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Свети Андреј Првозвани

Свети Андреј је био родом из града Витсаиде. Отац му је био Јеврејин Јонa, а брат апостол Петар. Свети
Андреј Првозвани је био ученик Светог Јована Претече, али од оног тренутка када је угледао Исуса Христа, пође за њим као први апостол, те се стога и назва Првозвани. Он затим приведе и свог брата Симона
(Петра) вери хришћанској. По занимању је био рибар, али на позив Исуса Христа, баци мреже и пође
за Њим, након чијег васкрсења и вазнесења прими као и остали апостоли Духа Светога. Проповедао је
у многим земљама, а између осталих у: Витинији, Византији, Тракији и Македонији, Тесалији, Елади,
Ираклији и Амастриди. Превео је многе народе у хришћанску веру, поставио многе свештенике и епископе. У Кијеву је побо Крст на висини и прорекао сјајну будућност хришћанском народу Русије.
Проповедајући Христово Еванђеље, он претрпе многе недаће и невоље, али је остао непоколебљив у својој
вери. Својим чудесним моћима исцелио је многе болесне, међу којима и жену царског намесника у граду
Патри, коју он подиже из постеље, те она прихвати хришћанску веру. Силно се разгневи на то намесник
Етеата и нареди да се свети Андреј разапне на крст и избоде копљима, што и би учињено. Али ни тада
није одустао свети Андреј, већ је онако рањав и измучен и са крста делио народу корисне поуке, проповедавши веру хришћанску. Јер не плаши се он од смрти, по дрскости, но по вери, јер смрт праведних је
драгоцена, а смрт грешника је љута. Усрдно се молећи Богу, своју душу му је предао у 62. години живота.
После више година његове мошти су пренете у Цариград у храм Светих Апостола. Његова глава се налази
у Риму, а једна рука у Москви, док се део моштију налази у манастиру Светог Апостола Андреја у Кефалонији (Грчка). Како је за живота исцељивао убоге и болесне, тако је настављено и након његове смрти са
деловањем његових чудесних моштију. Он помаже свима, који у невољи и болести траже помоћ од њега.
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ВЈЕЧАН СПОМЕН

Уснуо у Господу Патријарх
и отац наш Иринеј
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петак, 20. новембра 2020. године у Београду упокојио се у
Господу Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх
српски г. Иринеј (Гавриловић).
Његова Светост, Патријарх
српски г. Иринеј (Гавриловић) рођен је у селу Видова,
код Чачка, 1930. године од оца
Здравка и мајке Милијане.
На крштењу добио је име Мирослав. У родном селу завршио
је основну школу, а потом гимназију у Чачку. По завршетку
гимназије уписао се и завршио Богословију у Призрену,
а затим и Богословски факултет у Београду. По завршеном
факултету одлази у војску. По
повратку из војске убрзо бива
постављен за суплента (професора) Призренске богословије.
Пре ступања на дужност професора октобра месеца 1959.
године у манастиру Раковица,
од стране Његове Светости
Патријарха српског Германа,
прима монашки чин, добивши
монашко име Иринеј.
Истога месеца на дан Свете
Петке, 27. октобра 1959. године,
у цркви Ружици на Калемегдану бива рукоположен у чин
јеромонаха. Док је као професор службовао у Призренској
богословији, бива упућен на
постдипломске студије у Атину. Године 1969. бива постављен
за управника Монашке школе у манастиру Острог, одакле
се пак враћа у Призрен и бива
постављен за ректора Призренске богословије. Са те дужно-

сти 1974. изабран је за викарног Епископа Његове Светости
Патријарха српског са титулом
Епископа моравичког. Годину
дана касније, 1975. године изабран је за Епископа нишког.
На Светом архијерејском сабору Српске православне цркве,
22. јануара 2010. године, изабран
је за Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког и Патријарха српског.
Чин устоличења Свјатјејшег
Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког
и Патријарха српског господина

Иринеја извршен је 23. јануара
2010. године, на светој архијерејској Литургији у саборном
Светоархангелском храму у Београду. Свету архијерејску Литургију је служио Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј
уз саслужење своје браће архијереја, свештеника и ђакона,
као и представника Руске и Грчке цркве.
ВЕЧАН СПОМЕН,
СВЕТИ ВЛАДИКО!
Извор: www.spc.rs
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ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

Наш
Патријарх
Трку сврших и вјеру одржах,
Сада чекам вијенац што ми Господ спреми.
Заплачите људи, јер остасте сирочад,
Заридајте гласно, не будите нијеми.
Отиш`о је тихо наш свети Патријарх,
Исто као што је нечујно био међу нама.
За свакога од нас жртвов`о се он,
У подвигу многом и у молитвама.
Сада ће на небу Патријарх и Ђедо,
Опет да се сретну раширених руку,
Да добију награду и блаженство вјечно,
Јер су цијелог живота подносили муку.
Н. П.
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МОНОГРАФИЈА

Поставити ствари на своје мјесто
– мир васионе
„Владика Фотије:
двадесет година епископске службе“,

ПРИРЕДИЛО СЕСТРИНСТВО МАНАСТИРА
СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ У БИЈЕЉИНИ, СИНАЈ 2020.
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вријеме кад се бије битка је
ли земља равна плоча или
се ипак нешто ту и окреће, када
најстрашније сцене из „Беснила“ бивају ширег распона него
што је аеродром, и то на пучини XXI вијека, а свијет безмало
писта разнородних агресивних
трења свакојаких мисли, једна
књига о једноме човјеку уноси
некакву равнотежу у екстремну поларност садржаја без измирења. Да живот није само
црн или само бијел, али и
да се, ипак, и упркос томе,
не може служити Богу
и мамону, постарало се
да пренесе Сестринство
Манастира Св. Василија
Острошког у монографији
„Владика Фотије: Двадесет година епископске службе“ (Синај
2020). Када пред собом имате
дјелом и мишљу јаку фигуру,
врло је тешко начинити избор
грађе, посложити је да у правоме тренутку ставите прави
одломак бесједе, као и фотографију, да читање симулира вјеродостојно имање пред собом тога
и баш таквога човјека какав уистину јесте. Тако приређивачки рад није нимало захвална,
иако јесте надахњујућа улога,
а у контексту настајања монографије она има и настављачку

традицију стила анонимних
преписивача, приређивача који
се старају да остану прикривени садржајем дјела којем су се
бескрајно посветили и без којих
тога дјела, напосљетку, не би
ни било. Како сам Владика на
једном мјесту каже, говорећи
о Светом Сави: Говорити о великанима је тешко, а говорити
о светим људима је веома тешко. Свети оци кажу да, ако
желимо да говоримо о некоме морамо да будемо бар
на сличном духовном нивоу
као онај о коме говоримо,
да бисмо разумели тајну
његове личности, јер то надилази земаљске оквире (137),
а то се, као што се да уочити
може односити како на приређивачко трудољубље, тако и
на комуникативно примање код
читалаца. Криптоауторски рад
Сестринства, у складу са својом
духовном зрелошћу на себе узима само приређивачки и илустраторски дио. Ако прилазите овим страницама као човјек
који се стара да литургијски
живи, ово штиво биће валенца
до стараца Порфирија и Пајсија,
као посредованих присутношћу
и ријечју Владике Фотија; биће
изузетно значајно посвједочавање о важности историчности

