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Ш
та је то човек, какво је благород-
ство наше природе и за какву је вр-
лину способно ово биће, - више од 

свих људи показао је на себи Павле. Од 
оног времена, када је постао апостол, па 
до сада он громким гласом оправдава 
Господа насупрот свих, који Га осу ђују за 
такво устројавање нас, подстиче на вр-
лину, затвара бестидна уста хулите ља и 
показује, да између анђела и људи није 
велика раздаљина, ако ми само усхте мо 
да будемо пажљиви према самима себи. 
Он није добио неку другу природу, није 
имао другачију душу, није живео у дру-

гом свету, него је био васпитан на истој 
оваквој земљи, под истим оваквим зако-
нима и обичајима, и превазишао је све 
људе, од њиховог постања. А где су они, 
који говоре, да је врлина тешка, а порок 
лак? Павле тврди супротно њима: јер на-
ша пролазна мала невоља, кaже он, при-
према нам преизобилно и неизмерно веч-
но богатство славе (2 Кор. 4, 17). А ако су 
лаке невоље, онда су тим већа – унутра-
шња задовољства.

И не само да је то задивљујуће, што од 
сувишка ревности он није осећао тежину 
трудова, предузетих ради врлине, него 

БЕСЕДА О СВЕТОМ АПОСТОЛУ ПАВЛУ
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што и овој последњој није био предан ра-
ди награде. Ми и при предстојећим на-
градама не издржавамо напоре ради вр-
лине; а он ју је и без награда испуњавао и 
волео, и привидне препреке ка њој побе-
ђивао је са потпуном лакоћом, не изгова-
рајући се ни слабошћу тела, ни величи-
ном дела, ни влашћу природе, нити чиме 
другим. Без обзира на то, што је он био 
обремењен бригама више од свих војско-
вођа и царева на земљи, он је ипак сва-
ким даном јачао, и са увећавањем опас-
ности по њега, стицао је нову ревност, 
као што је сам ово изражавао, када је го-
ворио: што је за мном заборављам, а 
стремим за оним што је преда мном 
(Флп. 3, 13); и очекујући смрт, призивао 
је на учествовање у овој радости, говоре-
ћи: исто тако се и ви радујте, и будите 
радосни са мном (Флп. 2, 18); и пред опас-
ностима, увреда и сваке невоље, такође је 
ликовао, и у посланици Коринћанима је 
говорио: зато сам добре воље у немоћи-
ма, у поругама, у невољама, у гоњењима (2 
Кор. 12, 10). Све ово је он називао ору ђем 
правде, изражавајући да је и отуда до-
бијао највећу корист, и са свих страна 
био неуловљив за непријатеље. Свуда су-
срећући ударце, ожалошћивања, грдње, он 
као да је савршавао свечани ход и поди-
зао по читавој земљи непрекидне трофе-
је, одушевљавајући се и узносећи благода-
рност Богу: а хвала Богу, Који нам свагда 
даје победу у Христу Исусу (2 Кор. 2, 14). 

Невоље и жалости због проповеди он 
је тражио више, него ми почасти; смрти, 
више него ми живот, сиромаштво више 
него ми богатство; жалости више, него 
други радости, и молитве за непријатеље 
више, него ли други молитве против не-
пријатеља. На тај начин он је превраћао 
поредак ствари, или боље речено – ми 
смо га превратили, а он га је сачувао 
онаквим, каквим га је установио Бог. Све 
прво је природно, а последње супротно. 
Ко је доказ за ово? Павле, који је био чо-
век, али је тражио више прво, него ли по-

следње. Само је једно било страшно и 
опасно за њега – увредити Бога, и ништа 
више; исто за њега није било ништа дру-
го пожељно, него само да угађа Богу; не 
кажем: ништа од садашњег (није било за 
њега пожељно), него чак ништа ни и од 
будућег. Не говори ми о градовима, наро-
дима, царевима, војскама, оружју, богат-
ству и власти, - ово он није сматрао чак ни 
за паучину, него замисли оно, што је на 
небесима, и тада ћеш увидети силу њего-
ве љубави према Христу. Гајећи ову љу-
бав, он се није дивио ни достојанству 
анђела, ни арханђела, и ничему другом 
сличном, зато што је имао у себи оно, 
што је више од свега - љубав Христову, и 
са њом је он сматрао себе блаженијим од 
свих, а без ње није желео да буде ни са 
Господствима, ни са Силама, ни са Влас-
тима; са овом љубављу он је више желео 
да буде међу последњим и кажњеним, не-
го ли без ње међу највишим и онима, који 
се обасипају почастима; једина казна за 
њега је била – лишити се ове љубави: ово 
је била за њега геена, мучење, врхунац 
зла; исто као што је представљало задо-
вољство – имати је: у томе је био његов 
живот, мир, анђео, садашњост, будућност, 
царство, обећање, врх добра. Све што није 
било у вези са овим, он није сматрао ни 
тегобним, ни пријатним, него је презирао 
све видљиво као увелу траву. Власто-др-
шци и људи, који су дисали гневом, чи-
нили су му се као комарци, а смрт, казне 
и безбројна мучења – дечијим играчкама, 
осим када је он страдао због Христа: тада 
се и њима он одушевљавао, и оковима се 
поносио тако, као што се Нерон није по-
носио, имајући дијадему на глави; и у 
тамници је живео као на самом небу, и 
ране и бичевања је прихватао са већим 
задовољством, од оних који примају на-
граде. Он је волео напоре не мање од на-
града, сматрајући саме трудове наградом 
за себе, - због чега их је и називао благо-
даћу. Погледај: ослободити се живота у 
телу и бити са Христом било је за њега 
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награда, а остајање у телу – подвиг; ипак 
он бира последње као претежније од пр-
вог, и говори, да је оно потребније за ње-
га. Бити одлучен од Христа било је за ње-
га подвиг и напор, или тачније – више од 
подвига и труда, а бити са Христом – на-
града, ипак ради Христа он бира прво, 
као претежније од последњег. Међутим, 
можда ће неко рећи, да му је све ово било 
угодно ради Христа. И ја такође говорим, 
да је њему доста-
вљало велико за-
довољство оно, 
што нама при-
чињава жалост. 
Али зашто ја го-
ворим о опаснос-
тима и другим 
невољама? Он је 
био непрестано у 
невољама, - зато 
је и говорио: ко 
ослаби, а да и ја 
не ослабим? Ко се 
саблажњава, а ја 
да не горим (2 Кор. 
11, 29)? Неко ће 
рећи, да и у жало-
сти има задво-
љства; на пример, 
многи, изгуби-
вши децу и има-
јући слободу да 
плачу, налазе утеху, а ако им то бране, 
онда западају у још већу жалост. Тако је и 
Павле, проливајући сузе ноћ и дан, нала-
зио у њима утеху, зато што нико није та-
ко плакао због сопствених невоља, као он 
због туђих. Шта ти мислиш, да је он осе-
ћао, када је видећи, да се Јудеји не спаса-
вају, молио да он сам буде лишен вишње 
славе, да би се они спасли (Римљ. 9, 3)? 
Отуда се види, да је њихово неспасавање 
било за њега много теже, јер да оно није 
било теже, он се не би молио и за лиша-
вање небеске славе, које је сматрао лакше 
и утешније, и не само да га је желео, него 

је и овако узвикнуо: да ми је врло жао и 
срце ме моје боли без престанка (Рим. 9, 
2). Дакле, онај ко је тако рећи свакоднев-
но плакао због свих који живе у васеље-
ни, уопште за све народе и градове, и за 
све појединачно, такав са чиме се може 
упоредити? Са каквим гвожђем? Са как-
вим адамантом? Каквом се може назвати 
оваква душа? Златном или адамантовом? 
Она је била тврђа од сваког адаманта, 

скупоценија од 
злата и драгоце-
ног камења; прво 
је он превазила-
зио својом чврсти-
ном, а последње 
– својом драгоце-
ношћу. Онда са чи-
ме се она може 
упоредити? Ни са 
чим постојећим.

 Но, зашто бих 
је упоређивао са 
адамантом и зла-
том? Супростави 
јој сав свет, и тада 
ћеш видети да је 
душа Павлова 
важнија од њега. 
У ствари, ако о 
онима, који су се 
потуцали у кожу-
сима, по пусти-

њама и малом делу васељене, он каже: да 
их сав свет не беше достојан (Јевр. 11, 
38), онда много више ми можемо рећи о 
њему самом, да је он по својој вредности 
био раван свима. Међутим, ако га свет 
није вредан, онда ко га је вредан? Можда 
небо? Не, и оно је мало, зато што, ако је 
он сам небу и ономе што је на небу, пре-
тпоставио љубав Господњу, онда га мно-
го више Господ, Који га толико надма-
шује добротом, колико је добро више од 
зла, претпоставља мноштву небеса. Он 
нас не воли тако, као ми Њега, него толи-
ко више, да се то не може изразити речи-
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ма. Погледај, чега је Он удостојио Павла 
још пре будућег васкрсења: уздигао га је 
у рај, узнео на треће небо, поверио му 
такве тајне, које се не могу препричати 
никоме од оних, који имају људску при-
роду; и веома оправдано, зато што је он, 
још идући по земљи, све чинио тако, као 
да је живео у друштву анђела, иако све-
зан смртним телом, показивао је њихову 
чистоту и будући подвргнут онаквим не-
вољама, старао се да не буде ни мало ни-
жи од вишњих сила. Заиста, он је као 
птица летео по васељени, и као бестелес-
ни, презирао је напоре и опасности, и 
као већ достигавши небо, презирао је све 
земно, и као онај који је у дослуху са бес-
телесним силама, био је постојан и бодар. 
Иако су и анђелима често били поверава-
ни различити народи, ипак ниједан од 
њих није тако устројио поверени му на-
род, као што је Павле сву васељену. Не 
говори ми да Павле није био њеним ус-
тројитељем, са овим сам сагласан и ја. 
Међутим, ако и он сам није успевао у 
овоме, онда се и у таквом случају не може 
лишити похвале за ово, пошто је себе 
учинио достојним толике благодати. Ми-
хајлу је био поверен јудејски народ, а 
Павлу – копно и море, насељене и нена-
сељене земље. Ово не говорим, да бих 
унижавао анђеле, него да бих показао, да 
се и као човек, може бити заједно са њи-
ма и стајати поред њих. А ради чега ово 
анђелима није било поверено? Ради тога, 
да ти не би имао никаквог извињења због 
свог нерада, и не би се изговарао разли-
читошћу природе у оправдавању своје 
безбрижности. У ствари, зар није зади-
вљујуће и зачуђујуће, да је реч изговара-

на трулежним језиком, прогањала смрт, 
опраштала грехе, исправљала повређену 
природу и чинила земљу небом? Зато се 
ја и дивим сили Божијој и ревности Пав-
ловој, по којој је он примио толику бла-
годат и тако припремио себе. И вас саве-
тујем да се не само дивите, него и да по-
државате овом узору врлине, јер на тај 
начин можемо постати учесници једна-
ких венаца са њим. А ако се ти чудиш, 
слушајући да савршивши исто и ти 
може ш добити исто, онда послушај како 
он сам говори: добар рат ратовах, трку 
заврших, веру одржах. Сад ме чека венац 
правде, који ће ми у онај Дан дати Господ, 
праведни Судија; али не само мени, него и 
свима који са љубављу очекују долазак 
Његов (2 Тим. 4, 7 – 8). Видиш ли, како он 
све призива да учествују у истом? Дакле, 
ако свима предстоји исто, постарајмо се 
сви да постанемо достојни обећаних до-
бара; при томе нећемо гледати само на ве-
личину дела његовог, него и на силу ње-
гове ревности, којом је он себи стекао 
толику благодат, и на сродност природе, 
по којој је он имао све исто што и ми. На 
тај начин ће се и веома тешко за испуња-
вање показати пријатно и лако за нас, и 
потрудивши се у ово кратко време, ми 
ћемо се удостојити ношења непропадљи-
вих и бесмртних венаца, благодаћу и чо-
векољубљем Господа нашег Исуса Хрис-
та, Коме нека је слава и власт, сада и увек, 
и у векове векова. Амин.

Свети Јован Златоуст

За Жички благовесник превео са 
руског: Небојша Ћосовић
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Х
ришћанска је вера од Бога нам дана 
и од Светих Апостола предана, да ве-
рујемо и исповедамо једнога Бога у 

три лица слављенога: Оца и Сина и Духа 
Светога, Тројицу једносуштну и неразде-
љиву. Ова истина наше вере, коју су Оци 
првог и другог Васељенског сабора иска-
зали у Символу вере, није ништа друго 
до синтеза: Светог Јеванђеља, Дела Апосто-
лских и Посланица, а које су Свети Апос-
толи надахнути Духом Светим записали 
и предали својим наследницима, тј 
Цркви. „Што смо чули, што смо видели 
очима својим, што сагледасмо и руке на-
ше опипаше, објављујемо вам“(1. Јн.1,1).

Грчка реч аπόστολος има значење: онај 
који је послан, посланик.

Господ Исус Христос позива ученике: 
„Хајдете за мном и учинићу вас ловцима 

људи“ и они прихватају позив (Мт. 4,19-
20). Одлика аутентичног доживљаја који 
апостоли имају је осећај Божијег призива 
и спонтаног одазивања на њега. Одмах, 
без оклевања, без друге речи и питања. 
Андреј узвикује „нашли смо Месију“, Фи-
лип трчи код Натанаила и говори му: „На-
шли смо онога за кога писа Мојсеј у Зако-
ну и пророци: Исуса“, а Натанаил се об-
раћа Господу и говори Му: „Ти си Син Бо-
жији,Ти си Цар Израиљев“ (Јн.1.41-49). 
Господ је на те речи одговорио: „Ево пра-
вог Израиљца у коме нема лукавства“. 
Начин на који апостоли постају ученици 
Христови казује да хришћански живот 
није лично откриће или избор, него ода-
зивање на позив Божији. Жеља за Богом, 
осећај потребе за Богом и очекивање до-
ласка Господњег доводи до тога да Господ 

СВЕТИ СЛАВНИ И СВЕХВАЛНИ АПОСТОЛИ
„Идите, дакле и научите све народе, крстећи их у име Оца и Сина

 Светога Духа,
учећи их да држе све што сам вам заповедио; и ево ја сам са вама у све 

дане до свршетка века“ 
(Мт.28, 19-20)
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дође и уђе у наш живот, да измени, прео-
брази и обнови све одлике нашег живота 
и сва својства наше личности.

