића) произвео у чин архимандрита.

  

26. септембар/9. октобар (Свети апостол 
и јеванђелист Јован Богослов)

 Владика је освештао темеље за но-
ви храм посвећен Покрову Пресвете 
Богородице у ужичком предграђу Крча-
гову, а потом је освештао и новосаграђени 
дечји вртић у ужичком насељу Пора.

  

11/24. септембар (Недеља 16. по 
Духовима. Преподобна Теодора; Пре-
подобни Сергије и Герман)

Епископ жички г. Јустин је саслуживао 
Његовом Блаженству Папи и Патријарху 
александријском и све Африке г. Те-
одору II и Његовој Светости Патријарху 
српском г. Иринеју на Светој Литургији 
у крипти Спомен-храма Светог Саве 
на Врачару.

  

18. септембар/1. октобар (Недеља 17. 
по Духовима – по Воздвижењу. Свети 
Евменије Гортински; Света мученица 
Ариадна)

Великим освећењем и Светом Архије-
рејском Литургијом Владика је осве-
штао новоподигнути храм посвећен 
Светом Николају Жичком у Гостини-
ци на Јеловој Гори, Архијерејско намес-
ништво ужичко. Том приликом старе-
шину овога храма проту Милована 
Васиљевића је одликовао правом ноше-
ња напрсног крста. Епископском грама-
том добротвора одликовани су следећи да-
родавци: „Град Ужице“ - градоначел-
ник г. Тихомир Петковић, архитекта г. 
Бранко Игњатовић са Златибора, г. Ми-
одраг Миливојевић, г. Светислав Мла-
ђеновић, г. Миодраг и г. Милијан 
Максимовић из Гостинице, г. Радослав 
Митровић и г. Драган Иркић из Ужи-
ца и г. Верослав Ђуровић из Буара.
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1/14. октобар (Покров Пресвете 
Богородице)

 Поводом храмовне славе Преос-
вештени је служио Свету Архијереј-
ску Литургију у селу Растишту код 
Бајине Баште, на којој је поделио 
епископске грамате добротворима: 
Радовану Мићићу, Драгојлу и Радо-
миру Јовановићу, Богдану Богдано-
вићу, Драгану Андрићу, Владу Ра-
дојичићу, Милошу Јовановићу, Љу-
биши Радојичићу, Дејану Васићу, Ра-
дошу Томићу и Националном парку 
„Тара“.

  

2/15. октобар (Недеља 19. по Духо-
вима. Свети свештеномученик 
Кипријан; Преподобни Андреј)

Свету Архијерејску Литургију 
Владика је служио у Храму Вазнесења 
Господњег у Рогачици поред Бајине 
Баште, поводом сто седамдесет годи-

на од освећења цркве. Ђакона Љубо-
драга Стојковића из Чачка Епископ је 
рукоположио у чин презвитера. Ста-
решина овога храма јереј Владимир 
Кораћ унапређен је звањем  протона-
месника, а епископске грамате добро-
твора су добили представник Дрин-
ско-Лимских хидроелектрана г. Ми-
лутин Симић и г. Душко Глишић из 
Бајине Баште. У послеподневним ча-
совима Преосвећени је благоизволео 
освештати темеље новог храма по-
свећеног Сабору српских светитеља 
на Белој Земљи надомак Ужица.

  

8/21. октобар (Преподобна Пела-
гија и Преподобна Таиса)

Епископ је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Манастиру Вољав-
чи тавничкој.
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9/22. октобар (Недеља 20. по Духо-
вима. Свети апостол Јаков; Свети 
Стефан, деспот српски (Слепи))

 Преосвећени је служио Свету Ар-
хијерејску Литургију у Манастиру Сре-
тењу на Овчару.

  

14/27. октобар (Преподобна мати 
Параскева – Света Петка)

Евхаристијским сабрањем начал-
ствовао је Владика Јустин у Манасти-
ру Стублу поводом славе манастир-
ског храма. По заамвоној молитви је 
освештао и преломио  славски колач 
са настојатељицом ове Свете обитељи 
монахињом Маријом, коју је том при-
ликом одликовао игуманијским чи-
ном.