b

Православља. То је богатство
које ми имамо (14-15). И на овај
начин могла би се дати парадигма дјеловања, мисли и молитвеног постигнућа Епископа
Фотија у постављању ствари на
своје мјесто. Због неинформисаности, неначитаности, неразумијевања, и много чега другог, у
површном, буквалистичком, па
с тим у вези апсолутно погрешном поимању живота у Христу,
вјерници су управо грубо, навалентно, радикално нападани
као фанатици, фундаменталисти, заслијепљеници, управо од
стране оних који су у тростепеном духовном расту на нивоу
паганина, који трбухом и хедонизмом суверено влада медијским простором продајући
рекламом и површношћу декаденцију човјека као универзалну и пожељну вриједност. Ту
понајвеће прозивке трпе интелектуалци, којима је управо академска титула или прегалаштво
прозивка безвјерних да тако
еманциповани допуштају себи
тривију Цркве. Једна од најофанзивнијих бесједа која заиста улази у домен „постављања ствари
на своје мјесто” штампана је у
,,Мисионару” из 2014. године, а
у монографији је насловљена ,,О
врлини” (стр. 107-108): Данас се
знање поистовећује са количином информација, компјутерима, чиповима... То, наравно, није
знање већ технологија… (107)
Необожена врлина, врлина мимо
Христа не спашава и не доноси духовне плодове, не једном
се може оваква мисао проникнути, те да није довољно бити
добар, то је погрешно, плод
протестантизма и даље: Свако треба да има љубав, да буде
Милостиви Самарјанин, волети
Христовом љубављу које мимо
Цркве нема, не хуманитарац и
социјални радник (107) Такође,
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свих библијских биљежака о
старању над собом и надзирању
својих моћи, али неизоставно и
њима еквивалентних из традиције светосавља саме личности
и образа Светога Саве и још савременије до Светога Патријарха
Павла. Међутим, оно по чему
је ова књига посебно вриједна
јесте њена комуникативност са
читаоцима који н и с у у кругу
православља. Она даје одговоре, и то врло прецизне, на најчешћа питања, али не и са најчешће пружаним одговорима,
већ из сасвим посебних, ријетко
коришћених примјера или из
угла у којем ствари (недоумице,
сумње, предрасуде) бивају
демистификоване и постављене на своје мјесто. Тако се лик
Владике Фотија ваја као танана,
пјесничка душа, дарована готово ратничком бриткошћу и у
том, у први мах, оксиморонском
споју осјетићете прави лик оца.
Онога који воли и брани.
У Београду с почетка осамдесетих, у духовном загрљају
отаца Атанасија, Амфилохија
и Иринеја, романескно готово,
сјећа се да су изгледали као ликови из неког романа Достојевског. Носили смо скромну одећу
тамних боја, имали смо дуге косе
и браде (8), изазивали чуђење код
пролазника, јер тада је било веома тешко, јер је Црква још увек
била као у гету (9). Даља искушења која су дала крјепост у вјери и још већу посвећеност тичу
се Ерлангена, гдје је у директном сусрету са протестантима,
рационалном теологијом, технократијом европског секуларизованог свијета, које га приводи
монаштву, али не као бијег већ
као одраз духовне борбе, управо како свједочи: Зато је добро
да православни студенти одлазе тамо и, колико могу, да сведоче изворност и надлогичност
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на другом мјесту, каже да човјек
сходно тјелесном умовању прави селекцију којом процјењујемо
људе, а то спутава да христолико волимо све људе (113). У
ових неколико цитата, јасно је
да је највећи поклон читаоцима изразита прецизност и недвосмисленост када су у питању
„осјетљиве“ теме, или макар оне
за које се „подразумијева“ да је
са њима све на мјесту.
Глобализација - на прву лопту велики непријатељ, али Владика и ту проналази предности,
што свједочи да једностраност
у сагледавању појава у друштву
није нипошто методика православља, напротив. Иако на једном мјесту каже да фејсбук једе
дјецу, да шаље, врло сликовито
речено, али и гротескно, један
умни СМС од ђавола, подвлачи неопходност присутности
љековите ријечи, која би била
противтежа, исцјељујући тренутак у сасвим посебном окружењу (браузеру). Данашња модерна комуникација омогућава
нам, што је једна од предности
глобалне цивилизације, да ступимо у дијалог са другим људима, тј. Другим човеком, и да му
у том дијалогу љубави изнесемо основну истину наше вере.
(80) И у покушају да се објасне три нивоа живљења човјека
као паганина, старозавјетног и
новозавјетног човјека, важно
је подвући да је простор виртуелне мреже аудио-визуелни.
Стари човек робује умним фантазијама и сликама и руководи
се њима, не знајући да се често
иза њих крије сам човекоубица
од искони – сатана. Старац Јефрем из Аризоне каже да помисао
када долази човеку на почетку
изгледа као мрав (мигмиголеон).
Ако одбијемо – ништа, мир. Ако
је прихватимо, она се претвара
у лава који нас прогута. То је де-

Владика Фотије и садашњи митрополит загребачки Порфирије са својим
мајкама, Нови Сад 1999. година

монско лукавство. Данас сатана нажалост, поробљавајући тако
држи у власти многе људе и по- многе. Данас су на тај начин наробљује их преко мобилних те- паднута чак и мала деца. (100).
Чест су-говорник Владике
лефона, интернета, фејсбука и
Ако прилазите овим страницама као човјек који се стара да
литургијски живи, ово штиво биће валенца до стараца Порфирија и Пајсија, као посредованих присутношћу и ријечју Владике Фотија; биће изузетно значајно посвједочавање о важности
историчности свих библијских биљежака о старању над собом и
надзирању својих моћи, али неизоставно и њима еквивалентних
из традиције светосавља саме личности и образа Светога Саве
и још савременије до Светога Патријарха Павла.
уопште виртуелне реалностии Фотија је, примијетно је, и недругог, убацијићи преко ових ме- оспорно: Фјодор Михаилович
дија своје слике и представе и, Достојевски. Необично дје-

Епископ бачки Иринеј и јеромонаси Порфирије и Фотије
почетком деведесетих година у манастиру Ковиљ

догматизмом, окорјелошћу идеје
као такве, а заправо још увијек и
само дијели вријеме на прије и
послије Христа, да је готово свака умна дјелатност макар једном почела своју конфронтацију управо у дијалогу са
живом историјом, и зато и
можемо рећи да је то авангардност досљедности, традиције, која јесте живот сам,
а не само идеја која се може
побити, философија која се
може преиспитати, психологија која се мора фрактирати… Старац Пајсије вели да
је гријех мода нашег времена. Данас се, нажалост, то
стање потпуне помрачености покушава назвати нормалним, што не помаже човеку, него га још више сурвава
до ада. Овде мислимо на покушај легализације педерастије
и содомије и сваке врсте теСвети старац Порфирије
лесне и умне изопачености,
које су по Светом апостолу
Павлу, последица умне нечистоте: „и како не марише да
познају Бога, предаде их Бог у
покварен ум да чине што је
неприлично“ (Рим. 1,28). (101)
Жан Бодријар је моду називао чаролијом кода (комуникације), фриволношћу већ
виђеног. У нехају, гради се
један сасвим успутни свијет
и промашен (арете, гријех)
пут урешен фиктивном, конформистичком чаролијом,
која је не мање до потврђена
лаж, средство за нивелацију
стварности. Живјети у Истини је живјети незачуђен
чудима и бити достојан и
спреман, видјети их. Монографија која је пред нама,
Свети старац Пајсије
даје предокус таквог живљења
која би у овом случају значи- у праксису. Да ли се сада боље
ла управо да свако вријеме које окреће(мо)?
живи мимо Христа христолики
Јелена Калајџија
живот маркира застарјелошћу,

b

струјања, потреба, мисли, жеља,
јесте управо један оксиморон
који каже сачување традиције
авангардности
православља
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ло Достојевског је заиста неисцрпна инспирација, но за
ову прилику издвојмо само
један сегмент о којем се може
полемисати, а то је да Достојевски уза сва искушења
сопственог живота, кроз
бескрајан број искушења
својих јунака, остаје са оне
стране пера и учествује из
поља књижевности у животу у Христу. Ово је важно истаћи, јер монографију
Сестринство затвара једном
пјесмом из друге збирке поезије Епископа Фотија, што би
могла бити посебна студија.
Говорећи о глобализму, Владика се досјећа „стакленог
дворца“ Достојевског у којем
глобализам јесте гробница
свих народа која ће бити проглашена бастионом мира,
слободе и благостања (124)
И посљедњи одговор на сва
питања даје у одрицању снижавања на шовинизам (125)
чиме доиста и коначно, поставља ствари на своје мјесто.
То је чинио и Достојевски,
али са својим фиктивним
јунацима, у које је гледао зурећи у свијет око себе. Књига
коју листамо, отуда јесте, на
духовни раст вјерницима,
али је и проповједничка у
смислу уласка у сферу православног поимања свијета,
аргументовано, уз чињеничко одрицање свим недоумицама, које долазе почесто од
неинформисаног и тиме олако и погрешно схваћеног.
Напосљетку, без еуфоричности, оно што ова књига
доказује, ван саме личности
Епископа Фотија, јесте праксис живота у Христу. И ако се
изнова пропитујемо шта је то
модерно или шта може бити
модерно у православљу, које
се ставља у однос савремених