Одушевљење Апостола није само из-
раз радости и изненађења, него је у себи 
садржало и елементе исповедања вере, 
они Исуса исповедају као Бога: Андреј 
као Месију, као Онога о коме пишу Мој-
сије и Пророци; Филип као Сина Бога жи-
вога, Натанаил као Христа. И не само да 
су Га исповедили као Бога већ су и људе 
из своје околине учинили заједничарима 
у својој вери. Одмах су раширили вест, 
објавили је. Андреј „доведе Симона Ису-
су“, Филип се обраћа Натанаилу и говори 
му: „Дођи и види“, дођи да видиш, дођи и 
ти да окусиш. На тај начин они испоља-
вају најтананији и најлепши израз љуба-
ви према ближњим према браћи својој. 
(Колико нам данас недостаје овај аутен-
тични хришћански доживљај. Промене у 
свету око нас личе на ваљак који срав-
њује све са земљом, људи и народи губе 
своју личност и карактер, свугде је при-
сутно лажљиво лицемерје, гордост, его-
изам и ситне себичности, надмена неосе-
тљивост за ближњег.) Апостоли, ти не-
уки рибари и галилејски мештани, које 
Господ изабра да посрами мудре и учене, 
са свим својим манама и слабостима, они 
су аутентични и у падовима својим. Ауте-
нтичан је Петар, јер је непосредан. Тражи 
доказе и Господ га позива да корача по 
води. Понестаје му вере и почиње да тоне 
(Мт. 14,28-29). Саветује Господу да избе-
гне страдање, а Христос га кори говорећи 
да из њега говори сатана (Мт. 16, 22-23). 
Одбија да му Господ опере ноге и у на-
ставку на један особен начин прихвата 
(Јн. 13,5-14). Када у Гетсиманском врту 
жели да заштити Учитеља одсеца ухо Ма-
лху и бива прекорен од стране Господа, а 
ухо бива исцељено (Лк. 22,50). Пре Стра-
дања три пута се одриче Господа и одмах 
се каје због тога (Мк. 14,72). Када од жена 
Мироносица чује поруку васкрсења, 
сумња, због тога трчи до гроба како би се 

сам уверио (Јн. 20,3-4). Пада и устаје. Гре-
ши и каје се. Слободан је и понаша се као 
човек. Истински човек је онај ко грешке 
препознаје, исповеда и каје се.

Господ Исус Христос је дошао у овај 
свет да га спасе од смрти, да победи смрт 
Васкрсењем Својим. Узевши на Себе гре-
хе наше Он род људски ослобађа од после-
дица греха и смрти и дарује нам живот 
вечни. И ту силу која побеђује смрт, грех 
и ђавола, Господ је дао и Својим Апосто-
лима када их је послао у свет и рекао им: 
„Ево вам дајем власт над сваком силом 
вражијом. Болести исцељујте, губаве чи-

стите, мртве васкрсавајте“ (Мт. 10,8). Та-
кође им Господ каже: „Ко вас слуша мене 
слуша; и ко се вас одриче мене се одриче; 
а ко се одриче мене, одриче се онога који 
ме је послао“ (Лк. 10,16).

После свога Васкрсења Господ им је ре-
као: „Као што ме посла Отац , и ја шаљем 
вас“, а затим је дунуо у њих и рекао : 
„Примите Духа Светога! Којима отпусти-
те грехе, отпустиће им се; којима задржи-
те, задржаће се“ (Јн. 20, 22-23). Апостоли 
су једноставни људи пуни смирења и 
бла годати који не само да у свему виде 
при суство Божије, него осећају додир 
Божији, као мала деца осећају и прихва-
тају загрљај Његов, радују се топлини 
љубави Његове. Бог им се даје, да Га опи-
пају, и да ускликну: „Господ мој и Бог 
мој“. ( „О, добра неверо Томина! Срца ве-
рних ти си привела познању“,стихира на 
вечерњу Томине недеље.)

На дан Педесетнице по обећању Хри-
стовом Апостоли примају благодат и си-
лу Духа Светога и убрзо потом почињу 
проповедати и сведочити Васкрслог 
Христа, чинећи многобројна чуда и исце-
љу јући болесне. И сенка Петрова доно-
сила је исцељење од сваке болести. Петар 
и Јо ван Богослов пред храмом исцељују 
богаља који проси, Апостол Петар му го-
вори: „Злата и сребра нема у мене, оно 
што имам дајем ти: У име Исуса Наза-
рећанина устани и ходи: И устаде богаљ 
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и стаде трчати и хвалити Бога“ (Дап. 3,6-
8). Апо стол Петар васкрсава и Тавиту ре-
чима: „Тавито устани!“ (Дап. 9,40). Апос-
толи су имали пуну свест о свом духов-
ном положају и сили коју су примили од 
Бога. Апо стол Павле пише, да су кроз 
Исуса Хри ста добили „благодат и апос-
толство“. Тај примљени дар и благодат 
апостоли су предали својим наследници-
ма епископима Цркве, и кроз њих през-
витерима и ђаконима, према мери сваког 

чина.
Када говоримо о Апостолима морамо 

се осврнути и на личност Апостола Пав-
ла. Он није један од дванаесторице, нити 
један из ширег круга Христових ученика 
и Апостола, већ је учени Јеврејин из Тар-
са, најпре гонитељ хришћана, а потом ва-
трени проповедник благе и радосне ве-
сти. Петар и остали апостоли су углав-
ном галилејски рибари, прости људи. За 
разлику од њих Павле (Савле) је један од 
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најученијих младића онога доба, пред ко-
јим је стајала сјајна каријера. Могао је сте-
ћи висок полажај и имати велику власт у 
јеврејској заједници. Тај Савле, гонитељ 
првих хришћана, доживео је велико чу-
до. Сматрајући хришћане јеретицима и 
простацима које треба сатрти, он их про-
гони и убија у Јерусалиму и околини. 
Чувши да следбеника Христових има и у 
Дамаску полази у тај град, а на путу до-
живљава јављање Васкрслог Господа који 
му каже: „Савле, Савле, зашто ме го-
ниш?“ Тог часа је ослепео и тек је трећег 
дана, када је крштен у Дамаску од Апос-
тола Ананија, прогледао. Од тог тренутка 
наступа велики преображај. Савле гони-
тељ хришћана, постаје Павле који каже у 
својим посланицама да ништа друго није 
знао осим Господа Христа, Распетог и Ва-
скрслог. Он неустрашиво проповеда це-
лом свету Васкрслог Господа Христа. Не 
боји се цара, не боји се царских намесни-
ка и земаљских владара. Због своје ревно-
сти у проповедању, не само Јеврејима, 
него свим народима, назван је Апостол 
незнабожаца.

Њему је главно једно: „Да достигнемо 
у васкрсење мртвих“ (Фил. 3,11). Сматра 
све друго за трице, само да Христа до-
бије. На другом месту он каже: „Не жи-
вим више ја, него живи у мени Христос“ 
(Гал. 3,20). Свети Јован Златоусти говоре-
ћи о апостолу Павлу каже: „Шта је човек, 
и каквог је племенитог рода наша приро-
да, и за какве је добродетељи способно 
ово биће, показао је боље од свих људи 

апостол Павле“. Апостол Павле који се 
удостојио да буде пре васкрсења узнет на 
треће небо, и да му буду откривене тајне 
које није слободно говорити никоме од 
оних који имају људску природу. Он који 
је по земљи ходећи живео са анђелима, 
спу тан смртним телом показивао је 
анћелску чистоту, и као такав је свима 
нама образац живљења у свету, да подра-
жавајући његов живот постанемо за је-
дничари истих венаца, као што сам Пав-
ле говори: „Добар рат ратовах, трку свр-
ших, веру одржах; сад ме чека венац пра-
вде, који ће ми у онај дан дати Господ, 
прaведни судија; али не само мени, него 
и свима који се радују Његовом долас-
ку“(2 Тим. 4,7-8).

Свети Апостоли, силом Христовом 
осво јили су свет, поразили моћну Римс-
ку империју. Они за ту победу нису упо-
требљавали насиље, ни оружје, него су 
ишли кроз свет као јагањци међу вукове. 
Благодат и сила коју су примили одозго 
учинила их је највећим победиоцима у 
историји.

И на крају, сви апостоли, осим Светог 
Јована Богослова, мученички су постра-
дали. Запечатили су свој призив својим 
мучеништвом и крвљу. Како су лако сле-
довали и пошли за Христом, подједнако 
радо су му следовали у страдању, знајући 
да су и у Царству Његовом вечно сједи-
ње ни са Њиме.

 
Протојереј Светолик Марковић,

парох у Љигу
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Ч
истота срца основ је мира. На том ос-
нову зида се спрат мира, седми спрат 
рајске пирамиде што се диже у небе-

са. Не може имати мира оно срце, које је 
испуњено лажним помислима, лудим 
жељама за пролазним светом и опаким 
страстима. Јер ово све изазива немир и 
подиже мрачне буре у животу човечијем. 

У висинама се чисти мутна вода и из 
најпрљавијих бара. Уздигни и ти човече, 
срце своје горе и небеса ће га очистити. У 
чисто срце уселиће се тишина. А у тој ти-
шини гледа се Бог.

Мир је духовна наслада, као и чистота 
срца што је духовна наслада. Ко има мир 
у себи, тај има велику насладу унутра у 

души својој. И ту му насладу нико не мо-
же отети. Ко има мир има Христа, јер је 
речено, да је Он мир наш (Ефес. 2,14). Ко 
се држи кнеза мира, тај мора да има мир, 
а Христос је назван Кнезом мира (Ис. 
9,6). Ко се на бури прибије уз Дародавца 
мира, тај има мир и не боји се. Мир свој 
дајем вам, рекао је Он (Јн. 14,27). Ко каже 
да има Христа у себи, тај ти већ каже да 
има мир у себи.

  И тако, са Христом добијамо мир, без 
Христа никада. Павле много говори о из-
мирењу с Богом. Но, то измирење не зна-
чи погодбу између наше воље и воље Бо-
жије, но потпуно и радосно потчињење 
наше воље Божијој вољи. Павле говори и 

БЛАЖЕНИ СУ МИРОТВОРЦИ, ЈЕР ЋЕ СЕ
 СИНОВИ БОЖИЈИ НАЗВАТИ
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о нашем измирењу с осталим људима. 
Но, и то не значи погодбу наше воље и 
воље осталих људи. На тој погодби, том 
погађању и ценкању, људи су се мирили 
хиљаде година и нису се измирили. Него 
апостол Павле хоће да установи мир 
међу људима кроз свеопште признање 
воље Божије.

Ко удише, тај и издише. Ко удише мир 
Божији у себе, тај га издише и шири око 
себе. Без нарочитог напора, сасвим лако, 
као што је и дисање лако. Мир творити 
отуда значи: примати и давати. Примати 
мир од Бога и давати га људима и зверо-
вима око себе. Да, и зверовима: свеци Бо-
жији живели су у миру и са зверовима, и 
миловали су ове као кротке јагањце. Да-
кле, и зверовима; и целој природи око 
нас. Јер, природа се ничим не узнемирава 
до грешним немиром људским. Не дола-
зи мир људима од природе него, напро-
тив, мир природи долази од људи. Чим 
мир завлада међу људима, онда се и при-
рода наслађава миром.

Миротворац ће се назвати сином Бо-
жијим. Назваће се оним што Христос 
јесте од вечности у вечност. Миротворац 
врши дело Христово. У име Оца небесно-
га он објављује братство људи, и у име 
богољубља братољубље. Да би унео мир 

међу људе, он их опомиње и уздиже на 
виши план сродства. На томе вишем пла-
ну једино се може створити прави мир и 
трајан мир. Грађански мир је нестваран, 
стваран је само братски мир. Не саграђа-
ни, него сабраћа могу усвојити и имати 
Божански мир, прави мир. Миротворац 
је неминовно проповедник великог и 
блиског сродства фамилије Божије, про-
поведник небесног очинства и људског 
бра тства. „Браћа сте, имате једног Оца на 
небесима!“ То је миротворчев непогреш-
ни аргумент мира, коме се нико разуман 
не може одупрети. То ја највише опра-
вдање и надахнуће мира међу људима. Уз 
то се миротворац непрестано обраћа ув-
ређеном Богу с молитвом: „опрости им 
јер не знају шта раде; опрости им, деца су 
Твоја, и Ти си им Отац!“ И Отац слуша 
сина миротворца, и због њега дарује љу-
дима Духа Свог Светог, који доноси не-
бесни дар мира у озлојеђене душе. А мир 
је здравље.

Тако се миротворством зида седми 
спрат рајске пирамиде. Овај спрат је зи-
дан као од чистога злата. И он има миран 
сјај злата.

                          Свети Владика Николај,
 Рајска пирамида
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С
вако од нас се неретко позива на 
традицију. Ова реч, иначе латин-
ског порекла, код нас се користи 

како бисмо доказали себи и другима 
да смо верни ономе што смо примили 
од наших предака. Наиме, традиција 
се углавном дефинише као усмено и 
писмено преношење и предавање с 
колена на колено прича, поука, веро-
вања, обичаја, правила понашања и 
слично. Заиста, немогуће је замисли-
ти било коју културу у историји људ-
ског рода а да она нема своју тради-
цију. Отуда традиција има много-
бројна значења: социолошка, антропо-
лошка, културолошка, психолошка. 
Како православна вера гледа на овај 
термин?

Свакако да је и биће Цркве везано 
за њену прошлост, али иситински иде-
нтитет Цркве је, ипак, у Царству Бо-
жијем. Ову тврдњу несумњиво по-
тврђује Света Литургија као срж хри-
шћанског живота, јер управо она на 
најизврснији начин иконизује и изо-

бражава то да је Црква заједница љу-
ди Богом призваних и сазваних на 
исти онај начин на који ће се они са-
брати у последњи дан, тј. у будућем Ца-
рству Божијем око Личности Христо-
ве. Отуда се, између осталог, на Све-
тој Литургији сећамо и Другог Хри-
стовог Доласка. Међутим, то сећање 
није људско сећање које може и да 
нестане јер нам оно не може дати ос-
нову живота, већ сећање на Васкр-
сење Христово односно на васкрсење 
мртвих приликом Другог Христовог 
Доласка, што представља суштину 
хришћанске вере. Према томе, Црква 
никако није конзервативни органи-
зам, већ заједница која стално призи-
ва Духа Светога, што имплицира ди-
намизам живота а не само памћење и 
понављање речи и дēла наших преда-
ка, па чак и светитеља. Ово је из раз-
лога што Дух Свети чини да је Хрис-
тос свагда присутан у Својој Цркви, 
али не само историјски Христос, него 
и Онај „Који јесте и Који беше и Који 
долази“ (Откр. 1, 8). Дакле, хришћани 
не могу имати идолатријски однос 
пре ма људској традицији будући да 
не стоји мишљење да све што долази 
из далеке древности поседује апсолу-
тну тачност, односно непогрешивост. 
Примера је много, а многи од њих се 
тичу и односа нашег народа према ве-
ри. С тим у вези никада не могу да за-
боравим обичај у једном српском селу 
према којем мајка не може да при-
суствује крштењу свог детета не зна-
јући ни сама разлог оваквог обичаја. 
Отуда је сасвим тачна тврдња древног 
црквеног писца Тертулијана (160‒225), 

СЛЕДОВАЊЕ ТРАДИЦИЈИ



који је рекао да ако нешто сматрамо 
за право и аутентично предање онда 
оно мора бити „предање истине“ тј. 
није довољно да то буде само предање 
и преношење нечег наслеђеног, јер, у 
противном, то онда постаје „старина 
заблуде“.