15/28. октобар (Свети свештено-
мученик Лукијан; Преподобни Јевти-
мије)

Његово Преосвештенство г. Јустин 
служио је Свету Архијерејску Литур-
гију у Цркви Светих апостола Петра 
и Павла у Мрчајевцима.

  

16/29. октобар (Недеља 21. по Ду-
ховима. Свети мученик Лонгин Сот-
ник)

 Канонску посету рудничком крају 
Владика је учинио служећи Свету Ар-
хијерејску Литургију у Храму Светог 
Георгија на Руднику.
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18/31. октобар (Свети апостол и је-
ванђелист Лука; Свети Петар Цетињски)

Света обитељ Манастира Благо-
вештења кабларског имала је част да 
Епископ жички и духовни отац   г. 
Јустин служи Свету Архијерејску Ли-
тургију поводом крсне славе игума-
није Михаиле и њене сестре по телу 
монахиње Серафиме.

  

22. октобар/4. новембар (Свети 
равноапостолни Аверкије Јера-
пољски - Задушнице)

Епископ Јустин је са братством 
храма и литургијском заједницом 
верног народа служио Свету Архије-
рејску Литургију у Цркви Свете 
Тројице у Краљеву.



23. октобар/5. новембар (Недеља 
22. по Духовима. Свети апостол Јаков, 
први Епископ јерусалимски)

Свету Архијерејску Литургију 
Владика је служио у Храму Светог ве-
ликомученика кнеза Лазара у Мата-
рушкој Бањи.

  

26. октобар/8. новембар (Свети ве-
ликомученик Димитрије – Митров-
дан)

Поводом храмовне славе Епископ 
жички је служио Свету Архијерејску 
Литургију у Храму Светог великому-
ченика Димитрија у Брезни, Архије-
рејско намесништво таковско. 

  

30. октобар/12. новембар (Недеља 
23. по Духовима. Св. краљ Милутин; 
Преп. Теоктист и Јелена; Св. Варнава 
Хвостански Исповедник)

Преосвећени је служио у Цркви 
Светог Ахилија у Ариљу поводом 
прослављања ктитора овога храма, 
Светог краља Драгутина, у монаштву 
Преподобног Теоктиста.

  

3/16. новембар (Обновљење Храма 
Светог великомученика Георгија - 
Ђурђиц)

Владика је служио Свету Архије-
рејску Литургију у Саборном храму 
Светог Саве у Краљеву.

  

5/18. новембар (Свети преподоб-
номученици Галактион и Епистима)

У Манастиру Јовању на Каблару 
Епископ је служио Свету Архијереј-
ску Литургију на којој је замонашио 
дугогодишњу искушеницу ове Свете 
обитељи Марину Обрадовић, давши 
јој име Агнија.

6/19. новембар (Недеља 24. по Духо-
вима. Свети Павле Исповедник; Пре-
подобни Варлаам Хутински)

Његово Преосвештенство је служио 
Свету Архијерејску Литургију у Храму 
Светог архангела Гаврила у Севојну.

  

8/21. новембар (Сабор Светог ар-
хангела Михаила – Аранђеловдан)

У Храму Светог Саве у Краљеву 
Преосвећени је служио Свету Архи-
јерејску Литургију на којој је просла-
вљајући  своју Крсну славу преломио 
славски колач са игуманом студени-
чким архимандритом Тихоном и сви-
ма присутнима.

  

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

Малим освећењем и Светом Ли-
тургијом Епископ Јустин је освештао 
Параклис посвећен Светом Стефану 
Дечанском при касарни у Јарчујку.

  

13/26. новембар (Недеља 25. по Ду-
ховима. Свети Јован Златоусти)

Епископ Јустин је служио Свету 
Архијерејску Литургију у парохијској 
Цркви у селу Вранешима.

приредио:
протођакон Александар М. Грујовић

48 | Летопис богослужења Епископа жичког