БОГОСЛОВЉЕ

ЕПИСКОП ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКИ ФОТИЈЕ

АЛИ БОГ МОЖЕ МНОГО ВИШЕ
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екао бих да је највећи дар који
ми, православни Срби, имамо - дар православне вере или
Православља. Он је најдрагоценији и најважнији, јер у себи
садржи и све друге дарове. Шта
то у ствари значи?
Дар православне вере значи
да живимо у истини, да живимо у истинској Цркви; да је
свештеник коме се обраћамо,
истински свештеник, јер када
православни свештеник чита
молитву, онда то јесте молитва
за здравље, за благослов, или
било шта друго. Исто тако, када
православни епископ или свештениик служе Литургију – то је
истинска Литургија. На њој се
причешћујемо стварним Телом
и Крвљу Христовом и тако учествујемо у светотајинском животу Цркве. То је највеће што
ми православни Срби имамо.
Ми, међутим, често тога
нисмо довољно свесни, па имамо обичај да кажемо како пуно
страдамо и како смо мученички
народ. То заиста јесте тако, али
морамо да знамо да ми страдамо зато што смо православни,
зато што смо у Истини, зато
што сведочимо Истину.
Исто тако, када човек живи
унутар Православне цркве,
онда му Бог и даје разне дарове. Свети апостол Павле сведочи да Дух Свети даје различите
дарове у Цркви, па тако једне
поставља за учитеље, друге за
епископе, треће за чудотворце;
једнима даје дар језика, другима
дар музике, трећима дар песништва.

Дарови и лични пут
У светом Јеванђељу се говори и о умножењу дарова. То
бисмо могли да протумачимо
као својеврстан пут од обичног
човека до стицања Христовог
лика у нама самима. То је, богословски речено, наш пут од лика
до подобија. То је дар и призив
сваког крштеног православног
човека: да обичан човек Петар,
Марко, Милица, Зорица, постане обожена, охристовљена личност и да се у њему доживи та

ми чувамо у недрима својим, то
што чува свето Православље. То
је света Литургија, то је светотајински живот Цркве. Због тога
се ми не плашимо, на пример,
ни овог вируса и долазимо на
богослужења и причешћујемо
се слободно. Причешћујемо се и
из једне кашичице, јер је то свети, освештани предмет, преко
којега нам се дарује сам Христос
на исцелење душе и тела. Он не
преноси никакве болести, јер
нам се преко њега дарује Свето
Причешће, које нас исцељује.

тајна сједињења човека и Бога,
као што су у личности Христовој сједињени Бог и човек. На
то смо призвани и ту тајну обожења можемо да доживимо и
доживљавамо у Православној
цркви.
Многи други хришћани, нажалост, имају добре жеље, добре
намере, читају дебеле књиге, иду
на богослужења, слушају дуге
проповеди, али немају то што

Данас постоје извесни људи
који покушавају да помуте ум
народу и обесхрабре га да долази у цркву. На нама је да чинимо управо супротно: да долазимо у цркву, јер нам Бог може
највише помоћи. Поштујемо
лекаре, поштујемо медицину,
али Бог може много више. Ми
то непрестано доживљавамо у
Цркви и то је оно што имамо
као највећи дар.

али у време кад то Бог одреди.
Неко је био канонизован убрзо
после своје смрти, неко је канонизован после сто или двеста
година.
Са друге стране, ми морамо људима преносити црквено
учење. Живимо у апокалиптичком времену, где се појављују и
појављиваће се лажни пророци,
лажни исцелитељи, лажни учитељи, или како каже Јеванђеље,
лажни христоси, и повући ће
за собом многе људе који нису
утемељени у заједници Цркве.
То значи да сваки човек кад има
неку дилему, треба да пита свога свештеника: Оче, шта је то?
Да ли је то у реду? Како Црква
о томе учи? Тако ће човек пронаћи одговор и неће се олако
уплести у мреже тих лукавих
људи који делују демонским силама.
Због тога је потребно да се
непрестано враћамо својој светој, саборној и апостолској Православној цркви, јер је она наш
Непогрешиви извор благодати Дом у којем имамо заједницу са
Богом и свим светитељима.
Свети старац Пајсије је говорио да добрих људи има сву- „Атлас“ и стварни контакт са
да у свету, у свакој религији, у Црквом
сваком учењу философском,
религијском, у политици, уметМи тренутно у епархији раности, музици; свугде има људи димо један пројекат који ћемо
добрих у земаљском смислу, али назвати ''Атлас Епархије зворсветитеља има само код право- ничко-тузланске'' или ''Цркславних. Само у Православној вена карта Епархије зворничцркви. О томе смо малопре го- ко-тузланске''. То је пионирски
ворили. Дакле, самим тим што покушај да некако објединиЦрква даје светитеље, она по- мо црквене податке од наших
казује да јесте Црква, да је ту свештеника из епархије, али и
присутна благодат Божија, да ту статистичке податке из државживи Дух Свети. То не значи да них табела и података. То бисмо
се, како то бива код појединих волели да објединимо у облику
учења, неко канонизује, то јесте једне карте и да је презентујепостаје светитељ, по диктату мо, како бисмо видели колико
или неком декрету. Светитељ наших људи долази у цркву, а
је извор благодати Божје и то колико има православних који
Црква непогрешиво препознаје, то не чине. Тако ћемо у сваком
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Питање дарова је свакако
уско повезано са учењем о Цркви. Шта је Православна црква?
Ко чини јерархију Цркве?
Јерархија може да постоји
само у Православној цркви, и њу
чине епископ, свештеници, ђакони; док су сви други крштени
људи чланови народа Божијег.
Зашто је битно да знају шта је
канонски, шта је неканонски?
Зато што, у ствари, данас имамо много примера неканонског
свештенства. Кад кажемо неканонског, мислимо на људе који
припадају разним групацијама.
Ево, да почнемо од Грчке. Тамо
постоје „старокалендарци“ који
су одвојени од канонске Грчке
православне цркве. Они су се
после раздвојили у неколико
струја и има их свуда у свету.
Код нас, нажалост, у Српској
православној цркви у новије
време имамо такође неканонског свештенства. Да поменемо
само тзв. Артемијев покрет, затим многе друге зилотске групе
које су одвојене од Православне
цркве. Они нису део православне јерархије, али са друге стране
изгледају исто као ми. Нема их
много овде код нас у Републици
Српској, поготово у нашој Епархији зворничко-тузланској.
У сваком случају, има их
довољно да могу да збуне народ својим лажним деловањем
и лажном проповеди, јер се
представљају као свештеници
Српске православне цркве, а
они то нису. Значи, веома је битно да народ има контакт са канонским свештеником на простору на коме живи. На пример,
ако човек живи у Добоју или у
Бијељини, он треба да зна ко је
канонски свештеник парохије у
којој живи. Њему треба да се об-