Будући да је Црква живи органи-
зам и да у њој стално пребива Дух 
Свети, Који побеђује законе природе, 
многи елементи хришћанске вере су 
се развијали током историје. Најочи-
тији пример је најважније хришћан-
ско богослужење – Света Литургија, 
ко ја је од пасхалне вечере Христа и Ње-
гових ученика прерасла у једно сложе-
но богослужење. Па ипак, суштина 
остаје иста, а то је благодарење Богу и 
Причешће Телом и Крвљу Христо-
вом. Отуда ни у том погледу не може-
мо прогласити ову или ону литургијс-
ку праксу као једино меродавну и као 
једини критеријум правоверности и 
истине. Наиме, једини истински кри-
теријум јесте Христос и отуда је наш 
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задатак да сваки обичај и сваку људ-
ску традицију преиспитујемо у Њему 
и по Њему. Зато хришћанска традици-
ја подразумева преношење живога 
Богочовека, конкретне личности – 
Исуса Христа, а не преношење апстра-
ктних теорија које немају везе са ре-
алним животом. 

Због свега реченог закључујемо да 
аутентично следовање традицији по-
дразумева то да смо заиста сигурни 
шта смо то наследили и чему смо то 
верни, јер у супротном, немогуће је да 
стваралачки преображавамо нашу са-
временост, која је, такође, део хри шћа-
нске традиције.

Јереј Ратко Хрваћанин,
парох у Жичи
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Ж
елимо у Царство, у лепоту и свет-
лост и радост за које слутимо да су 
негде тамо, далеко од наших очију 

и срца. Осећамо да је та даљина непре-
лазна за нас, далека, бескрајно далека, да 
Царство, премда је неизрецива лепота а 
самим тим и дивна жудња, није нешто до 
чијих обала можемо досегнути. Осећамо 
сопствену хендикепираност – хендике-
пирани смо и крила којима се можемо 
успињати су нам спутана. Но, тај хенди-
кеп и та спутаност, и то је најболније и 

најнесхватљивије у нашој причи, није 
природни инвалидитет детета рођеног 
са парализом. Ми можемо померати на-
ше зглобове и тетиве, можемо лепетати 
крилима. Наш инвалидитет је свесно 
прихватање да је поглед ка горе сувише 
тескобан и да изискује напоре на које се 
није лако покренути. Хоћемо, хоћу Цар-
ство, али не по сваку цену…

То што ми нисмо предокусили, или 
макар што још у већој мери не предоку-
шамо Царство Божије, не значи да нема 
тих дивних, скромних људи који су своје 

ЉУБАВ – ЗАЧИН ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ
„Тада ће рећи Цар онима што му стоје са десне стране: 

Ходите, благословени Оца мојега, примите Царство које вам је
 припремљено од постања света. Јер огладнех и дадосте ми да једем, 

ожеднех и напојисте ме, странац бејах и примисте ме,
 наг бејах и оденусте ме, болестан бејах и посетисте ме, у тамници 

бејах и дођосте ми. 
Тада ће му одговорити праведници: 

Господе, када те видесмо гладна и нахранисмо? Или жедна и напојисмо? 
Кад ли те видесмо странца и примисмо? Или нага и оденусмо? 

Кад ли те видесмо болесна или у тамници и дођосмо ти? 
И одговарајући Цар рећи ће им: Заиста вам кажем: кад учинисте 

једноме од ове моје најмање браће мени учинисте“ (Мт 25, 34 - 40).
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животе у целости посветили Христу и 
који се већ налазе у атмосфери Царства, 
а атмосфера Царства је заправо атмосфе-
ра љубави. Упознао сам свештеника који 
живи у граду у ком живи веома мало 
православних и у ком на Србе не гледају 
са симпатијама. Међутим, куд год да кре-
не шири радост и топлину, свакоме да-
рује крајичак срца и то најискреније. Не 
можеш а да се не постидиш у његовом 
присуству (какав си спрам њега), и не 
можеш да се отмеш утиску колико је то 
једноставно. Нема ту никаквог хендике-
па и никакве замршености зато што има 
једноставне вере у речи Христове и зато 
што има љубави. 

Позната је она лепа прича о разлици 
између раја и пакла која говори о овој ат-
мосфери љубави. Наиме, неки стари мо-
нах се молио да му Бог открије како из-
гледају рај и пакао. И једнога дана дође 
код њега анђео Божији и поведе га са со-
бом. Намах су се нашли испред врата на 
којима је писало „Пакао“. Ушли су унутра 
и тамо су видели округли сто на коме су 
биле најлепше ђаконије које су се могле 
замислити, све је било испуњено миоми-
рисом, само су људи који су седели за тим 
столом сви од реда били намрштени, по-
гурени, изгладнели, и нико није прогова-
рао ни речи. Свима су биле завезане де-
сне руке, а од прибора су имали кашике и 
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виљушке које су биле дугачке по пола 
метра и којима су могли заграбити храну, 
али које никако нису могли да ставе у 
своја уста. Изашли су из те просторије и 
дошли до врата на којима је писало „Рај“. 
Ушли су унутра и сцена је била безмало 
идентична. Прелепе ђаконије, миомирис, 
округли сто за којим су седели људи који-
ма су биле завезане десне руке, само су 
сада ови људи били иззразито ведри, ра-
досни, причљиви, сити… Монах је сада 
био у чуду, и запитао је: „па, која је онда 
разлика?“. Добио је одговор: „Разлика је у 
томе што они људи из Пакла вечито по-
кушавају да нахране саме себе, али то ни-
када и никако не могу постићи, док су 
људи у Рају пронашли начин како да се 
засите овим ђаконијама – схватили су да 
могу да хране једни друге, иначе никакве 
друге разлике између Раја и Пакла нема“. 
Љубав, и то не само љубав према Богу, 
већ и љубав према другоме човеку је оно 
што нас узводи до Царства Божијег и оно 
што нашу околину преображава у Рај. 
Свето Писмо нас поучава: „Онај који го-
вори да је у светлости, а мрзи брата своје-
га у тами је све до сада, а који љуби брата 
свога у светлости пребива и саблазни у 
њему нема“ (1. Јн 2, 9–10). 

Упознао сам једну жену која је дожи-
вела да види смрт свога сина. Тај паклени 
ударац ју је сасвим сломио. Свештеник је 
вршио неки помен на гробљу и видео је 
ту жену како лежи на гробу свога сина и 
неутешно јеца (већ је прошло неколико 
година од смрти) и позвао ју је да дође у 
Цркву, на Литургију. Дошла је, осетила је 
дубину наде Васкрсења и више никада 

није отишла. Дивна је, са својим дечјим 
срцем и једноставном вером, спремна да 
свакоме помогне, да се са сваким радује, 
да се моли за туђу радост. Та љубав према 
другима је њена снага. Живот јој није дао 
најлепше ђаконије већ пакао, а опет у ње-
ном присуству се осећа мирис Царства, 
провејава светлост Царства и види се 
главни зачин Царства – љубав и према 
Богу и према свима нама који је познаје-
мо. 

Господе дај нам такву љубав и такву 
искреност која ће нас ослободити од ко-
мпромиса у којима живимо и који нас 
спутавају да сасвим ходимо по стазама 
Царства Твога! О њој је дивно певао и 
Свети владика Николај Жички у песми 
Јагоде Светог Макарија:

У Мисиру, у пустињи
Цароваше љубав веља

Међу простим монасима
Ка у Царству светитеља. 

Заплака се Макарије
Видећ дивну љубав братску

Не хте ни он да их ије.
На врео их песак просу,
Па захвалност Богу даде

Што пустиња, мртва, суха, 
Од љубави Рај постаде.

Што брат брата више воли
Но што воли сама себе.
О, Господе, дар је овај, 

Дар љубави, дар од Тебе!“ 

Ђакон Стефан Милошевски
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О
тац Сава, некадашњи духовник Мана-
стира Вазнесења на Овчару, потицао 
је из побожне куће Ћировића. Члано-

ви ове благочестиве породице на Божији 
позив одговорили су тако што су себе и 
своје имање дали Светој Цркви да би за-
једно са многим блаженим душама чули 
одговор на питање које је некада у име 
свих њих изрекао Свети апостол Петар: 
„Ето, ми смо оставили све и за тобом по-
шли; шта ће, дакле, нама бити?“ (Мт. 19, 
27). Млађи брат оца Саве и обе сестре су 
замонашени, као и њихови родитељи, а 
на породичном имању у Годачици осно-
ван је манастир са храмом посвећеним 
Светом Димитрију. Редак је пример овак-
ве жртве у нашем православном свету. 
Ипак, необична побожност ових Христо-
вих светилника откривала се невеликом 
броју боготражитеља. Осећајући потребу 
за духовним руководиоцем имао сам 
прилику да ме рука Божија доведе у Ма-
настир Вазнесење где је отац Сава, доша-

вши још давне 1973. године, вредно ра-
дио и свакодневно служио Свету Литур-
гију. 

Његове службе, на којима се предано 
молио, остале су трајно записане у срци-
ма верних који су посећивали манастир 
и слушали реч Божију исказану кроз ду-
ховни опит истинског пастира. Запљу-
ски ван таласима благодати, у усрдној мо-
литви, често дрхтавим и сузним гласом 
чи тајући Еванђеље, отац Сава је имао дар 
да буди успаване душе и уздиже ка Богу 
мисли и осећања присутних. Исто се мо-
же рећи и за његове беседе које су се у 
реду и миру, као продужетак Свете Ли-
тургије, настављале за манастирском тр-
пезом, при чему се силина службе прено-
сила на речи којима је отац, некад гово-
рећи уопштено, а некад се обраћајући та-
чно одређеној особи и њеном проблему, 
крепио и лечио потребите. Тема беседе че-
сто је зависила од духовних потреба при-
дошлих људи. У ствари, код оца Саве све 
је било у служби Богу и верном народу. 
Боравећи уз њега, из недеље у недељу, од 
празника до празника, трудили смо се да 
оно што је изречено запамтимо или запи-
шемо, а када је то било благословено и да 
снимимо на аудио-траку. Тако би, по дсе-

ИСТИНСКИ МОЛИТВЕНИК ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ

ОТАЦ САВА ВАЗНЕСЕЊСКИ (1924-2004)
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ћајући се онога што нам је предато кроз 
очеву поуку, узрастали у побожности и 
истовремено примали утеху. 

Прве речи које сам забележио слушај-
ући оца Саву гласе: „Све што је створено, 
сва творевина Божија, створено је да сла-
ви Бога Творца – и биљке и животиње и 
човек који је постављен над свом твари“. 
Ове мисли исказао je човек који је свако-
дневно служио Свету Литургију, упркос 
свим оскудицама и невољама, љубећи Бо-
га свим бићем својим, непрестано Му при-
носећи на жртву свој труд. При крају ово-
земаљског бивствовања, након благодар-
не Литургије, у својој последњој беседи 
за пуном манастирском трпезом, иако те-
шко болестан, отац је запевао химну Све-
тог Амвросија „Тебе Бога хвалим“, сведо-
чећи да је његов живот био неугасиво ка-
ндило постојане вере и захвалне наде 
пред Богом. Између овог познатог завр-
шетка очевих обраћања за трпезом кроз 
похвалну химну и наведених првих до ме-
не дошлих његових речи у облику славо-
словља, може се сагледати васцели живот 
оца Саве који је био, пре свега, уз сав ње-
гов физички напор, велика духовна бор-
ба кроз непрестано благодарење Богу и ра-
дост у Духу Светом.

Отац Сава је био неустрашиви војник 
Цркве испуњен хришћанском радошћу и 
надом. Боравећи уз њега ми смо то осећа-
ли и желели да се увек изнова препоручу-
јемо његовом старању и заштити. Из оче-
вог крила изашло је мноштво верног на-
рода Божијег – народа који је узимао на 
себе благи јарам Христов служећи и 
оства рујући се у свештеничком или мо-
нашком чину.

У његовој близини осећало се прису-
ство рајске сладости. Облагодаћени ста-
рац је исијавао нешто божанско и нама 
неизрециво, нешто чему смо тежили 
окупљајући се око њега. Све је чинио не 
би ли нас научио побожном и светом жи-
воту колико смо ми могли да примимо. 
Јављао нам је Бога живога, Бога откриве-

ног човеку који је из љубави према људ-
ском роду подизао своје верне слуге да 
би у њима увек изнова бивао посведочен. 
Таквог сведока ми смо нашли у оцу Сави.

За њега се говорило да је строги подви-
жник који је некада у односу са другима 
бивао груб, често без зазора да добро пре-
слиша и изгрди човека. Отуда је изнена-
ђујуће искуство било откривање његове 
бла ге душе, осетљиве за сваки покрет, 
као и доживљај његове састрадалне љуба-
ви према палом створењу. Код њега се до-
лазило на духовну проверу и утеху, са 
по верењем да се човеково грешно и на-
паћено биће може поново васпоставити 
и вратити на службу Богу. Они који су 
скрушавали свој дух и стављали главу 
под његов епитрахиљ могли би то да пос-
ведоче, као и чињеницу да никада није да-
вао епитимије. 

Гледајући на оца Саву, на његово др-
жање и покрете, слушајући узвишене ре-
чи уста његових и дисање побожног му 
би ћа стицали смо уверење да нам је Бог 
родитељ који нас воли, верује у нас и по-
маже нам на нашем животном путу. Ње-
гова близина нас је подсећала на Христо-
во обећање да ће бити са нама у све дане 
до свршетка века, уз благу опомену да без 
свадбеног руха не можемо ући у Царство 
небеско. Знали смо када смо пред њим да 
не можемо бити какви било него онакви 
какве нас Бог жели и очекује. Његов по-
глед је блажио, али и прекоревао наше 
промашаје подстичући нас на труд. Во-
лео је некада да каже у непосредном об-
раћању: „Хоће ли бити шта од тебе?“. За-
рад његове светости сви смо тежили ка 
томе да будемо истински хришћани, пра-
вославни Срби, и за његовом трпезом по-
стајали преподобни. Он би нас и умио и 
окрепио. Остајало је само отворено пита-
ње какви ћемо бити када изађемо напо-
ље, у свет. Али, чекао нас је он и тамо, јер 
смо често увиђали да ништа није сакри-
вено од његовог прозорљивог ока. Зато 
смо желели да имамо његов благослов и 
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молитву са собом, сладећи се и користе-
ћи се његовим сталним присуством и по-
кровитељством. Бити уз њега значило је 
имати доживљај налик Откровењу, Бого-
јављењу, Васкрсењу душе и тела. Тада је 
постајало тако блиско сазнање и уверење 
да Господ долази. Чинило нам се некада 
да смо без страха могли рећи „Да дођи, 
Господе Исусе“ (Откр. 22, 20) или још че-
шће „Учитељу, добро нам је овде бити“ 
(Лк. 9, 33). Ипак, осећање да још нисмо 
приправни за Царство Божије терало нас 
је на дубља преиспитивања да бисмо ро-
дили род достојан покајања. Стога смо 
увек изнова долазили код оца са оним 
што смо имали у себи не би ли се пред 
њим и за нас саме расветлио сопствени 
проблем.

Од таквог духовника са даром изузет-
ног расуђивања добијали смо решења у 
нашим недоумицама да смо пред њихо-
вом савршеношћу могли само да кажемо 
„нека буде“, а потом испитујемо своју со-
пствену спремност да поверујемо и дела-
мо.