раћа у цркви када служи, или за
одређене савете и друге потребе. Што је најважније, канонски
свештеници су они који носе
благодат Светога Духа, који су
истински проповедници Христови и чувари црквеног учења.
Они врше благодатне и канонске свете тајне Цркве, без којих
нема истинитог богослужења,
нити истините вере, па самим
тим ни истините заједнице са
Богом.
Са друге стране, постоје
свештеници који нису канонски, који су на неки начин дошли у сукоб са Црквом, са њеним канонима, одвојили се од
црквене заједнице, наводно
из неког свог зилотизма или
било ког другог разлога. Неки
су рашчињени због моралних
преступа, неки су удаљени из
Цркве због неправославног, односно догматски искривљеног
учења. Постоје разни случајеви
и људи морају да буду обазриви.
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граду и крају отворити велики
простор за мисију Цркве.
За наше људе је најважније
да постану православни Срби;
да сваке недеље и празника иду
у своју цркву; да схвате да је то
једини пут којим ће нас Бог благословити и којим ћемо открити
смисао и овога и вечнога живота. Тако ћемо постати литургијски народ. Тако ћемо обожити
своје народно и национално
биће и бити достојни наследници наших светих Немањића.
Нека би Бог дао да наша вера
не остане само некаква археологија или, не дај Боже, празна
прича.

врло мали број људи, процентуално, долази на литургије и
има реалан контакт са Црквом.
Народ се окупи на великим догађајима, славама и све то лепо
изгледа, али се при томе губи
унутрашњи, суштински, литургијски елеменат тога сабора
и сабрања и све некако буде усмерено ка нечему спољашњем,
земаљском и световном.
Дакле, најважнијим сматрам
да преко проповеди, преко веронауке, приводимо српски
народ светој Цркви. Када би то
било тако, онда би Бог свакога
понаособ и наш народ у целини водио путем спасења. Е, то
је наша мисија. Зато имамо веБудимо свесни да Бог постоји ронауку, зато штампамо књиге, зато проповедамо. Једини
Према досадашњим пода- смисао је да некако постанецима из поменутог „Атласа“ мо свесни да Бог постоји; да је
који припремамо, види се да Христос Бог, да нас Он призива

у заједницу са собом и у заједницу Цркве. Оно што су некада
чинили свети апостоли и свети оци, то и данас Црква говори и сведочи. То је свим својим
бићем сведочио и наш недавно
упокојени Митрополит Амфилохије. Свим својим бићем
се трудио да Црну Гору врати
Светом Василију Острошком и
Светом Петру Цетињском. То је
заиста велики благослов. Нека
би Бог дао да тако чинимо сви
ми. Свако у свом домену и свако по мери своје вере и подвига.
Држимо се своје Православне цркве, па ћемо пронаћи смисао свог земаљског живота и
открићемо живот будућег века.
Из Разговора са
Епископом Фотијем
у емисији Живе речи утехе,
04. новембар 2020. године
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ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

П

осебан вид испољавања
хришћанског начина живота и хришћанског подвига јесте
пост. За њега нам Свети Василије Велики каже да је „многоцјени дар Божији и установа
прастара, која се очувала као
отачко насљеђе и стигла до наших дана“.1 Пост је настао из
страхопоштовања према Богу
у првој и старозавјетној Цркви
Божијој. Гледамо ли на пост у
ширем смислу, можемо казати
да он постоји још од самог стварања човјека. Наиме, Створитељ је првобитно благословио
употребу растиња и плодова са
1 Свети Василије Велики, „Пост“, у: Беседе
светих отаца, Београд 2002, стр. 176.

БОЖИЋНИ ПОСТ
дрвећа човјеку за храну (1 Мој.
1,29). Послије потопа, благосиљајући почетак новог свијета, и дајући обећање човјеку да
више неће уништавати жива
бића због злодјела људских, Бог
је човјеку за храну благословио
све што се миче и живи (1 Мој.
8,21; 9,3). У старозавјетној Цркви, пост је једнако упражњаван,
како у вријеме Мојсија, тако и
у времену судија (Суд. 20,26),
у времену царева (1 Цар 7,6), а
такође и у времену послије вавилонског ропства (1 Језд. 8,21).
Пост не упражњавају само чланови старозавјетне Цркве, него
и други народи, као нпр. Ниневљани, по савјету пророка

Јоне (Јона 3).2
Слично старозавјетној Божијој Цркви, и новозавјетна
– хришћанска Црква је од свога почетка осветила пост, који
је учењем и примјером Сâмог
Началника вјере – Господа
Исуса Христа, Његових светих
ученика и апостола, заједно са
осталим средствима спасења,
постављен у темељ здања Цркве Божије. Господ Исус Христос
је и Сâм постио четрдесет дана,
а у вријеме Своје спасоносне
проповиједи Еванђеља заповиједио је: А када постите, не
2 Види: Протоіерей Григорій Дебольскій,
Дни богослуженія, Том II, С.-Петербургъ
1901, стр. 4.

3 Исто, стр. 6.

шћу општења са Богом. Преко поста човјек успоставља
здрав и правилан однос према
Богу, према творевини, према
себи самом и према ближњима
својим“, закључује митрополит
Амфилохије.4 „Не ограничавај,
међутим, врлину поста само на
исхрану. Истински пост није
само одрицање од различите
хране, него одрицање од страсти и гријехова: Да никоме не
учиниш неправду. Да опростиш
ближњему своме за увреду коју

ти је нанио, за зло што ти је
учинио, за дуг што ти је дужан.
Иначе, не једеш месо, али једеш
самога брата свога. Не пијеш
пиће, али унижаваш другога
човјека“, опомиње нас Свети Василије Велики.5
„Вишедневне постове Црква је установила пред великим празницима који нас четири пута годишње (сходно
годишњим добима) позивају на
духовну обнову у славу Божију,
слично самој природи која посвједочава славу Божију сваке
четвртине у години, и
тако нас духовно припрема за учешће у светој
радости долазећих празника која је много узвишенија од мрса“, каже
протојереј
Григорије
Дебољски.6 Посљедњи
вишедневни пост Православне цркве бива пред
празником
Христовог
рођења, од 15. новембра
до 25. децембра (по јулијанском календару). У
црквеном Уставу се назива, као и Велики пост,
Четрдесетницом, пошто
траје четрдесет дана. Назива се још и Филиповим,
по дану Светог апостола
Филипа који се празнује 14. новембра, а послије кога наступа
пост. Божићни пост јесте зимски и служи нам да њиме осветимо завршни период године тајанственим обнављањем
духовног јединства са Богом и
припремом за Рождество Христово.7
Празник Христовог рођења у
животу православних хришћана, али и у богослужбеном животу црквене године, заузима
једно посебно мјесто, јер је овај

4 Митрополит Амфилохије (Радовић),
„Свети пост тела и душе – пут ка спасењу“, у: Пост – пут ка трпези Бога живога, Цетиње 2001, стр. 12.