Отац Сава је био послушан монах, ве-
ран Цркви, иако је понекад у својим бесе-

дама умео да критикује владику Стефана 
што је постајало повод појединцима не-
утврђенима у вери да се дрзну и заузму 
став најблаже речено критичара Цркве и 
црквеног живота. Заборављали су на оче-
ве речи: „Ја то могу да кажем, али ви не 
можете!“ Тако је уразумљивао оне који 
би се погордили и помислили да могу ра-
вноправно са њим, без жртвене љубави у 
себи, да нешто ураде или изрекну. Посеб-
ност његовог односа према владики Сте-
фану била је позната, али и недовољно 
схва ћена. На такав његов став доста је ути-
цала одлука поменутог епископа да се за-
брани богослужење недељним и празни-
чним данима у манастиру подигнутом на 
породичном имању Ћировића. Ту су, по 
благослову владике жичког Василија, по-
што су повучени из манастира у којима 
су до тада живели, својe монашкo ткање 
наставили да обделавају његов брат и две 
сестре. Међутим, недуго затим уследила 
је позната забрана. Седам година је о. Се-
рафим, недељом и празником, у време 
одре ђено за служење Свете Литургије, 
ишао за овцама које је напасао, читао Ева-
нђеље, молио се и проливао сузе у чез-



20 | Богословље, историја Цркве, култура

нућу да служи Ономе који му је све дао и 
коме је бескрајно благодарио. Стрпљиво 
је уздизао очи ка Богу и Божијој правди и 
смирено чекао да се открије истина и во-
ља Божија у конкретном случају. Отац 
Са ва је имао другачији карактер од свог 
брата, па је гласно и отворено негодовао 
против поступка владике Стефана зна-
јући да је све то плод туђих клевета и да 
његови најмилији неправедно страдају. 
Као најстарији међу 
њима узео их је под 
заштиту. Слуша ју-
ћи извесне очеве бе-
седе неко је могао 
по мислити да је он 
непријатељски и не-
измириво располо-
жен према свом епи-
скопу. Ипак, на опе-
лу владики Стефа-
ну, које је одржано у 
Манастиру Жичи, 
отац Сава се поја-
вио са својим сестри-
нством да испрати 
на длежног еписко-
па и покаже да је 
пре свега слуга Божији и човек Цркве 
Христове. 

Они који нису довољно познавали 
оца Саву, површно разумевајући његове 
ре чи, стицали су одређена уверења која 
су одговарала њиховом духовном стању 
и која су их доводила до претеране сме-
лости да критикују Цркву и поједине епи-
скопе и свештенике. Тако је једном при-
ликом оца посетило више монаха (за јед-
ног од њих се сматра да је био монах Ака-
кије који је касније основао расколничку 
групу „зилота“ – такозване „старокален-
дарце“) са намером да га приволе њихо-
вом мишљењу. Пошто су дошли у време 
вечере отац Сава их је, када нису хтели 
да устану на молитву „Оче наш“, добро 
изгрдио рекавши им да би и католици ус-
тали из поштовања према молитви. Ми-

слећи да ће код њега наћи разумевање, не 
само да нису нашли подршку за своје ста-
вове него су се и лоше провели што на тај 
начин размишљају и негодују против 
Цркве коју је Христос засновао крвљу 
сво јом. 

О очевом расуђивању говори ситуаци-
ја из времена када су на рачун владике 
Лаврентија стизале замерке да претерано 
сарађује са представницима римокато-

личке цркве. Чак су поје-
дини духовници, има-
јући слично уверење, сво-
јим чадима бранили да се 
причешћују на службама 
код поменутог епископа, 
а нарочито на празник 
Благовести када су се 
многи богомољци сабира-
ли у Манастиру Ћелије. 
Отац Сава је увек гово-
рио да владику Лаврен-
тија нико није рашчинио 
и да он све док је епископ 
наше цркве има благодат 
и да се код њега, као и 
код сваког другог епис-
копа, може причешћива-

ти. 
Такође, када се постављало питање ли-

чних докумената, отац је умиривао верне 
и позивао их на стрпљење и разум гово-
рећи да се не прича много унапред о то-
ме, него да ћемо кад дође време видети 
шта је то и заузети потребан став. Чврсто 
је веровао и надао се у Бога познавајући 
колика је величина Његове љубави и ста-
рања према човеку. Зато је учио да ни-
каква устрашења не би требало да коле-
бају и одвајају човека испод окриља ми-
лости Божије.

Из истог извора проистицао је очев 
однос према пастирима Цркве Христове 
који се потврђивао и кроз поуке таквог 
светитеља као што је Силуан Атонски: 

- Братијо, будимо послушни својим 
пастирима па ћемо сви живети у миру и 
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Господ ће Духом Светим бити са свима 
нама.

 - Епископи су наследници апостола, и 
по даној им благодати приводе нас Хри-
сту. Они нас уче покајању и да испуњава-
мо заповести Господње. Они нам пропо-
ведају реч Божију да бисмо упознали Бога. 
Они нас упућују на пут спасења и помажу 
нам да се уздигнемо на висину смиреног 
духа Христовог. Они окупљају у крило 
Цркве обремењене овце Христове, да би 
душе њихове нашле мир у Богу.

- Свештеник је узвишено лице. Он је 
служитељ престола Божијег. Онај ко га 
ожалости, жалости Духа Светога који 
живи у њему. 

(Архимандрит Софроније, Старац 
Силуан, Манастир Хиландар 1994, 329-
330)

Наведене речи Светог Силуана Атон-
ског потпуно одговарају науци коју сам 
имао прилике да чујем из уста оца Саве 
епископима и свештенству може се виде-
ти из његових обраћања верном народу у 
последњем периоду овдашњег живота, о 
чему најјасније говоре беседе на Преобра-
жење и Ваведење 2003. године. Знајући да 
су му то последња поучења вољеном на-
роду он напомиње оно што је најважније 
– да будемо синови светлости, да имамо 
љубав и поверење према својим пастири-
ма и да у миру живимо побожно благода-
рећи Богу за све. „Није свештенство срп-
ско мала снага, то је велика снага. Тако 
наш епископ (мисли на владику Хризосто-
ма из чије руке је у последњим данима 
свог живота примио Велику схиму), он је 
пун ревности да народу и свештенству 
говори, да их умоли да народу говоре о 
Богу, без обзира у којој средини живе. 
Ипак су они бољи путници у Царство 
Божије од обичног народа.“ (Сви одлом-
ци очевих беседа су записани са аудио-тра-
ке, без измена). У истој беседи помиње 
владику Лаврентија, истиче његову веза-

ност за православље и наше новопроси-
јавше светитеље као и важност дужне па-
жње према свештенству: „он да се одбра-
ни, веру да брани, побожност да брани – 
хвали аву Јустина, хвали владику Нико-
лаја, а они нису за то. Они би да ми понижа-
вамо наше свештенике, наше свештен-
ство“. На тај начин отац Сава је чувао до-
стојанство епископа и свештеника и упо-
зоравао на опасност лошег односа према 
клиру што се полако ширило као нека за-
разна болест и увлачило постепено и ме-
ђу верни народ. За кратко време ово ће по-
стати црквени проблем. Искусни духов-
ник то препознаје и зато истиче следеће 
мишљење: „Наша Црква, наши епископи 
то су хероји, данашњи хероји су то… То 
су српски потомци, то су мученички по-
томци, то су чувари православља. Они 
неће попустити! Ако то и изгледа да они 
мало сарађују, а никад потпуно неће, ни-
кад неће онако како они желе… Има мно-
го свештеника, знајте добро, који ће бити 
хероји за православну веру, ако буде тре-
бало… Питајте наше архијереје насамо и 
видећете како су тврди православци“. 

Тако је отац говорио у последњим сво-
јим беседама, увиђајући да је неопходно 
да сачувамо здрав однос према Божијим 
посланицима јер је речено: „Ко вас слуша 
мене слуша, и ко се вас одриче, мене се 
одриче; а ко се мене одриче, одриче се 
Онога који је мене послао“ (Лк. 10, 16). Да 
бисмо своју веру у Бога одржали у Право-
слављу неопходно је да будемо причасни-
ци благодати Божије постојано стојећи у 
Цркви Христовој, на шта нас подсећа и да-
вно изречена истина да: коме Црква није 
мајка, томе ни Бог није отац. Живот оца 
Савe и наука коју је проповедао извиру 
из јеванђелског подвига и потпуно су у 
сагласју са отачким учењем.

Јереј Александар Бојовић
парох студенички
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Прота Радосав Симић рођен је на пра-
зник Преображења Господњег 19. 08. 1882. 
године у селу Бранешци, срез Златибор-
ски, од родитеља Павла и Јоване Симић. 
Основну школу завршио је у Чајетини 
1894. године. После завршене основне 
шко ле родитељи одлучују да га пошаљу у 
Чачак, код стрица Косте, закупца поште. 
У Чачку завршава пет разреда гимназије 
и уписује се у Стару Богословију у Београ-
ду коју завршава 1902. године. То је била 
последња генерација Старе Богословије 
која је од око 150 ученика цркви дала три 
архијереја и велики број добрих свеште-
ника, учитеља и других чиновника. 

По завршетку Богословије одлази за 
учитеља у Доњу Краварицу, срез Драга-
чевски (1902-1904). Остаће упамћено да 
је у Доњој Краварици основао друштво 
младића „Побратимство“ са циљем да их 
учи читању и рачуну, калемарству и гим-

настици. Заједно са њима оснива расад-
ник и од сакупљених средстава од прода-
је расадника подижу чесму „Ђурђевдан“, 
у спомен на 100 година од Карађорђевог 
устанка. По одслужењу војске постављен 
је за учитеља у Рогачици, срез Рачански 
где је службовао 3 године (1905-1907). За 
ђакона је рукоположен од Владике Саве 
Дечанца у Чачку 1907. године. Године 1908. 
је постављен за пароха у селу Сирчи код 
Краљева где са осталим грађанима учес-
твује у изградњи основне школе и 1910. 
године постаје као свештеник први учи-
тељ у тој школи. Организовао је поправку 
цркве у Сирчи, а током четири године ра-
да од најсиромашније цркве у срезу жич-
ком постаје значајно унапређена и са зна-
чајном уштеђевином. Истовремено, анга-
жује се на оснивању земљорадничке зад-
руге, која је убрзо постала једна од нај ве-
ћих и најбољих у срезу жичком. У истом 
селу образовао је Певачко друштво „Св. 
Илија“ и стрељачку дружину. Певачко 
дру штво „Св. Илија“ под вођством хоро-
вође Миливоја Црвчанина, богослова, 
одржало је неколико концерата у Краље-
ву, Врњачкој Бањи, Матарушкој Бањи и 
Чачку током 1911. године. Од јануара 
1912. године постаје свештеник у паро-
хији прањанској.

Учествовао је у Балканским ратовима 
и Првом светском рату. После преласка 
Албаније 1915. године са српском во ј-
ском, долази у Француску где је основао 
српску цркву – прво у Мондофену (Висо-
ки Алпи), а затим у Драгињану (Јужна Фра-
нцуска) пошто је изабран за свештеника 
српске колоније. У периоду од 1915-1918. 
године вршио је богослужења и обреде, 
обилазио ђаке и студенте по школама и 
факултетима, држао говоре, храбрио их 

ПРОТА РАДОСАВ СИМИЋ (1882-1966)
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да не клону духом до ослобођења земље. 
Прота је записао: „Дирљиве су биле наше 
молитве и богослужења у изгнанству. Бо-
жић, Ускрс, Св. Саву, као и за Петровдан 
и друге празнике пропраћали смо сви са 
болом у души, уздахом и сузама, сећајући 
се својих милих и драгих, својих домова, 
своје отаџбине - како је све некада било, а 
како је данас. Реч свештеникова много је 
значила. И ја сам колико сам знао и умео 
тешио их и храбрио, да не клону духом и 
вером у Бога“.

У Прањане се вратио 20. децембра 1918. 
године, после 3 године и 2 месеца избе-
глиштва. Као свештеник, у Прањанима је 
провео осам година и после доласка из 
избеглиштва радио је на обнови цркве 
која је била оштећена за време рата.

Од 1921. до одласка у пензију 1953. го-
дине, прота Радосав Симић је био свеш-
теник у Ужичкој цркви. Током рада у Ужи-
чкој цркви био је свештеник у стапарској 
парохији, III ужичкој парохији (укључу-
јући Дрежник, Крчагово и Забучје), све-
штеник гарнизона и свештеник болнице. 
У Дрежнику, прота Симић је учествовао 
у изградњи школе, цркве и оснивању зе-
мљорадничке задруге. У свим овим акти-
вностима, прота Симић је био председ-

ник одбора који су оснивани ради оства-
ривања ових циљева. Његова улога и ан-
гажовање били су од пресудног значаја 
да се остваре жеље и замисли мештана, 
виђених људи и добротвора који су пома-
гали изградњу школе и цркве, посебно 
Митрополита Јосифа (Цвијовића), рође-
ног у Дрежнику. За обилазак и стални на-
дзор изградње школе и цркве, прота је 
долазио на коњу или пешице, јер није би-
ло пута осим лошег сеоског. Школа је по-
дигнута 1926. године, а црква 1929. годи-
не, када је започета и изградња пута 
Ужице-Дрежник.

Прота Симић је посебно био посвећен 
грађењу цистерне за воду на Забучју 
(1940). У изградњу цистерне за воду на 
Забучју, укључио је све значајне стручне 
организације из ове области: Дом народ-
ног здравља, Министарство народног 
здравља и Централни хигијенски завод. 
Када је дошао за свештеника села Крча-
гова и засеока Забучја 1932. године видео 
је како се парохијани муче без воде и ста-
лно је мислио како и на који начин да им 
помогне.

Од 1939. до 1946. године био је намес-
ник и старешина Ужичке цркве. Прота 
Симић је био намесник Ужичке цркве у 
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тешким данима по нашу земљу, у Другом 
светском рату, смело иступајући у одбра-
ну и заштиту интереса цркве и свештен-
ства, те је као такав био талац код непри-
јатеља. У току рата, заштитио је пет бого-
слова, које је запослио у црквеној канце-
ларији и тако успео да их сачува и спасе 
од одвођења на рад у руднике или Немач-
ку.

После рата, заједно са новим намесни-
ком и осталим свештенством ради на до-
бро Свете цркве и учествује у оправци 
ужи чке Саборне цркве и рестаурацији фре-
сака, куповини црквеног плаца и цркве-
не куће, оправци старе ужичке цркве, 
као и прослави 620 година Беле цркве у 
Карану.

По доласку у Ужице, прота Симић је 
одмах ступио у све хуманитарне органи-
зације и удружења развијајући хуманита-
рно-друштвену делатност у оквиру Црве-
ног крста од 1921. године, затим у Сокол-
ском друштву, Колу српских сестара, Же-
лезничком хуманом друштву „Гаравац“. 
У периоду од 1925. до 1941. године, био је 
председник социјално хумане акције – 
оснивања “Ђачке трпезе“, која је обезбе-
ђивала доручак за 150 најсиромашнијих 
ученика свих ужичких школа. Свако ју-
тро присуствовао је издавању доручка 

ђацима, а средства су обезбеђивана обје-
дињавањем новчане помоћи од школа и 
општине у Ужицу, као и прикупљених 
прилога у ту сврху.

Слика о раду Проте Симића не може 
бити заокружена без записа о Колонији 
здравих на Оку, на Златибору. Прота Си-
мић је целог свог живота имао жељу да 
помогне својој фамилији, својим комши-
јама из села Бранежци, својим златибор-
цима. Имао је идеју да све што је видео о 
развоју планинских места у француским 
Алпима током Првог светског рата прене-
се у златиборске пределе. Са пуно енер-
гије је настојао да жељу и идеју претвори 
у стварност. Из његове жеље, идеје и ене-
ргије створена је тридесетих година про-
шлог века колонија која је обухватала:

-Спомен чесму Око, палим херојима 
се ла Бранежаца и Семегњева за слободу 
и уједињење од 1912-1918;

-Дечје одмаралиште у коме је летова-
ло у неколико партија по 200 и више де-
це. Зграда је била веома модерна и у оно 
време ово дечије одмаралиште сматрало 
се за најмодерније у Србији, поред све удо-
бности имало је и електрично осветљење 
из своје сопствене мале централе;

-народно купатило са два базена (је-
дан за одрасле, један за децу), два туша, 
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четири свлачионице, са плажом и рибња-
ком;

-10 дрвених зграда, ресторан и пека-
ру.

За изградњу дечјег одмаралишта и на-
родног купатила, прота Симић је покло-
нио Централном хигијенском заводу део 
свог имања. Народно купатило је изгра-
ђено средствима Централног хигијенског 
завода, Дома здравља Ужице и проте. Ова 
колонија је била намењена само здравим 
особама, љубитељима природне лепоте, 
тишине и мира. Мештани из сусе дних се-
ла снабдевали су колонију разним произ-
водима. Зими су излазили смучари, па је 
и од њих мештанима била прилична ко-
рист јер су поред прехрамбених произ-
вода продавали вунене чарапе, рукавице 
и друго. Због превоза деце и довоза на-
мирница, Централни хигијенски завод је 
направио и леп аутомобилски пут од Кра-
љеве Воде до Ока. Уживање у Колонији 
здравих на Оку трајало је само до 1941. 
године, када су Немци и Бугари све попа-
лили. Од Колоније здравих остала је само 
Спомен чесма Око као неми сведок свих 
дешавања.

За свој многоструки рад у разним ме-
стима свог службовања, прота Радосав 
Си мић одликован је од црквених власти: 
црвеним појасом, камилавком, протојере-
јским чином и напрсним крстом, као 
највећим црквеним одликовањем за све-
штенике. Од грађанских власти одлико-
ван је Орденом Светог Саве IV и V реда, 
Орденом Југословенске круне V реда, 
Албанском споменицом и сребрном ме-
даљом Црвеног крста. Поред тога, одли-
кован је од стране краљевог фонда пох-
валницом, а накнадно и новчаном награ-
дом за просветно-културни рад у народу. 
За рад у Сирчи, добио је Диплому о избо-
ру за почасног грађанина општине сир-
чанске 1922. године.

Прота Радосав Симић био је ожењен 
Драгославом (рођ. Павловић) и имали су 
велику породицу: 3 сина и 3 кћерке и од 

њих 9 унучића. 
Прота Радосав Симић је умро 7. јула 

1966. године у Београду и сахрањен је на 
Новом гробљу.

Прота је написао „Аутобиографију“ 
1961. године коју је поклонио Библиоте-
ци „Љубиша Ђенић“ у Чајетини. У пред-
говору „Аутобиографије“, прота је напи-
сао: „Да би оставио својој деци трајну 
успомену о мом животу и раду, као роди-
теља, као учитеља и свештеника, као и 
ради црквеног летописа о животу и раду 
ужичких свештеника, који се у овој годи-
ни пише, реших се да и ја у најкраћим по-
тезима изнесем ову своју биографију“. Ау-
тобиографију Прота Симић завршава као 
смирени молитвеник следећим записом: 
„Иако се селимо за Београд, ја нећу забо-
равити свој родни крај, Титово Ужице, 
Чајетину, Златибор и Око. Посећиваћу 
их лети, ако се буде живо и здраво…. Не-
ка је још једном слава и хвала Богу на све-
му, што нам је до данас подарио. А сад се 
и Богу молимо за лаку и лепу смрт. (На 
Св. Архангела Гаврила, 13/26. јул 1961., 
Чајетина)“.

Књига „Око златиборско“ аутора Босе 
Росић (издавач Народни музеј Ужице, 
2003. године) у првом делу даје целокуп-
ни текст „Аутобиографије“ проте Радо-
сава Симића са циљем да „јавности пред-
стави његов скоро седамдесетогодишњи 
рад на образовању, васпитању и свеколи-
ком просвећивању најчешће сеоске ом-
ладине“. Поред ове књиге, рад и дело 
проте Радосава Симића приказан је и на 
изложбама чији су аутори Боса Росић и 
Снежана Ђенић. Изложбе су одржане у 
Чајетини (2012), Краљеву (2013), Чачку 
(2013) и Ужицу (2014).

Проф. др Драгослава Стојиљковић



У оквиру БМПО-е медицина уз помоћ 
научно-технолошких достигнућа полази 
од намере да покуша да задовољи жељу 
намераваних родитеља, оних који улазе у 
поступак с намером да постану родите-
љи, биолошки или само правни, да дођу 
до потомства. Исто чини и право, уре-
ђујући законским регулативама примену 
ових поступака. 

Рођење новог људског живота је увек 
добро, о чему је беспредметно расправља-
ти. Међутим, то што је рођење новог живо-
та добро, штавише, најрадоснији догађај 
у људском животу, а самим тим је добро 
помоћи да се неко роди и да се неко ос-
твари као родитељ, не значи и да је било 
који начин да се неко роди добар. Да ли је 

Х
ришћанско мерило прихватљивости 
било којег поступка у животу, самим 
тим и поступка биомедицински пот-

помогнуте оплодње (БМПО) јесте непо-
вредивост човека, и то целог човека, тј. 
човека као личности. Личност је човек у 
целости, психофизичко биће његово, али 
љубавно, тј. окренуто ка другом, а не са-
мо индивидуа, за шта потребује слобо-
дан, љубавни однос са другим.

Да би неко дело било прихватљиво за 
хришћане, потребно је не само да одређе-
на личност, или личности, не буде повре-
ђена овим делом, већ да то не буде ни јед-
на личност која у њему има удела. Стога 
је неприхватљиво да ради задовољења не-
чијег интереса неко други буде повређен, 
нити бисмо такву делатност могли сма-
трати хуманом.
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БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТА ОПЛОДЊА ИЗ 

ХРИШЋАНСКОГ УГЛА

-хуманост поступка БМПО-е, прекобројни ембриони-
Други део



Богословље, историја Цркве, култура | 27

добар одређени начин да се неко роди, 
могуће је закључити само на основу ана-
лизе да ли је неко – било ко! – на тај на-
чин био повређен. На пример, то што је до-
бро да се нови човек роди и да неко по-
стане родитељ, не значи и да је силовање 
као начин рађања новог живота добро, 
јер је у овом чину изостанком слободног, 
љубавног односа оних од чијих гамета де-
те настаје повређен учесник поступка 
над којим се врши насиље. Стога, да би по-
ступак БМПО-е био хуман, потребна је не 
само тежња да се њиме намеравани роди-
тељи, ради којих се поступак врши, ост-
варе као родитељи, или да само крајњи 
исход поступка буде рођење детета, већ 
да сачувамо неповређеним све учеснике 
у њему, и то пре свих дете, односно децу 
која се имају родити и која у овом посту-
пку настају.

Није довољно, како се често чини, да 
сагледамо резултат једног поступка БМ-
ПО-е, чији је исход рођење детета, да би-
смо закључили да се ради о веома хума-
ним поступцима, чије извођење треба на 
сваки начин подржати, само зато што 
као резултат имамо новорођену децу и 
оне који су се после вишегодишњих напо-
ра напокон остварили као родитељи, ис-
пунивши свој природни примарни живо-
тни циљ. У прилог хуманости ових пос-
тупака уједно се додаје и решавање јед-
ног од кључних проблема у држави, про-
блема беле куге и ниске стопе наталитета. 

Није довољно, уколико размотримо ка-
кав је то поступак који се назива успеш-
ним. То је поступак који за крајњи исход 
има живо рођено дете, али се превиђа да 
се успешним поступком због живог ново-
рођенчета сматра поступак који за исход 
има и губитак више живота, оних који су 
зачети а нису дочекали своје рођење као 
дете. Због успеха рођења једног детета 
или више њих, односно остварења циља 
извођења самог поступка, а то је стицање 
потомства намераваних родитеља, не узи-
ма се у обзир да ли се и колико људских 

живота изгубило, јер њихови животи, са-
ми по себи, уколико не значе стицање по-
томства за намераване родитеље, нису 
би ли циљ приступања поступку да би се 
њиховим губитком поступак сматрао не-
успешним. 

Такође, не можемо „успешне“ посту-
пке БМПО-е изоловано посматрати од не-
успешних, и од последица које они носе. 
Уколико је дошло до оплодње, тј. до заче-
тка новог живота који није успео да се 
имплантира у материцу, или је умро у не-
кој другој фази свог пренаталног развоја, 
само тежња да неко дође до потомства не 
може учинити хуманим поступак који је 
резултирао губитком нечијег живота. Чим 
је у неком поступку туђи, а не свој људ-
ски живот изгубљен, без обзира да ли 
вољно или невољно, те да ли је достојан 
опроштаја или не, тај поступак никако 
не може бити хуман. Једино хумано дело 
у којем је изгубљен људски живот је оно 
дело у којем живот свој положимо за 
друге, а не туђи и без питања.  

Приликом метода вантелесне опло-
дње, услед поступка хормонском тера-
пијом хиперстимулације јајника да про-
изведу више јајних ћелија које ће се аспи-
рирати ради оплодње, могуће је, и чест је 
случај, да долази до вишка ембриона, од-
носно до прекобројних ембриона за које 
немамо намеру да их вратимо у утерус (ма-
терицу) мајке ради омогућавања даљег ра-
звоја и живота. 

Према новом важећем Закону о био-
ме дицински потпомогнутој оплодњи у 
Републици Србији на основу чл. 46/1 у 
поступку БМПО-е могу се оплодити све 
јајне ћелије узете у истом поступку. На 
прекобројним ембрионима дозвољен је 
научноистраживачки рад на основу пис-
меног пристанка оних који се подврга-
вају поступку БМПО-е према чл. 53/1. 
Такође, према чл. 35/2, они могу бити да-
ровани за поступак БМПО-е другим ли-
цима.



Квалитетни рани ембриони који су 
прекобројни, тј. непожељни за наставак по-
ступка до њиховог евентуалног рођења 
као детета, могу да се чувају, тј. замрза-
вају. Време њиховог чувања у центру за 
БМПО, односно у Банци, које бива уз пи-
смену сагласност супружника, односно 
ванбрачних партнера који су укључени у 
поступак БМПО-е на основу чл. 51/1 је 
пет година, уз могућност продужења овог 
рока према чл. 51/3 највише за пет годи-
на. По истеку овог рока, уз писмено изја-
шњавање лица од којих потичу, неупотре-
бљени рани ембриони могу бити дарова-
ни за поступак БМПО-е за друга лица, у 
научноистраживачке сврхе или спонтано 
разграђени и уништени, чл. 51/6.

Поступак БМПО-е у којем је дошло до 
прекобројних ембриона за хришћане је 
не прихватљив, јер њиме личност ембри-
она бива повређена. Сматрајући да човек 
настаје зачећем, тј. од момента оплодње, 
са хришћанског аспекта ембрион бива чо-
век, људско биће, без обзира на степен 
његовог развоја.

Пре свега, ембрион бива повређен фи-
зички, уколико буде употребљен у науч-
ноистраживачке сврхе или уништен, иза-
зивајући његову смрт. Физички бива по-
вређен и поступком замрзавања, дово-
ђењем најпре у неприродно стање за чо-
века, чиме његов природни ток живота 
бива заустављен и промењен. На овај на-
чин се прекида његов однос са другим, 
однос као нужан конститутивни елемент 

развоја његове личности, пре свега са ма ј-
ком, у чијем телу и кроз симбиозу с којом 
би наставио свој животни развој.

Да ли ће икад, и у којим условима, не-
ки замрзнути ембрион бити одмрзнут ра-
ди даљег поступка, нико не може гаран-
товати. Као одговорни за његово замрза-
вање, одговорни смо и да ли ће доћи до 
ње говог одмрзавања. Постоји одређена 
успешност поступака БМПО-е са замрз-
нутим ембрионима, унеколико мања у 
односу на поступке у којима се користе 
свежи ембриони. Сви они ембриони који 
никад нису били или неће бити одмрзну-
ти, као „небитни“ – а битан значи бити у 
бићу, бити жив, постојати – што за њих 
свакако важи, који су као такви пуштени 
да умру или употребљени у одређене на-
учноистраживачке сврхе, а чији је број 
много већи од оног који броји одмрзнуте 
и успешно имплантиране ембрионе који 
су доживели дан свог рођења као детета, 
не узимају се у обзир у сврху рачунања 
успешности поступка БМПО-е, јер они 
нису били циљ ни једног поступка.

Уколико већ постоји неки замрзнути 
ембрион, за њега је од тада једина шанса 
да живи та да буде одмрзнут ради поку-
шаја имплантације и даљег животног ра-
звоја. Стога би чин неких намераваних 
родитеља узимања неког и било чијег за-
мрзнутог ембриона ради даљег поступка 
БМПО-е с намером да се роди дете био 
раван усвојењу, што ни у ком случају не 
оправдава оне који су тај ембрион довели 
у ситуацију да буде замрзнут. 
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У поступку БМПО-е у којем имамо пре-
кобројне ембрионе изостаје љубавни од-
нос намераваних родитеља према деци 
која се имају овим поступком родити, 
односно према ембрионима који су им 
вишак. Како је љубавни однос неопходан 
да би човек био личност, љубавно биће за 
какво је створен, изостанак љубавног од-
носа у оваквом поступку БМПО-е чини 
сам поступак неприхватљивим. То што 
родитељи „воле“ онај ембрион који ће ле-
кар вратити у утробу мајке, као онај 
којим се остварује њихов циљ да добију 
дете, и који ће за њих у том моменту не-
сумњиво бити највреднији у животу, че-
сто спремни да после година чекања у не-
извесности да ли ће га добити жртвују за 
њега све што је потребно, не даје им за 
право да жртвују друге животе, друге ем-
брионе, ништа мање вредније од њега, а 
који неће бити одабрани за тај циљ. Пош-
то пре одабира одређеног ембриона за 
имплантацију међу осталим ембрионима 
који су вишак намеравани родитељи ни 
један ембрион не воле више од осталих, 
не знајући још увек који ће бити враћен, 
показује се условљеност родитељске љу-
бави намераваних родитеља према свом 
потомку. Ако би им сви били вреднији 
чак и од сопственог живота, на какву љу-
бав су призвани сви родитељи, онда не 
би могли чак ни да замрзну оне који су 
им „вишак“, животно их угрозивши, а ка-
моли да се сагласе да се они на било који 
начин униште.

мр Александра Малешевић

-наставак у следећем броју

Н
а црквено-државним саборима у мана-
стиру Жичи из 1220. и 1221. године, 
када су рукоположени  епископи Срп-

ске цркве и крунисан краљ Стефан Прво-
венчани утврђене су и границе ново ство-
рених епархија. Архиепископ Сава и 
краљ Стефан морали су, уједињеним на-
порима, да ураде огроман посао како би 
обезбедили економско издржавање епа-
рхија, због чега су и створена епархијска 
властелинства. На основу тада издатих по-
веља, даровани су и потврђени зе мљи-
шни поседи и утврђене повластице пр-
вим саборним црквама у којима су се 
налазила седишта епархија.