5 Св. Василије Велики, наведено дјело, стр. 182.
6 Г. Дебольскій, наведено дјело, стр. 11.
7 Исто, стр. 46.
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сту молитву, те тако постанемо
заједничари Божије благодати.
Дакле, истински пост означава уздржавање и очишћење
од прљавих и нечистих помисли и злих дјела, а истовремено
уздржање од стомакоугађања,
преједања и претјераних јела.
„Духовно осмишљена промјена исхране мијења из основа
човјекову философију живота.
Претјерана брига о укусним и
сладосним пролазним јелима
угушује у човјеку и убија глад
и жеђ за непролазном сладо-
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будите суморни као лицемјери;
јер они натмуре лица своја да
се покажу људима како посте. А
ти кад постиш, намажи главу
своју и лице своје умиј (Мт. 6,1617); Него ће доћи дани када ће
отет бити од њих женик и онда
ће постити (Мт. 9,15); А овај
род се изгони само молитвом
и постом“ (Мт. 17,21). Сходно
примјеру и дјелу Господа Исуса Христа, Његови апостоли и
ученици су и сами постили (ср.
ДA 13,2; 14,23; 2 Кор 6,5; 11,27), а
заповиједали су и вјернима да и
они посте (1 Кор 7,5), што
је Православна црква
очувала до данас.3
Основни циљ поста
јесте очишћење душе
и тијела од тјелесних и
душевних страсти, као
и прослављање Бога и
Његових светих. Прави
пост, дакле, има двије
стране, тјелесну и духовну, и састоји се, како у
уздржању од мрсне хране, тако и у уздржавању
од рђавих мисли, жеља
и дјела, умножавању молитава, доброчинстава
и вршењу свих еванђелских врлина. Пост обуздава сластољубље и
стомакоугађање. Међутим, он
истовремено ослобађа човјека
од тираније душевних страсти
и рђавих помисли. Њиме се чисти човјеков ум и узводи ка небесима. Немогућа је чиста и сабрана молитва и стицање било
које хришћанске врлине без духовног и тјелесног поста. Ипак,
најважнији циљ поста јесте да
уз његову помоћ стекнемо заједницу са живим Богом. Без душевне чистоте, која се, између
осталог, постиже и редовним
постом, не можемо да се приближимо Богу и задобијемо чи-
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празник испуњење старозавјетних пророштава и наше наде за
долазак Спаситеља. Као православни хришћани, празновање Христовог рођења (које
пада 25. децембра по јулијанском календару) започињемо
припремним периодом који
се огледа у четрдесетодневном
посту. „Четрдесет дана прије
Рођења нашега Господа улазимо у период Божићног поста:
да бисмо очистили душу и тијело, да бисмо на одговарајући
начин ушли у велику духовну
стварност Христовог доласка и
учествовали у њој“, закључује
отац Александар Шмеман.8 Дакле, период припреме за Божић,
тј. Божићни пост, почиње шест
недјеља прије празника Христовог рођења. Баш као Израиљ и
као Дјева Марија, и ми се, као
Црква, припремамо за долазак
Месије.9 Према томе, суштина и смисао Божићног поста је
припрема за сусрет са Богомладенцем. Та припрема подразумијева чишћење, преображај
и обнављање нашег бића, ради
сусрета са Богом и са ближњим.
„То значи савладавање, побједу
над старим човјеком у нама и
преображај наше душе у јасле у
којима ће се родити Спаситељ.
Као што су мудраци са Истока, вођени звијездом, стигли
до витлејемске пећине, тако и
ми, вођени постом, као звијездом, стижемо до пећине, на поклоњење Дјетету“.10 Ми се сјећамо и, корак по корак, пратимо
догађаје који су у вези са нашим
8 Протопрезвитер Александар Шмеман,
„Празници Цркве – Царство Божије већ
овде и сада“, у: Наш живот у Христу, Христов живот у нама, Београд 2007, стр. 83.
9 Упореди: Оваплоћени Бог, православни
литургијски катихизис, Цетиње 2002,
стр. 89.
10 Јереј Слободан Лукић, Божићни пост –
припрема за сусрет са Богомладенцем, на:
https://mitropolija.com/2019/11/26/
bozicni-post-priprema-za-susret-sabogomladencem/

завјетом са Богом. Слушамо
ријечи пророка и примамо њихова обећања. Поштујемо свету
лозу предака Божијих, у оквиру
које је и Давид, слика Христова.
Заједно са пророком Михејем,
претражујемо Витлејем, тамо
налазимо пећину и сусрећемо
мудраце са Истока. Заједно са
пророком Исаијом сазерцавамо
Дјеву која рађа Емануила.11
Ступајући на пут Божићног
поста, имамо, дакле, пред собом
путеводитеље – старозавјетне
пророке и праведнике, који су
кроз подвиг поста припремали
себе и народ за сусрет са Месијом
који ће се од Дјеве родити (Ис.
7,14). Мојсије је четрдесет дана
постио да би био удостојен да
прими од Бога ријечи заповијести на каменим таблицама. Ми
постимо четрдесет дана да би,
такође, били удостојени сусрета
и примања оваплоћене Ријечи
Божије. Зато у Недјељу праотаца богослужбено помињемо све
родоначалнике народа Божијег,
од Адама до праведног Јосифа,
заручника Маријиног, као и све
пророке који су проповиједали
о Христу, од Самуила до Јована Крститеља. У Недјељу отаца
прослављамо све Исусове претке по тијелу који се наводе у родослову у Еванђељима од Матеја
и Луке. Посебан, пак, значај наш
народ је уткао у три припремне
недјеље пред празник Божића,
које имају и особите називе: Дјетињци, Материце и Оци, јер је „у
средишту значај породице која
је слика љубави Божије и односа Бога Оца према Својој дјеци.
Међусобно везивање и дријешење родитеља и дјеце слика је
помирења између Бога и човјека
које је остварено рођењем Богочовјека и раздрјешивања веза
гријеха којима смо били везани

до доласка Његовог.“12
Сама, пак, установа Божићног поста, слично осталим вишедневним постовима, датира
још из древних хришћанских
времена. Већ од 4. вијека налазимо јасна указања на Божићни
пост. У том вијеку о њему говоре Свети Амвросије Милански,
Филастрије, и Блажени Августин. У 5. вијеку, свједочећи о
Божићном посту, као већ древном у то вријеме, Лав Велики
каже: „Сама пракса уздржавања
запечаћена је четирима временима да бисмо током године ми
познали како нам је потребно
непрестано очишћење и да се
у животу свагда морамо старати и трудити на искорјењивању
гријеха, постом и милостињом,
јер, прљавштином тијела и нечистотом наших прохтјева, умножава се гријех“. По ријечима
Лава Великог, Божићни пост
је наша жртва Богу за сабране плодове. „Како је Господ нас
опскрбио плодовима земље“,
каже светитељ, „тако смо и ми
дужни, током овог поста, да
снисходимо убогима“. По ријечима Светог Симеона Солунског, „пост Божићне четрдесетнице изображава Мојсијев пост,
јер је овај, постећи четрдесет
дана и четрдесет ноћи, на каменим плочама примио написане
Божије ријечи. А ми, постећи
четрдесет дана, созерцавамо и
примамо живу Ријеч од Дјеве,
записану не на камену, већ оваплоћену и рођену, и присаједињујемо се Његовом божанском Тијелу“.13
У првим вијековима Божићни пост није код свих хришћана
имао исто вријеме трајања. Неки
су постили седам дана, неки и
више. Да би се провела једнообразност међу хришћанима,

11 Упореди: Оваплоћени Бог, стр. 89-90.

12 С. Лукић, наведено дјело
13 Види: Г. Дебольскій, наведено дјело, стр. 46.

подвижничке него литургијске
природе15, богослужење током
Божићне четрдесетнице у неким мјестима се састојало, као
и у Великом посту, у служењу
часова и читању Молитве Светог Јефрема Сирина и покло-

Посљедњи дан Божићног
поста обично се назива Бадње
вече, односно, сочелњиком или
сочевњиком, од сочива, које
Устав прописује да се служи на
трпези тога дана. Једење сочива у навечерје Рождества Хри-

14 Исто, стр. 47.
15 Види: А. Шмеман, наведено дјело, стр. 83.

16 Види: Г. Дебольскій, наведено дјело, стр. 47.
17 Исто, стр. 47.

стовог вјероватно да потиче од
подражавања посту пророка
Данила и тројице младића које
помињемо пред Христовим
Рождеством, а који су се хранили сјемењем земаљским, како
се не би обешчастили трпезом
безбожничком (Дан. 1,12) – и сагласно ријечима Еванђеља које
читамо у навечерје празника:
Царство небеско је слично зрну
горушичином које узме човјек и
посије на њиви својој (Мт. 13,3136). Сходно томе, православни
хришћани су и сачували побожни обичај да ништа не једу
до изласка звијезде на Истоку,
која је благовијестила о рођењу
Исуса Христа – заповиједајући,
у ствари, и нама да Божићни
пост треба држати до самог
празника Рождества Христовог.18
На крају свега реченог, можемо закључити да је Божићни
пост установљен ради тога да
бисмо постећи тјелесно и духовно, до дана Христовог рођења,
очистили себе покајањем, молитвом и постом, како бисмо
чистом душом и тијелом могли богобојажљиво да дочекамо
Сина Божијег Који се родио као
Син Човјечији у свијету. Поред
обичних дарова и жртве, Њему
приносимо наше чисто срце,
жељу да слиједимо Његово
учење, вољу да живимо са Њим
и у Њему. „Постећи четрдесет
дана, сазерцавамо и примамо
Живо Слово – Исуса Христа
од Дјеве, Које није исписано
на камену, него се оваплотило
и родило као човјек, и тако се
приопштавамо Његовом Божанственом Тијелу“, закључује
Свети Симеон Солунски.19
Радмило Радовић, протојереј
18 Исто, 47-48.
19 Пост – пут ка трпези Бога живога, Цетиње 2001, стр. 130.

b

нима у неке дане до 20. децембра.16 Правила уздржавања,
прописана Црквом током Божићног поста, по својој строгости истовјетна су Апостолском
посту. Понедјељком, сриједом
и петком током поста, Уставом се забрањује риба, вино и
уље, а дозвољава се сухоједеније, послије вечерње; у остале
дане забрањује се једино риба
на коју се разрјешава суботом,
недјељом, и на велике празнике, под условом да они падну
уторком и четвртком. Уколико падну у понедјељак, сриједу
или петак, разрјешење се односи само на вино и уље. Од 20. до
25. децембра, односно, од дана
Претпразништва
Рождества
Христовог, „ако се деси и субота или недјеља, не разрјешава се
на рибу“.17
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на Сабору, одржаном у вријеме
патријарха Луке и императора
Мануила 1166. године, наложено је да сви хришћани пост
пред Рождеством Христовим
држе четрдесет дана. Валсамон,
патријарх антиохијски, тумачећи поставке Сабора, којима
је назначено да се пост пред
празником Рождества Христовог држи четрдесет дана, каже:
„Како су неки сумњали зашто
нигдје није назначен број дана
Богородичног и Божићног поста, сам свјатјејши Патријарх
је казао да, пошто о броју дана
ових постова није указано правилом, дужни смо да сљедујемо
неписаном црквеном предању
и да постимо од првог дана августа и од петнаестог дана новембра.“14
Иако је Божићни пост више

ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ
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Свети Јован Златоусти
о Светом Причешћу

риступимо с вером, приступимо сви немоћни.
Кад су они који су се дотицали одежде Његове привлачили на себе чудотворну силу,
како да не привуку ту силу још
у већој мери они који примају у
себе целога Христа? Приступити (Причешћу) с вером значи
не само примити предложено,
него дотаћи се Њега с чистим
срцем, с таквим расположењем
као да приступамо самоме
Христу. Шта је с тим што ти не
чујеш Његовог гласа? Зато ти
гледаш Њега у ономе што ти се
подноси; или боље рећи: и глас
Његов чујеш, јер Он говори
кроз јеванђелисте.
И тако, верујте, да се и сада
свршује Вечера, на којој је Он
исти седео. Ова од оне ничим се
не разликује. Не може се рећи,
да ову свршава човек а ону је
свршавао Христос; напротив,
и ову и ону свршавао је и свршава исти Он. Кад видиш како
свештеник подноси теби Дарове, замишљај, како ово чини
не свештеник — него Христос
пружа к теби руку. Као што при
крштењу не крштава те свештеник, него Бог невидљивом силом држи главу твоју, и ни ангел ни архангел нити други ко
сме приступити и коснути се,
тако и у Причешћу. Ако једини
Бог препорађа, то Њему јединоме припада и дар.
Зар не видиш, како и у нас кад
неко жели некога усиновити, не
поверава тај посао слугама, него
се сам јавља пред судом? Тако и
Бог није поверио дар ангелима,
него сам присуствује, заповеда

и говори: Оцем својим не зовите никога на земљи (Мт. 23,9).
Ово не говори зато да ти не би
поштовао родитеље, него да би
више поштовао Онога који те је
створио и у број деце своје примио. А ко је теби дао оно што је
веће, тј. понудио самога Себе,
тај ће још мање сматрати недостојним Свога величанства да
ти пружи и Своје Тело. Зато чујмо, јереји и мирјани, чега смо се
ми удостојили, чујмо и ужаснимо се! Христос нам је дао Своје
Тело за храну! Себе самог пону-

Он није поштедео Себе? За Јудеје Бог је био уредио празнике,
како би они сваке године спомињали Његова доброчинства;
а теби такорећи напомиње их
Он сваки дан кроз ово таинство. Зато, не стиди се Крста. У
њему је закључана наша слава –
наше таинство. Овим даром ми
себе украшавамо, њиме се хвалимо. Ако ја речем, како је Бог
створио небо и земљу, раширио
море, послао пророке и ангеле,
ја не исказујем у таквој мери
Његову благост.

дио за жртву: какво ћемо имати оправдање када примајући
такву храну ипак грешимо?
Једући Јагње, бивамо вуци! Једући Овцу, остајемо грабежни
као лавови! Ово таинство захтева да будемо савршено чисти, не само од грабежи него и
од мале вражде. Ово таинство
је таинство мира; оно не дозвољава јурњаву за богатством.
Кад Господ није поштедео ради
нас самога Себе, то шта заслужујемо ми када због богатства
не штедимо душе своје, за коју

Врхунац доброчинства Његовог састоји се у томе што
Он није поштедео Сина Свога
за спасење слугу отуђених од
Њега. Зато ни Јуда ни Симон
(врачар) не смеју приступати
овој трпези, јер су они обојица
пропали од среброљубља.
Избегавајмо, дакле, ову пропаст. И не сматрајмо довољним
за спасење, ако отмемо од удовица и сиротана те принесемо
за свету трпезу златан сасуд
украшен драгим камењем. Ако
желиш да принесеш жртву,

принеси душу своју, за коју је
И тако, верујте, да се и сада свршује Вечера, на којој је Он исти
принесена жртва; душу своју
седео. Ова од оне ничим се не разликује. Не може се рећи, да ову
учини златном. Ако ли је она
свршава човек а ону је свршавао Христос; напротив, и ову и ону
јевтинија од олова и иловаче, а
свршавао је и свршава исти Он. Кад видиш како свештеник подти приносиш златни сасуд, какноси теби Дарове, замишљај, како ово чини не свештеник — него
ва је корист од тога? Зато побриХристос пружа к теби руку. Као што при крштењу не крштава
нимо се, не само о том како ћемо
те свештеник, него Бог невидљивом силом држи главу твоју, и ни
принети на дар златне сасуде,
ангел ни архангел нити други ко сме приступити и коснути се,
него о том како ћемо учинити
тако и у Причешћу. Ако једини Бог препорађа, то Њему јединоме
принос од праведних трудова.
припада и дар.
Такви приноси, добијени тобом
без страсти према имању, драгоценији су од сваких златних. она је торжествени сабор анге- прима и остале дарове…
Црква није за то, да би се у њој ла. Због тога ми тражимо на дар
Богу су потребни, не златни
сабирало злато, ковало сребро; ваше душе — гле, ради душе Бог сасуди, но златне душе.
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Свето Причешће или јесте стварно целебно (исцелитељско) овде и сада или је недејствено овде и сада (са крхком надом да ће у Есхатону бити дејствено). Оно је делотворно и чудотворно и сада, и увек, и у векове векова, што ће рећи и историјски и
есхатолошки, али једнима на здравље, живот и спасење, а другима на болест и смрт,
духовну или телесну (или обе!), сходно њиховој вери или неверовању, спремности или
недостојности.