Пренос моштију Светог краља Стефа-
на Првовенчаног, названог Симон монах, 
из Студенице у Жичу био је трећи дога-
ђај описан код Доментијана: И опет по-
сле неког времена пренесе га са великим 
частима у дом Спасов, у рукотворени му 
манастир, у велику архиепископију звану 
Житчу, где и данас лежи телом сав непо-
вредим .Пренос моштију Светог краља мо-
рао је да буде пре 1229. године, јер се по 
повратку са првог путовања по Светој Зе-
мљи Сава поклонио братовљевом гробу у 
манастиру Жичи. Четврто споми ња ње 
Жиче, Доментијан је везао за повратак 

МАНАСТИР ЖИЧА КАО 

ЦЕНТАР ДУХОВНОГ И 

КУЛТУРНОГ ЖИВОТА 

ЦРКВЕНЕ ЕПАРХИЈЕ И 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

СРЕДЊЕГ ВЕКА
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архиепископа Саве са првог путовања по 
Светој Земљи: …И отуда оде у дом Спа-
сов, у велику архиепископију звану Жит–
чу. И ту поклонивши се Спасу своме во-
дитељу и пречистој његовој Матери, и 
сатворивши упокојену молитву над гро-
бом свога љубазнога брата краља кир 
Стефа на… И добивши мир, сагледа сва 
своја дела која се творе у дому Спасову.

Најупечатљивији приказ Савиног епа-
рхијског управљања на територији архи-
дијецезе, Доментијан је оставио у петом 
спомињању Жиче: Преосвећени, пребива-
јући у великој архиепископији, богогласни 
и богомисани крманош, управљајући пре-
мудрошћу речи цркву 
божју пресветлу као 
невесту Христову, хо-
тећи је представи-
ти небесном женику 
и свима правоверни-
ма слатку виђењем и 
красну божаственом 
премудрошћу, вешти-
нама разума свога по-
стави је пречудну, из-
вајану с обе стране; у њој се срца свих ве-
рних исповедише Оцу небесноме, и кроз 
верне се извести слава Оцу и Сину и све-
томе Духу. И други биограф, Теодосије, 
говори о Савином ревносном архипасти-
рском раду, управо између два путовања 
у Свету Земљу: Потом и сам пропутова 
по земљи народа свога, све утврђиваше 
учењем о вери, у свима манастирима пре-
даваше уставе и обичаје иночкога живо-
та да их се држе, како је видео у Светој 
Гори и у Палестини и у Азији .

На основу изворних података код Те-
одосија и архиепископа Данила II, зна се 
да је Сава крунисао Радослава и Владис-
лава у Жичи, док је последњи догађај из 
овоземаљског живота прослављеног све-
титеља, везан за центар архиепископије, 
био сабор сазван ради његовог повлаче-
ња с црквеног трона и избора новог архи-
епископа. Теодосије пружа уверљиво све-

дочанство о чињеници да је у Жичи цен-
тар свих политичких и црквених збива-
ња: Дозва у велику архиепископију, у зва-
ну Жичу, благочастивог Владислава краља 
и његове велике благороднике, и заповеди 
им да се много старају о светим црквама, 
и изабра једнога од ученика својих, Арсе-
нија јеромонаха, за кога испитније знађа-
ше да је украшен безлобношћу и правдом 
више од других… Овога Свети освети, 
вршећи свету и божанствену службу са 
свима епископима. Даде му сву власт коју 
је примио од Духа светога… Пошто Све-
ти довољно угости у архиепископији са-
модршца и великаше његове, новога архи-

епископа и епис-
копе и све који су 
дошли, измоли од 
свих молитвама 
отпуст . У сачу-
ваним жичким по-
вељама из 1219.  
и другој, насталој 
између 1224. и 
1227. године, обја-
вљене су саборс-

ке одлуке  по  којима су седиште архие-
пископије, жичко епархијско властелин-
ство и њена посебна епархија добили 
привилегован положај. Шеснаестом одре-
дбом жичке повеље игумане четири 
„краљевска манастира“, Студенице, Ђурђе-
вих Ступова, Хиландара и Градца, благо-
словио је архиепископ, а игуманско жезло 
и целив давао је сам српски краљ. У пре-
тходном члану повеље предвиђено је да 
жички архиепископ предлаже попове у 
областима ових манастира и у њима се 
стара о сваком „духовном исправљању“. 
Три одредбе жичке повеље (XIV XV и  XVI), 
којима се утврђује положај „краљевских 
манастира“ и њихов однос према архие-
пископу, имале су за циљ да нагласе са-
мосталност ових манастира према епис-
копу надлежне епархије али и специфич-
ну црквену потчињеност архипастиру 
Српске Цркве, у смислу монашког послу-
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шања. То се посебно уочава у делу о пред-
лагању парохијских свештеника и „духо-
вном исправљању“ у областима „краљев-
ских манастира“. Будући да су властелин-
ства четири манастира из Немањиног до-
ба заузимала велики део територије, архи-
епископска надлежност протезала се и 
на њиховом подручју, али само у погледу 
избора достојних  парохијских свештени-
ка и исправног црквеног живота у паро-
хијама.  

Посебну одговорност за рукополага-
ње достојних архијереја Српске Цркве, за 
парохијско свештенство, „духовно испра-
вљање“ у црквеном животу, саветодавну 
и старечко-руководитељску улогу имао 
је српски архиепископ Сава, не само када 
се ради о властелинствима „краљевских 
манастира“ и областима жичког епархи-
јског властелинства, већ и када је реч о це-
локупној територији тадашње српске др-
жаве. О духовном старчеству жичког ар-
хиепископа Доментијан говори: Опет иза-
бра од својих ученика богоразумне мужеве 
и постави их као протопопе; и опет по-
сла у све крајеве отачаства свога да по-
пуњују недостатке… и опет на њем је-
дином остаде сва тежина његова ота-
частва, да се он брине о свима духовним и 
телесним исправљењима. Слање изабра-
них протојереја у све крајеве под 
јурисдикци јом аутокефалне Српске црк-
ве и њихов мисионарски рад на „духов-
ном исправљању“ у тадашњим црквеним 
областима припадало је архиепископу 
Сави, пре свега по праву првенства међу 
осталим епархијским епископима.

Деветим чланом жичке повеље утврђе-
но је да се у храму Спаса нашег поста-
вљају сви краљеви који ће владати овом 
државом, и архиепископи и епископи и 
игумани да се овде постављају. Тако је у 
доба владавине Стефана Првовенчаног и 
архиепископа Саве, Жичи додељено ме-
сто крунисања и свечаног проглашења 
краљева, као и хиротонисања црквених 
великодостојника. Жича је постала исто-

времено и престоница српских краљева 
и престо Велике архиепископије српске, 
или „свети и божаствени престо Светог 
Саве“. 

Период Савиног управљања Архиепи-
скопијом и жичком епархијом оставио је 
неизбрисив траг, јер је манастир тада за-
сијао у пуној лепоти складне архитектон-
ске целине и био централно место под-
вижништва архиепископових ученика и 
расадник достојних архијереја. Међу њи-
ма се издвојио Арсеније, који је најверо-
ватније већ после првог Савиног одласка 
у Свету Земљу постављен за еклесијарха 
и манастирског настојатеља, односно упра-
витеља жичке епархије и архиепископ-
ског властелинства. У прилог оваквог  ми-
шљења говори и архиепископ Данило II : 
И видећи да се јаче подвизава у доброра-
зумним и угодним стварима Богу, учини 
га да буде, еклисијарх велике и саборне 
цркве архиепископије, тј. Жиче, давши 
му савршену власт над онима који су у 
том манастиру, тако да нико није прекр-
шио оно што је он заповедио, и заповеди 
да се брине и божаственом црквом, која 
се назива матером многим црквама. Уочи 
другог Савиног пута у Свету Земљу, са-
бор је и званично одлучио да Арсеније 
постане други по реду жички архиепис-
коп.

Пажљивим проучавањем историјских 
извора, пре свих Доментијана, Теодосија, 
Данила II и жичких повеља, може се за-
кључити да је манастир Жича у првој по-
ловини XIII века заузимао положај кру-
нидбеног и престоног места српске држа-
ве. Све промене на престолу и хиротони-
је црквених великодостојника биле су веза-
не за Жичу, барем у време архиепископа 
Саве I и aрхиепископа Арсенија I. Најма-
ње седам великих литургијских сабрања, 
са учешћем већине српских архијереја, мо-
рало је бити одржано у манастиру Жичи 
од 1221. до 1234.године: три крунисања, 
пренос моштију Светог краља Стефана Пр-
вовенчаног, сабор уочи првог путовања у 



32 | Богословље, историја Цркве, култура

Свету Земљу, сабор после повратка у Ср-
бију и сабор пред други полазак у Свету 
Земљу, када је и рукоположен Арсеније 
за архиепископа. За време дугогодишње 
архипастирске власти Арсенија I, може 
се претпоставити да су одржана најмање 
четири  велика литургијска сабрања у ма-
настиру Жичи: после упокојења архиепи-
скопа Саве у Трнову (1236), уочи преноса 
моштију Светог Саве из Трнова у Миле-
шеву (1237), када је крунисан краљ Урош 
I (1243) и када је, на почетку друге поло-
вине XIII века, донета одлука о оснивању 
другог архиепископског седишта у Пећком 
манастиру, дотадашњем жичком метоху. 

Чини се да је Жичу, као прекрасно ме-
сто богослужбе-
ног сабрања, кру-
нисања и радо-
сног прославља-
ња, речима чу-
десно живопи-
сао Теодосије: 
А празник је та-
да био Христа 
Спаса и Бога на-
шег, и Свети 
сврши са свима у цркви свеноћно појање с 
молбама, па, служећи са свима епископи-
ма, и игуманима, и с многим свештеници-
ма свету и божанствену литургију, у вре-
ме кад треба освећивати, узе за венац 
одређеног брата великога жупана Стефа-
на к себи у свети жртвеник, у светињу над 
светињама, и благослови га молитвама и 
мољењем к Богу, препаса га и украси ба-
греницом и бисером и венча часну главу 
његову венцем царства… А кад изађоше 
из цркве, сви седоше за трпезе. Учинише 
пир врло велики архиепископ и краљ. Бла-
городници, епископи и сав народ весељаху 
се, а уз то убоги по заповести Светога 
бејаху довољно обдарени, и тако сви од–
лажаху да се одморе. Благочастиви краљ 
неисказаном се радошћу радоваше, не ра-
ди венца царског, не ради скупоцене багре-
нице, јер размишљаше да су и они, с мно-

гим лепотама овога света, трошни и да 
пропадају, него што је било сабрано толи-
ко мноштво с многих страна, и што су 
видели како је његова црква красна. О 
том се више радоваше. Јер он беше кти-
тор те божанствене велике цркве, и сво-
јим  многим, без броја даривањем беше је 
украсио: иконама светим, свећњацима и 
завесама и свима светим сасудима и свим 
скупоценим изврсним потребама, да је 
сваки видев помислио да је земаљско небо 
и говорио: „Господе, заволех красоту дома 
твојега“. Опис свенародног прославља ња 
краљевог крунисања и завршетка изгра-
дње манастира Жиче представља изван-
редан пример оригиналног сведочења 

једног монаха о 
животу средњо-
вековних људи, 
који се нашим 
савременици-
ма може учини-
ти потпуно не-
вероватним јер 
разбија стерео-
типе о „мрачном 
средњовековном 

добу“. У наведеном одломку из житија 
Светог Саве, Теодосије говори да су у све-
радосној прослави учествовали, не само 
„благородници“ (властела) и епископи, 
већ и сав народ и „убоги“ (сиромашни) 
„који бејаху  по заповести Светога (Саве) 
довољно обдарени“. Вазнесењски сабор у 
Жичи, описан код Теодосија, приказује 
радост људи тадашњег доба, али и специ-
фичну карактеристику архиепископске пре-
стонице у изградњи државно-народног и 
црквеног јединства.

Проф. др Драгољуб Даниловић

-наставак у следећем броју- 
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У жељи да свима буде лако и бесплат-
но доступна духовна литература у ПДФ и 
аудио облику 2010. године је уз помоћ ве-
рног народа Пожеге основан сајт ‹›Духо-
вник.орг››, а неколико година касније сајт 
је пребачен на google drive и од тада је 
под именом ‹›Духовник Библиотека››. 

Сајт садржи верске књиге за децу и 
одрасле: дела и поуке светих отаца, савре-
мених стараца, комплет од 13 књига Све-
тог владике Николаја Жичког у аудио об-
лику, комплет житија светих у ПДФ-у, до-
бротољубље, догматику, молитве, истори-
ју Цркве, разне црквене часописе и друго. 
Има преко 300 наслова књига у ПДФ фо-
рмату, а постављене су на google drive и 
на сервисима Scribd.com и Calameo.com, 
због чега је потребно регистровати се код 
њих да би књиге могле да се преузму. Ту 

је и преко 200 наслова аудио књига, које 
су такође постављене на google drive, на 
mega и you tube где је потребно регистро-
вати се за преузимање жељеног садржаја. 

Прошле године смо поред ПДФ и ау-
дио књига на сајт почели да постављамо 
и духовну поезију. 

Временом су се јављали и давали по-
дршку верници широм света који су до-
шли у контакт са сајтом, а касније су и са-
ми допринели овом сајту. 

Осим ове адресе сајт можете отвори-
ти и тако што ћете на google претражива-
чу укуцати: духовник библиотека. 

Јереј Милорад Козодер,
парох у Пожеги

ДУХОВНИК БИБЛИОТЕКА
https://sites.google.com/site/duhovnikbiblioteka/
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П
рича се како је кнез Милош првих да-
на 1827. године заповедио да се убу-
дуће Свети Сава светкује као највећи 

Божји угодник, да дућани буду сви затво-
рени и нико ништа да не ради; него сви 
људи да иду у цркву. Београдски Грци, 
зато што у њиховом календару не пише 
да је Свети Сава тако велики светац , от-
воре своје дућане као по радном дану. То 
дозна Милош, па позове неколико виђе-
нијих Грка да му дођу у Пожаревац, па их 
поче прекоревати:

-Ви, Грци, засветисте и ваше црквења-
ке, и ми их светкујемо, а ви нећете једног 
Светог Саву Српског да светкујете; које 
сте ви вере аааа?! 

-Господару, ама нисмо знали – стадо-
ше да се бране преплашени Грци.

Кнез им је оштро подвикнуо:
-А што ви њега једног да не знате, кад 

ми знамо толике ваше, па и некакве Ћу-
риће и Јулиће (Свети мученици Кирик и 
Јулита) .

Убудуће, кнез им је заповедио да у име 
казне сваки донесе цркви по оку воска 
(1,2 кг) и да добро упамте када пада Све-
ти Сава. Од тога доба почеше и београд-
ски Грци водити рачуна о светковању пр-
вог српског просветитеља и идуће године 
још о Божићу питали су Србе: 

Ама, џанум, кад је оно васе Светло Са-
ва, да идем у црква, да опет не цује Кнес 
Милос.