О

ва истина, небројено много
пута проверена и доказана,
није непозната ни у свету науке. Зато је сада намерно нећемо
илустровати искуством било
ког свештеника већ животним
ставом једне верујуће научнице, наше савременице. Др Јелена
Јамарелу, професорица инфектологије на атинском Универзитету, на питање како гледа на
могућност заразе преко светог
Причешћа за време садашње
епидемије, одговорила је следећим речима: „Непотребно је
створена оваква тема. Ја лично
верујем да ствар стоји потпу-

но другачије. Свето Причешће
је Света Тајна. Кад идеш да се
причестиш, не идеш из навике,
него из жеље да се причестиш
Телом и Крвљу Христовом. То је
највећа Тајна. Или у њу верујеш
и нормално се причешћујеш,
или у њу не верујеш, па се и не
причешћујеш. Они који желе да
се причесте не треба да се плаше. Нема половичних решења
у стилу да треба користити посебне кашичице и тако даље.
Ја сам апсолутно против свега
тога. Ако верујемо, ми тиме не
изазивамо судбину. Ако је реч о
таквој Светој Тајни и човек иде

да се причести, онда је то нешто најважније у његовом животу. Ако пак верујем да се тиме
могу заразити, онда не верујем
у највећу Свету Тајну. Они који
желе да се причесте не треба да
се плаше да се Причешћем икад
може пренети неки микроб”.
На следеће питање – да ли би
се причестила кад би знала да је
верник који стоји испред ње инфициран коронавирусом – одговорила је овако: „Причестила
бих се, са вером да Бог неће дати
да се заразим због учешћа у тако
великој Светој Тајни. Истичем
шта бих учинила ја лично, себе
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ШТА КАЖУ ВЕРУЈУЋИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВНИЦИ
НАУКЕ И СТРУКЕ?

b

ЕПИСКОП ДР ИРИНЕЈ БУЛОВИЋ:
СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ – ЛЕК БЕСМРТНОСТИ
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ради и у своје име”.
Успут напомињемо да, очевидно, постоји струка и струка:
ова истакнута лекарка извесно
није нестручна, а највероватније
је стручњак бар колико и неки
наши незаменљиви експерти, од
којих један изјављује да не може
да искључи могућност заразе
преко Причешћа, а други, веселник и весељак, сматра да изостанак дозволе за краткотрајни
прекид полицијског часа, како
би народ бар на Васкрс могао да
дође на Литургију и причести
се, није ништа страшно, јер, забога, непразновање Васкрса или
неког другог празника значи тек
„један крканлук мање”. А све је
то, благо нама, изговорено пред
лицем – боље рећи у лице – Србима у Србији, од којих више
од деведесет одсто њих исповеда православну веру и припада
Српској православној цркви.
Не можемо да прећутимо да и у
нашој средини има много врсних и једнако квалификованих
лекара и лекарки – неке од њих
и лично познајемо – који, и на
речи и на делу, заступају став
госпође Јамарелу, али њих нема,
нити ће их бити, на екранима
наших телевизијских кућа.
Неки угледни лекари, па и
веома утицајне међународне
медицинске установе и организације, иду и корак даље разматрајући питање претпостављене опасности од заразе услед
причешћивања из исте Чаше,
било непосредним пијењем из
ње било употребом освећене
ложице (у лаичком термину
кашичице). За разлику од госпође Јамарелу, која проблем
или псеудопроблем посматра
и под призмом науке и у светлости вере истовремено, поменути лекари и институције
потпуно апстрахују присуство
или одсуство вере и приступају

актуелном питању данашњице
искључиво са становишта које
они сматрају стручним и научним. Тако је, примера ради, „Комисија стручњакâ” при грчком
Министарству здравља оценила да постоји могућност заразе
преко Причешћа. На ту оцену
је одлучно реаговао др Јован
Кундурáс, професор солунског
Медицинског факултета у пензији, аргументовано доказујући
да „међународне научне студије
потврђују безбедност светог
Причешћа у односу на заразе”.

Владика Иринеј Буловић

Он је просто-напросто отворио фајл PuBMed, навео кључне
речи (Shared Communion Cup,
Hazard и Infections) и, на основу established data, стекао увид
у десетине строго научних расправа, у чију научност може, по
њему, да посумња само неко чији
је „централни нервни систем
поремећен”. Проучивши петнаест таквих расправа објављених
у угледном часопису Journal of
Infections, он аподиктички тврди: „Не наводи се ниједна болест
која настаје услед заједничког
коришћења Чаше светог Причешћа”. Позивајући се на текст
O. N. Gill-a, објављен у том часопису под насловом The Hazard
of Infections from the Shared

Communion Cup („Опасност од
заразе из заједничке Чаше Причешћа”) 1988. године, када је био
актуелан HIV, показује да се ни
ХИВ-инфекција није ширила
путем Причешћа. Нећемо наводити остале његове изворе него
само његов општи закључак да
се Причешће и патогене појаве
узајамно искључују.
У овом контексту морамо,
са захвалношћу, да поменемо
и текст ђакона Константина
Дојића „О политичкој злоупотреби пандемије у циљу вјерске дискриминације” из марта
ове године, који такође наводи
резултате научних истраживања, а од њих морамо навести
макар неке. „Научна истраживања, пише он, која су се бавила количином и врстом микроорганизама на евхаристијским
сасудима у симулираним условима евхаристијског обреда
закључила су да у зависности
од неколико фактора – алкохола у вину, антимикробног
олигодинамског дјеловања бакра, месинга, сребра и злата
која се користе као материјали,
а посебно услед чина брисања
прибора убрусом – микроби на
овим предметима постоје, али
је њихова количина врло мала.
Утврђено је да сâмо брисање
евхаристијске Чаше између
причасникâ ланеним убрусом
смањује број микробâ за деведесет одсто. (...) Наведени метали
дјелују готово потпуно антисептички. Ово својство сребра,
злата, месинга и бакра од којих
су евхаристијске Чаше обично
направљене било је познато од
давнинâ, а данас је познато као
олигодинамски ефекат”. У продужетку наглашава: „Најновије
студије указују на чињеницу да,
иако коронавирус може опстати на нерђајућем челику, стаклу или пластици данима, на

дневно, примају Причешће нису
под већим ризиком од заразе у
поређењу са особама које се не
причешћују или које уопште не
присуствују хришћанским богослужењима”. Затим саопштава да је Центар за контролу болести у САД управо на основу
овог истраживања, као одговор
на учестале злонамерне пријаве
противникâ Евхаристије, издао
препоруку у којој је написано
исто оно што тврдимо ми православни, па и писац ових редова, – да никада није забележена
епидемија која потиче из евхаристијске Чаше. (Узгред буди
речено, због тога тврђења нас
је, без помињања нашег име-

на, прозвао један човек, и то не
неки епидемиолог него теолог,
присталица, подразумева се,
нове, „научно–истраживачке” и
„дијалошке” (!) школе богословског размишљања. Реч је, подсећамо, о постављеном питању:

Ко је доказао да никад није било
заразе услед причешћивања? и
о нашем контрапитању: А ко је
доказао супротно?) Амерички
стручњаци додају, додуше, „да
теоретски ризик од преноса
постоји, али да је он вјероватно
сувише мали да би могао бити
детектован”, а у крајњем случају
допуштају верницима са респираторним симптомима или
са отвореним ранама у усној
дупљи да се привремено уздрже
од Причешћа или да се причесте
на неки други, алтернативни начин. „Забрана, због поштовања
вјерских слобода, ником на ум
није падала”, наглашава Дојић.
У његовом тексту налазимо још