Загуљени дани

Крај Западне Мораве у близини Кру-
шевца, живот у селима може бити иди-
личан.Тако је и у тамошњим парохијама. 
Двојица свештеника чије су се парохије 
граничиле дивно се слажу и друже попут 
попа Ћире и попа Спире. Обојица су еле-
гантно попуњени и велики гурмани. Јед-
ном приликом обретоше се  неплански 
заједно код једнога од њих у кући  и то 
баш у време ручка,а обојица гладни ки 
вукови. Како госпођа протиница тог да-
на не беше код куће, ништа посно није 
било спремљено онако домаћински да се 
утеше у посном дану.Про та дома ћин, 
тужно уздахну и рече: 

-Немооо више да долааазиш средом и 
петком, то су бреее загуууљени даанови.

 

Ће те повуче на сокче

Питао Пироћанац свога синчића:
-Шта оћеш да ти татко купи за рођен-

дан ?
Дечкић одушевљено одговори:
 -Смоки!
Пироћанац се изненади:
-Де бре нађе смоки, ће те повуче на 

сокче!

Јереј Дејан Марковић,
парох у Краљеву

СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА

Ама џанум кад је оно васе 
Светло Сава?
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О
сновна школа Вук Караџић налази се 
у краљевачком градском насељу Риб-
ници, недалеко од центра Краљева, бли-

зу обала река Западне Мораве и Рибнице, 
у подножју планине Столови. При крат-
ком представљању наше школе, важно је 
истаћи колико је посебна одговорност ко-
ја лежи у вршењу мисије у овој школи ко-
ја је највећа по броју ђака у граду Краље-
ву, а трећа по величини у Рашком управ-
ном округу.

Летопис школе сведочи нам да је 1928. 
године општинска управа донела одлуку 
да се формира посебна школска управа у 
Рибници којој ће припадати насеља Ко-
вачи и Кованлук. Тако је 1929. године но-
ва школа почела са радом. Доступни по-
даци нам говоре о томе како је број ђака 
брзо растао из године у годину, па је 1957. 
школа у Рибници постала матична, са из-
двојеним одељењима у Жичи и Камени-
ци. Убрзо се школа у Жичи осамостаљује, 
а потом се у Рибници оснива друга шко-
ла са називом „Свети Сава“. На Беранов-
цу је 1986. изграђена нова школска згра-
да, а просторије школе су освећене 2006. 
године. 

Школу данас похађају углавном деца из 
приградских насеља града Краљева: Риб-
нице, Кованлука и Берановца. Такође, ту 

су и деца из оближњих села: Каменице, 
Змајевца и Драгосињаца. Око шест посто 
од укупног броја деце која се овде школу-
ју долази из СОС Дечјег села на Беранов-
цу. Ово представља потребу посебног при-
лаза и стручности.

Успех и прегалништво претходних ка-
тихета у овој школи доказује нам целоку-
пан развој Верске наставе у овој школи од 
самих почетака. Наиме, 2008. године ма-
ње од половине ђака похађало је верску 
наставу, док је од 2011. па све до данас тај 
број порастао на преко осамдесет проце-
ната деце. Тадашњи катихета Иван Авра-
мовић је постао председник школског 
одбора што нам потврђује поверење које 
му је указао целокупни колектив. Наста-
вници верске наставе воде ђачки парла-
ме нт, учествују у организацији различи-
тих манифестација, дочека гостију, орга-
низација изложби, базара, представа, та-
кође више пута годишње са ђацима посе-
ћују Цркву Светог Василија Острошког у 
Кованлуку, а организују и поклоничка пу-
товања у светиње наше епископије: мана-
стире Жичу, Студеницу, Градац. Са једне 
стране, школа не поседује посебан прос-
тор за кабинетску наставу веронауке, али 
често се у те сврхе користи дигитална тзв. 
„паметна учионица“, прва таква учиони-



вероучитељица Аница Саковић, која је 
постала и педагог у овој школи после ду-
гогодишњег искуства рада у Верској на-
стави. Отвореност и посвећеност апсо-
лутне већине деце за изучавање хри шћа-
нске науке ставља нас у позицију неме-
рљиве одговорности. Мисија катихете у 
школи представља огромно поље за испо-
љавање оригиналности, креативности и 
константне контекстуализације, како би 
се верске истине пренеле дечијим душа-
ма. Стога, изградња личности Христове у 
сваком детету подразумева однос : духо-
вни син–духовни отац, какав срећемо у 
збитјима у Оази Ал-Натрун, Египатској и 
Јорданској пустињи, однос поверења и 
сталног саможртвовања у чежњи за дос-
тизањем Христа као прволика и истинске 
отаџбине наше Небеског Јерусалима.

Христос који је крајеугаони камен, 
први проповедник, увек је инспирација 
нашим проповедима, часовима. Томе мо-
жемо да се уверимо из свакодневног ис-
куства и интересовања, у нашим скоко-
вима вере, како је то Кјеркјегор конципи-
рао. Само нам остаје благодарно ускли-
кнути (ευχαριστούμεν) за овај живот, по-
знање истине, за наше ближње, колеге, за 
одличну сарадњу и међуљудске односе. 
Нека они цветају као засађени у дворима 
Господњим, у дому Бога нашега.

Катихете: Стеван Минић, 
Марко Јоргић и Михајло Живковић
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ца у Србији коју је инаугурисао министар 
просвете приликом недавне посете на-
шој школи. На часовима су ученици чес-
то у прилици да погледају филмове или 
интерактивне програме хришћанске са-
држине или популарне историјске и до-
кументарне филмове, везане за област 
која се обрађује. Приликом обраде нових 
лекција обраћа се велика пажња на пита-
ња која ученици постављају, а наставни-
ци се труде да побуде децу на мисионарску 
активност и ширење оригиналне хри шћа-
нске мисли и духовности у нашој околини, 
узимајући у обзир да управо они предста-
вљају будућност наше Свете Цркве. Та-
кође, на сваком часу се поштује кратко 
молитвено правило, а ходници свих шко-
ла свакодневно миришу миомирисом та-
мјана.

Већ неколико година уназад, школа пре-
дставља прави пример сарадње између 
директора и вероучитеља, као и између 
целокупног колектива. Пример овакве са-
радње јесте недавна посета делегације Хри-
шћанске приватне школе из Палестине, 
која је на иницијативу директорке наше 
школе, потписала протокол о сарадњи са 
нашом школом уз труд и сарадњу вероу-
читеља. За примерно понашање директо-
рка јавно похваљује наш труд, док је још 
један пример добре сарадње некадашња 



ЦРКВА
Шта би ја без тебе радила,
цркво црквице.

Стално би се код тебе молила,
цркво црквице.

Цркво моја најлепша
најбоља на свету.

Шта би радила,
без тебе на овом свету.

Код тебе би се Богу молила,
најбоља црквице.

Теби би моје срце дала,
да би те опет погледала.

Зато те ја највише волим
и сваког дана се молим.

 Дајана Павловић и
 Александра Матовић 4/6 

 ОШ ‘’Др Драгиша Мишовић’’, Чачак

Веронаука | 37

БОЖЈИ ХРАМ
Црква, Црква Божји је храм
у њему се молимо по цео дан.

Богу, Богу хвала јер прави је Краљ
на свом свету Он дарује по цео дар.

Павле Ђумић 4/2
ОШ ‹›Др Драгиша Мишовић››, Чачак

МОЈ ХРАМ
Мој храм има најважнију улогу
као што и глумац има своју улогу.

Храм, храм у њему се молимо,
молимо се молимо и с љубављу га во-

лимо.

У њему се славски колач сече
и то „свако“ вече.

Литургија је најважније дело
за њу људи облаче важно одело.
Александра Кузмановић и

Тамара Стојковић 4/6 
ОШ ‘’Др Драгиша Мишовић’’, Чачак

ЂАЧКА ПОЕЗИЈА
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К
њига представља израз искрене же ље, 
али и одговорности верних житеља 
Дре жника и Ужица, краја у коме је 

рођен митрополит Јосиф (Цвијовић), да 
са својом Црквеном општином подсете пре 
свега јавност ужичког краја, али и ширу 
јавност, на овог великог и мудрог јерарха 
Српске Цркве чије грандиозно дело и ве-
лика жртва, нажалост, многима нису до-
вољно познати.

У првом поглављу књиге хаџи Жарко 
Петровић, композитор и писац из Београ-
да, изнео је своје и сећање савременика 
на сусрете са блаженопочившим влади-

ком Јосифом. Истакнути су његов прега-
лачки рад и заслуге на уздизању и обра-
зовању православног нараштаја у Краљеви-
ни Југославији, али и несебична помоћ и 
љубав коју је свом завичају пружао.

Посебна пажња је посвећена периоду 
Другог светског рата у коме је митропо-
лит Јосиф храбро подносио и издржао уда-
ре и насртаје, које је велики светски по-
лом наносио српском народу претећи да 
бесповратно покида национално ткиво и 
девастира Српску Православну Цркву. 
Аутор другог поглавља књиге, Алексан-
дар Рајевац, историчар из Ужица, прибли-
жио је читаоцу тешкоће на које су наила-
зили владика Јосиф и његова сабраћа ар-
хијереји у борби да у тако тешким и гото-
во немогућим приликама и условима ор-
ганизују живот Српске Цркве под окупа-
цијом, олакшају положај заточеног па три-
јарха Гаврила и владике Николаја, при-
хвате избегло непоклано свештенство са 
простора где је геноцид над Српском 
Црквом и народом легализован кроз тзв. 
НДХ и њене усташке законе и ”фабрике 
смрти”. Рајевац се осврнуо и на везе мит-
рополита Јосифа са националним покре-
том отпора, његова упозорења и апеле 
како би се спречио братоубилачки рат, а 
посебно на притиске које је митрополит 
Јосиф као заменик заточеног патријарха 
Гаврила трпео од званичника и безбедо-
носних служби окупационе силе, али и 

Црквена општина Дрежник,
 са благословом Његовог

 Преосвештенства Епископа 
жичког г. Јустина, објавила је књигу 

„Митрополит скопски Јосиф“
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појединих њој блиских домаћих кругова. 
Његова честитост, храброст и мудрост учи-
нили су да Српска Црква не буде искори-
шћена за службу окупатору, чак ни онда 
када је требало осудити идеологију коју 
је и сам владика Јосиф сматрао погубном 
по народ. Напротив, наочиглед силе Вер-
махта и злогласних полицијских служби, 
митрополит Јосиф успевао је да народу 
удахне веру и наду у васкрс државе, сви-
тање слободе и победу над злом које га је 
снашло.

Велико достигнуће митрополита Јоси-
фа и архијереја - чланова Светог Синода 
у то време јесте рад на чувеном Меморан-
думу преко кога је светска јавност упоз-
ната са нечувеним злочином геноцида над 
српским народом и Црквом на простори-
ма тзв. НДХ, чиме је потпуно разобличе-
на стварна природа те монструозне наци-
фашистичке, хитлеровске државолике 
творевине. Митрополит Јосиф се нијед-
ног момента није огрешио о своју савест, 
црквени поредак и националну част и 
достојанство. Данас се са правом може 
рећи да је тешко оштећени брод Српске 
Православне Цркве провео кроз помах-

нитало море ужаса светског рата.
 Поред неколико одабраних анегдота 

и занимљивости из живота митрополита 
Јосифа, у последњем, трећем делу књиге 
сликовито је представљен Спомен дом 
ми трополита Јосифа, објекат који је 
сагра ђен надомак цркве у ужичком селу 
Дрежнику. Дрежничка Црква се са 
својим верним народом сећа и живо бла-
годари свом земљаку владики Јосифу, јер 
је сво јевремено мудро подстакао и лично 
помо гао градњу школе и прелепе Богоро-
дичине цркве у центру села. На тај начин 
је по дарио ”духовне очи” своме љубље-
ном на роду и селу у коме је угледао овај 
зема љски свет.

На крају књиге је објављена поучна и 
топла порука, односно Митрополитово 
обраћање српској омладини током Дру-
гог светског рата и чувена, од окупатора 
забрањена, молитва „Многомилостиви Бо-
же“.

Да успомену на блаженопочившег Ми-
трополита скопског Јосифа, који је сахра-
њен као прогнаник из своје Митрополије 
у београдском Манастиру Ваведењу, и ње-
гов светли лик Српска Црква није забора-
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вила сведочи и ова књига која се, иако не-
великог обима, придружује свим до сада 
објављеним радовима о митрополиту Јо-
сифу као дивним плодовима велике љуба-
ви, благодарности и изузетног поштова-
ња према овом српском јерарху. Након 
два издања „Мемоара Митрополита 
ско пског Јосифа“, које је приредио прота 
Велибор Џомић, и споменице „Мудри 
орач њиве Господње“ у издању Светигоре, 
ко начно је написана и у Ужицу о Дреж-
нику објављена ова књига о заслужном и 
знаменитом Митрополиту скопском Јо-
сифу. Попут претходних књига и ова 
књига заправо 
п р е д с т а  в љ а 
допринос и 
подстрек ка 
стварању једне 
комплетне сли-
ке времена у ко-
ме је он живео, 
као и опшир-
није биографије 
митрополита Јо-
сифа, јер слобо-
дно можемо ре ћи да још нисмо свесни 
каквог смо Владику имали, како је добро 
приметио рецензент и писац предговора 
овој књизи протојереј-ставрофор доц. др 
Велибор Џомић. Из тог разлога, доноси-
мо предговор који је отац Велибор Џо-
мић написао за ову књигу:

Дрежничани и Ужичани, а и други, зна ју 
да се блаженопочивши Митрополит ско-
пски Јосиф (Цвијовић) у своје време до-
стојно одужио родном крају. Значајно је 
допринео изградњи школе и цркве у род–
ном Дрежнику. Ипак, највише се одужио и 
родном крају и читавом Српству тиме 
што је сачувао своју веру у Живога Бога, 
као и чист образ у невремену у коме је 
живео и архипастирствовао. И Дрежни-
чани, и Ужичани, и сви ми, православни 
Срби, одужујемо се Митрополиту Јосифу 
и данас, скоро шест деценија после њего-
вог упокојења - памћењем и молитвом. 

Дрежничани су, с правом и обавезом, на се-
бе примили још већи подвиг. Свом земља-
ку и српском митрополиту, једном од 
сво јих најбољих и најлепших изданака, 
одужили су се и изградњом Спомен дома - 
музеја Митрополита Јосифа, који се на-
лази у непосредној близини Цркве Успења 
Пре свете Богородице у Дрежнику. И, што 
је важно, тиме нису стали него своје 
памће ње чувају и будућим генерацијама 
преносе овом књигом.

 Иако су пре десетак година, први пут, 
и то у два издања, објављени ”Мемоари” 
Митрополита Јосифа (2006.г.), а потом 

је, на педесету го-
дишњицу од њего-
вог блаженог упо-
којења, одржан и 
на учни скуп о њему 
који је овековечен 
зборником радова 
под насловом ”Муд–
ри орач на њиви 
Господњој” (2007.г.), 
ова књига, невелика 
по обиму, али садр-

жајем и поруком значајна, допуњује и ос-
вежава памћење о овом мудром и великом 
јерарху Српске Цркве. И поред две до сада 
објављене књиге, као и више научних ра-
дова о митрополиту Јосифу, можемо ре ћи 
да још увек нисмо свесни каквог смо вла-
дику имали. Још увек немамо довољно на-
учних радова о његовом епископовању у 
Битољу (1920-1932.г.) и његовом митро-
политовању у Скопљу (1932-1941.г.). Не 
само живот Цркве у те две епархије за 
време Јосифовог архијерејства него и ње-
гов немерљив допринос мисији Цркве, али 
и науци и култури у Битољу и Скопљу 
представљаће, сигуран сам, предмет ис-
траживања будућих истраживача у њи-
ховим научним радовима. Нажалост, 
због познатих неприлика у БЈР Македони-
ји деценијама нам нису доступни архив-
ски материјали Епархије охридско-бито-
љске и Митрополије скопске.
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Његово јуначко, часно и честито држа-
ње, исповедништво, мучеништво и из-
гнаничко служење Богу, Цркви и роду у 
најтежим условима нацифашистичке 
окупације и безбожне комунистичке вла-
давине до сада је добрим делом расветље-
но. Ипак, кључни документ ”Извештај 
Светог Архијерејског Синода Светом Ар-
хијерејском Сабору Српске Православне 
Цркве о раду од 1941. до 1946. године”, 
који је, под његовим будним старањем и 
настојањем, написан на око седам сто-
тина страница, још увек није доступан 
не само широј јавности него и бројним ис-
траживачима. Спадам међу ретке, а ти-
ме и посебно почаствоване и привилего-
ване, што тај не само обиман него и ка-
питалан историјски документ имам у 
својој архиви и што сам га пажљиво про-
учио и још увек га проучавам. И данас, 
пишући овај предговор, слободно могу да 
констатујем да је тај документ од не-
процењивог значаја за историју Српске 
Цркве. То је прва и права историја Српс-
ке Цркве под немачком окупацијом. То је 
прва и права историја усташког геноци-
да над Србима у тзв. НДХ. То је истини-
то сведочанство о страдању Патријар-
ха Гаврила Исповедника, Светога Влади-
ке Николаја, Светог Свештеномученика 
Митрополита загребачког Доситеја, Све-
тог Свештеномученика Митрополита 
дабро-босанског Петра, Светог Свеште-
номученика Епископа бањалучког Пла-
тона, Светог Свештеномученика Епис-
копа горњокарловачког Саве и Епископа 
захумско-херцеговачког Николаја. То је 
први, истина непотпуни, Помјаник Срп–
ских Свештеномученика побијених од Не-
маца, Италијана, Бугара, Арнаута, Ма-
ђара, усташа и комуниста. То је истин-
ски летопис распећа Српске Цркве под 
немачким окупатором за време окупаци-
је и Брозовим комунистима током првих 
поратних година, тј. све до повратка 
Патријарха Гаврила у Отаџбину. Од ве-
ликог је значаја за Српску Цркву и исто-

ријску науку да се тај документ што пре 
објави у целости (мањи део тог Изве-
штаја је 1991.г. први објавио тадашњи 
Епископ банатски др Атанасије (Јев-
тић) под насловом ”Српска Црква у Дру-
гом светском рату” у зборнику ”Сербиа и 
коментари”, а потом и 1992.г. као посеб-
но издање Светог Архијерејског Синода 
СПЦ). У том документу се налазе и по-
тресна сведочанства о срамној улози 
надбискупа Алојзија Степинца и значај-
ног броја римокатоличких свештеника 
”Цркве у Хрвата” током геноцида над 
Србима у Хитлеровој нацифашистичкој 
творевини тзв. Независној држави Хр-
ватској. Тек кад се све напред наведено 
буде и научно обрадило имаћемо ком-
плетну слику о његовој великој жртви и 
подвигу. Али, и оволико колико је до сада 
објављено довољно је да о Митрополиту 
Јосифу говоримо са дивљењем и да се на 
његовом примеру сви поучимо - и лаици, и 
учитељи, и патриоте, и свештеници и 
архијереји.

Књига која је пред нама представља 
допринос историјској истини, јер нам до-
носи нове прилоге за животопис Митро-
полита Јосифа. Ова књига је доказ да је, и 
поред тога што је за живота био гоњен 
од нациста, Бугара, српских, македонских 
и југословенских комуниста, не само неу-
ништиво него и живо сећање и памћење 
Српског народа на Митрополита Јосифа 
и скоро шест деценија после његовог упо-
којења. То памћење, иако је деценијама у 
кам затуцано, данас извире као река по-
норница и напаја нове нараштаје. И, ка-
ко време буде одмицало, то памћење ће 
представљати надахнуће будућим све-
штенослужитељима и епископима Српс-
ке Цркве. 

Јереј Душан Томић,
парох у Ужицу 



16. фебруар/1. март (Свети мученици 
Памфил, Порфирије и остали)

У среду прве седмице Великог поста 
Свету Литургију Пређеосвећених дарова 
Епископ је служио у саборном Храму 
Светог Саве у Краљеву. 

  

19. фебруар/4. март (Св. ап. Архип, 
Филимон и Апфија; Св. Теодор Комого-
вински – Теодорова субота)

Његово Преосвештенство г. Јустин је 
служио Свету Архијерејску Литургију у 
манастиру Павлици, после које је пренео 
мошти Светих косовских мученика у но-
ви кивот, дарован из Украјине.

  

20. фебруар/5. март (Недеља прва пос-
та – Чиста – Православља; Св. Лав Ка-
тански)
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Епископ Јустин је началствовао евха-
ристијским сабрањем у Храму Светог 
Саве у Краљеву уз саслужење братства 
храма.

  

24. фебруар/9. март (Прво и друго об-
ретење главе Светог Јована Крститеља)

Господин Јустин је служио Свету Ли-
тургију Пређеосвећених дарова у Мана-
стиру Благовештењу на Каблару.

  

26. фебруар/11. март (Свети Порфи-
рије, епископ Гаски)

У суботу друге седмце поста Преос-
већени Епископ жички г. Јустин служио 
је Свету Архијерејску Литургију у Мана-
стиру Стублу.

  

ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА 
ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА

ОД 16. ФЕБРУАРА/1. МАРТА ДО 15/28. МАЈА 2017. ГОДИНЕ
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27. фебруар/12. март (Недеља друга 
поста – Пачиста; Преп. Прокопије Дека-
полит; Преподобни Талалеј)

Његово Преосвештенство је служио 
Свету Архијерејску Литургију у Храму 
Светог Јована Крститеља у Ратини код 
Краљева.

   

5/18. март (Свети мученик Конон; 
Преподобни Марко Подвижник)

 Поводом славе придворног Паракли-
са Светих 40 мученика севастијских 
Епископ је служио Свету Архијерејску 
Литургију у Епископском двору у Краље-
ву.

   

6/19. март (Недеља трећа поста – Крсто-
поклона; Света 42 мученика Аморејска)

Епископ је служио Све ту Архијере јску 
Литурги ју у Храму Светог Арха нђела Га-
врила у Рашки којој је предходило ос-
већење недавно обновљеног звоника.

  

11/24. март (Свети Софроније Јеруса-
лимски)

Његово Преосвештенство Епископ 
жички г. Јустин служио је уз саслужење 
свештенства града Краљева, парастос 
пострадалима у последњим ратовима, 
код споменика на платоу испред зграде 
СО Краљево.

  

12/25. март (Преп. Симеон Нови Бо-
гослов; Св. Григорије Двојеслов)

У суботу четврте седмице Великог 
поста Владика је учинио канонску посе-
ту селу Пријевору служивши Свету Ар-
хијерејску Литургију у Храму Светог Ве-
ликомученика Георгија.
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13/26. март (Недеља четврта поста – 
Средопосна; Пренос моштију Св. Ники-
фора Цариградског)

 Свету Архијерејску Литургију Влади-
ка је служио у Манастиру Свете Тројице 
на Овчару, на којој је рукоположио у чин 
ђакона монаха Милутина (Три фуновића), 
сабрата овога манастира.

  

19. март/1. април (Свети мученици 
Хризант, Дарија и други; Преподобни 
Симеон Дајбабски)

У селу Цветкама крај Краљева, Влади-
ка је служио Свету Архијерејску Литур-
гију, приликом редовне канонске посете.

  

20. март/2. април (Недеља пета поста 
– Глувна; Преподобни Оци убијени у Ма-
настиру Светог Саве Освећеног)

Владика је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију у Манастиру Преображењу 
на Овчару и том приликом рукоположио 
у чин јерођакона монаха Илариона (Бо-
гојевића), сабрата овога манастира.

  

25. март/7. април (Благовести)

У Манастиру Благовештењу Владика 
је служио Свету Архијерејску Литургију 
поводом манастирске славе и пререзао 
славски колач са игуманијом Михаилом, 
сестрама и великим бројем верног наро-
да.

  

26. март/8. април (Сабор Св. Арханге-
ла Гаврила; Лазарева субота - Врбица)

Манастир Рача удостојен је служења 
Свете Архијерејске Литургије у циљу ре-
довне канонске посете овој светој оби-
тељи. У поподневним часовима Епископ 
је посетио Свету обитељ Манастира Руј-
на и служио помен блаженопочившем 
архијереју Хризостому. 

  

27. март/9. април (Недеља шеста пос-
та – Цветна; Улазак Господа Исуса Хрис-
та у Јерусалим – Цвети)

Преосвећени је началствовао евха-
ристијским сабрањем у селу Дубу крај 
Бајине Баште, на којој је у чин ђакона ру-
коположио Младена Стевановића из Гу-
че. Након Свете Литургије Владика је ос-
вештао црквено звоно и доделио грамате 
приложницима овога храма.
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31. март/13. април (Велики четвртак, 
Велико бденије)

 Свету Архијерејску Литургију Светог 
Василија Великог Преосвећени је служио 
у Цркви Свете Тројице у Краљеву. 

  

3/16. април (Недеља Светла; Васкр-
сење Господа Исуса Христа – Васкрс)

Поноћну Свету Архијерејску Литур-

гију Владика је служио у Саборном Хра-
му Светог Саве у Краљеву.

  

4/17. април (Васкрсни понедељак)
У Храму Вазнесења Господњег у Чач-

ку, Епископ је служио Свету Архијерејс-
ку Литургију уз саслужење братства хра-
ма.
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8/21. април (Свети апостоли Ироди-
он, Агав, Руф и други – Источни петак)

Владика је началствовао евха-
ристијским сабрањем у Братунцу (Репу-
блика Српска) уз саслужење домаћина 
Епископа зворничко-тузланског Хризо-
стома, поводом славе Епархије зворнич-
ко-тузланске.

  

10/23. април (Недеља друга – Томина; 
Свети мученик Терентије)

Господин Јустин служио је Свету Ар-
хијерејску Литургију у Храму Светог Ве-
ликомученика Георгија у Ужицу на којој 
је јереје Љубана Петровића, Душана То-
мића и Милана Луковића одликовао 
звањем протонамесника. Након Литур-
гије Владика је присуствовао отварању 
изложбе Архива СПЦ „Митрополит Јо-
сиф Цвијовић - духовник и ратник“ у Ис-
торијском архиву Ужице, а затим је посе-
тио Цркву Успења Пресвете Богородице 
у Дрежнику, где је служио помен блаже-
не успомене Митрополиту Јосифу 
(Цвијовићу).

 
  

17/30. април (Недеља трећа – Миро-
носица; Преподобни Симеон Персијски)

 Преосвећени је служио Свету Ар-
хијерејску Литургију у Цркви Светог Јо-
вана Крститеља у Засељу, на којој је одли-
ковао епархијским Орденом Светог Си-
мона Монаха г. Видана Михајиловића из 
Каленића код Пожеге.

  

20. април/3. мај (Преп Теодор Трихи-
на; Св. Јоасаф Српски; Свети Николај 
Жички)

У Дому Спасовом у Манастиру Жичи 
Владика је служио Свету Архијерејску 
Литургију на којој је молитвено и ра-
досно прослављен Пренос моштију Све-
тог Владике Николаја из Америке у Ср-
бију.

  

23. април/6. мај (Свети великомуче-
ник Георгије - Ђурђевдан)

Поводом славе храма Епископ Јустин 
је служио Свету Архијерејску Литургију, 
преломио славски колач и освештао об-
новљени мозаик “Српска мајка“ у Сечој 
Реци код Косјерића.
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24. април/7. мај (Недеља четврта – 
Раслабљеног; Свети Сава Стратилат; 
Свети Сава Ердељски; Св. свештеномуч. 
Бранко)

Парохија у селу Врба бива благослове-
на посетом Његовог Преосвештенстава 
Епископа жичког Господина Јустина.

  

25. април/8. мај (Свети апостол и је-
ванђелист Марко – Марковдан) 

Литургијска заједница при Цркви 
Светог апостола и јеванђелиста Марка у 
Ужицу, прослављајући свога заштитни-
ка, имала је радост служења Свете Ар-
хијерејске Литургије. 

 
  

27. април/10. мај (Спаљивање мо-
штију Светог Саве на Врачару; Преполо-
вљење) 

 Владика је началствовао Светом Ар-
хијерејском Литургијом уз сабрање 
свештенослужитеља из разних крајева 
наше Епархије, монаштва и верног наро-
да Божијег у саборном Храму Светог Са-
ве у Краљеву, поводом прославе заштит-
ника храма и васцелог рода српског. Том 
приликом протонамесника Радоју Сан-
да, старешину храма, произвео је у чин 
протојереја.

 
  

29. април/12. мај (Свети Василије Ос-
трошки Чудотворац) 

У Храму Светог Василија Острошког 
у Кованлуку, предграђу Краљева, Преос-
већени је служио Свету Архијерејску Ли-
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тургију поводом славе Храма, на којој је 
према одлуци Светог Архијерејског Си-
нода СПЦ одликовао Орденом Светога 
Саве Милуна Јовановића, предузетника 
из Рибнице.

  

1/14. мај (Недеља пета – Самарјанке; 
Свети пророк Јеремија)

Епископ Јустин је саслуживао на Све-
тој Архијерејској Литургији Његовој 
Светости Патријарху српском г. Иринеју 
у Пећкој Патријаршији, поводом почетка 
редовног заседања Светог Архијерејског 
Сабора.

  

8/21. мај (Недеља шеста – Слепога; 
Свети апостол и јеванђелист Јован Бого-
слов)

 Преосвећени је чином Великог ос-
већења цркве осветио храм посвећен 
Преносу моштију Светог Саве Српског у 
Висибаби код Пожеге, а затим служио 
Свету Литургију на којој је г. Немању 
Матејића рукоположио у чин ђакона. 
Звањем протонамесника унапређен је 

старешина храма о. Милан Јордовић, а у 
чтеца је рукопроизведен Михаило 
Влајковић из Пожеге, студент теологије.

  

12/25. мај (Вазнесење Господње – Спа-
совдан; Св. Никодим српски)

На празник Вазнесења Господњег слу-
жењем Свете Архијерејске Литургије 
своју храмовну славу прославило је сес-
тринство Манастира Жиче са својим 
Епископом, бројним свештенством и ве-
рним народом. 

  

15/28. мај (Недеља седма – Светих 
Отаца I Вас. сабора; Преподобни Пахо-
мије Велики; Свети Ахилије)

Поводом славе храма, Владика је слу-
жио Свету Архијерејску Литургију у 
Цркви Светог Ахилија у Ариљу.

 приредио
 протођакон Александар М. Грујовић