доста занимљивих података,
подстицајних за размишљање
и верујућима и неверујућима,
као, примера ради, „да древна
хришћанска пракса ритуалног
прања руку свештеника пре почетка богослужења” није само
обредни пропис или символички гест „него и практична
превенција већине евентуалних
преноса заразних болести”.
Већ смо помињали самовољно увођење другачијег начина
причешћивања од стране појединих епископа и свештеника,
наводно безбедног у односу на
вирус који хара, али је у међувремену потврђено „да је теоријски
ризик заразе преко усана мањи
него преко руку, те је споменута
пракса интинктације (умакања)
ризичнија”, а много је већа вероватноћа да се неко зарази
„руковањем или хватањем кваке него Причешћем”. Оштроумно је и духовито запажање у
наставку чланка да би ризику
инфекције убедљиво највише
били изложени свештеници, а
да англо-америчким осигуравајућим друштвима та чињеница никако не би промакла, те
би она, профита ради, увећала
износ здравственог и животног осигурања свештеницима
уопште, а православним свештеницима посебно, што, наравно, није случај.
Преузето из књиге:
Епископ бачки др Ириније:
Свето причешће
– лек бесмртности, Беседа,
Нови Сад 2020. , стр. 79-87
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Затим саопштава да је Центар за контролу болести у САД управо на основу овог истраживања, као одговор на учестале злонамерне пријаве противникâ Евхаристије, издао препоруку у којој
је написано исто оно што тврдимо ми православни, па и писац
ових редова, – да никада није забележена епидемија која потиче
из евхаристијске Чаше.
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чистом бакру нестаје већ после
четири часа, док га месинг (од
којег се често праве свештени
сасуди и кашичице) уништава
за неколико минута”. Не задржавајући пажњу само на вирусу ковид-19 него се осврћући
на заразне болести уопште, наводи резултат епидемиолошког
истраживања из 1997. године,
када је праћена шесто деведесет
једна особа која се током дужег
времена редовно причешћивала и изведен закључак да „особе које редовно, па чак и свако-
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јера је пут у коме Бог и човјек
иду у сусрет један другоме.
Први искорак чини Бог, тако што
се открива човјеку. Бог се сваком човјеку понаособ открива,
да ли посредно или непосредно.
Бог се открио већ библијским
првоствореним људима Адаму
и Еви: обраћао им се и бринуо
је о њима, чак и након прародитељског гријеха. Бог је причао и
са њиховим синовима Каином
и Авељом, а они су му из захвалности и страхопоштовања
приносили жртве. Кроз читаву старозавјетну историју Бог
се открива изабраном народу
Божијем: Јеврејима (Израиљу).
Бог се обраћа Аврааму, Исаку, Јакову и многим другим, те
они имају жив дијалог са њим.
Некада се Бог јавља њима само
Ријечју Својом, некада у облику
анђела или каквом другом симболу. Свакако да су два најупечатљивија јављања Божија старозавјетним оцима била када
се Бог јавио Аврааму у виду
три идентична анђела и Мојсију
у облику несагориве купине.
Бог се људима у Старом завјету
јавља преко изабраника својих:
пророка, патријараха, судија,
царева, итд. Зато псалмопјесник
Давид и кличе у својим Псалмима: „Бог је Господ и јави се нама,
Благословен Који долази у Име
Господње” (Пс. 118, 26-27). Настављајући своје Откривење и
у Новом завјету, Бог се људима,
мање или више јасно или тајновито, јавља и данас. Питање
је само колико смо ми људи
спремни да уочимо знакове и
гласове којима нас Бог подсјећа
на Своје постојање и присуство

у свијету. Зато Господ Исус Хри- Аврама, Мојсија, итд.), или престос каже: „Ко има уши да чује, ко симбола (у облику несагориве
нека чује” (Мт. 13, 9).
купине, три анђела, итд.). У Новом завјету сам Бог, тачније Бог
Син (Бог Ријеч, Бог Логос), друго Лице Свете Тројице, улази у
историју, постаје дио творевине,
узима на себе човјечанску природу и непосредно се открива
људима. Христом су људи онога
времена могли непосредно да
виде, чују, додирну, цјеливају,
па и пљуну, а на крају и разапну, оваплоћеног Бога, Бога који
је постао човјек, не преставши
бити Бог. Савршенство Откривења Божијег кроз оваплоћење
Бога Сина састоји се управо у
тој непосредности, како то и
Откривење Божије
благовијести апостол Јован: „И
у Господу Исусу Христу
Логос постаде тијело и настани
се међу нама, и видјесмо славу
Најпотпуније
Откривење Његову, славу као ЈединородноСебе у Свијету Бог је извршио га од Оца, пун благодати и истикроз Оваплоћење Сина Свога не” (Јн 1, 14).
- Господа Исуса Христа. Свети апостол Павле стога пише: Поступност, тајновитост
„Бог који је из давнине много и недовршеност Божијег
пута и разним начинима гово- Откривења
рио оцима преко Пророка, у ове
Кроз читаву историју Открипосљедње дане говорио је нама
преко Сина, којега постави На- вења јасно уочавамо поступност
сљедником свега, кроз којега је у процесу самооткривања Бога
и вијекове створио” (Јевр. 1, 1).
људима. Бог се у почетним спиКроз читав Стари завјет сима у Старом завјету открива
Бог се човјечанству откривао просто као Један, тек понегдје
сложеност
посредно, преко изабраника наговјештавајући
Својих (пророка, патријараха, Својега Бића. Како се Стари
Најпотпуније Откривење Себе у Свијету Бог је извршио кроз
Оваплоћење Сина Свога - Господа Исуса Христа. Свети апостол
Павле стога пише: „Бог који је из давнине много пута и разним
начинима говорио оцима преко Пророка, у ове посљедње дане говорио је нама преко Сина, којега постави Насљедником свега, кроз
којега је и вијекове створио” (Јевр. 1, 1).

У поступности Свог Откривења Бог се људима никада није открио у потпуности, него тек онолико колико су људи могли
прихватити и схватити Божије Откривење. Тако се Бог људима
у Старом завјету открио дјелимично, онолико колико им је било
потребно да сазнају и прославе Њега, Јединог Бога, у Новом завјету потпуније, колико нам је потребно за спасење, а у Царству
Будућег Вијека ће се, према апостолском предању, открити у потпуности.
се често откривао у симболима,
загонетно, некада и недовољно
јасно, тако да је чак и самим изабраницима Божијим којима се
Бог откривао тек накнадно постајало јасно да су заправо доживјели јављање Божије. Осим
тога, ма колико год Откривење
било јасно и савршено, Бог у
Својој суштини остаје људима
несазнатљив. Људи могу познати и увидјети Бога само кроз
дјеловања и дјела Његова, али
никада не могу докучити непро-

Бошко Максимовић, ђакон

b

завјет приближавао Новом
завјету Откривења Божија о сложености Једног Бога бивају све
конкретнија: већ у Старом завјету се пророкује долазак Сина Божијег на земљу, да би се у Новом
завјету Бог открио најпотпуније
до тада - кроз Сина Свога. У
Новом завјету се јасно открива
сложеност Бића Божијег, Једног
Бога у три Личности: Оца, Сина
и Духа Светога.
Читаво Откривење обавијено је велом тајновитости. Господ

ницљиву суштину Божију, која
је ограниченим људским умним
силама надразумна.
Бог се поступно и постепено откривао људима од почетка
људског постојања, имајући врхунац Откривења у Оваплоћењу
Сина Свог. Ипак, пуноћа Откривења ће се догодити тек у Царству Небеском, када ће наше боговиђење бити потпуно. О томе
Свети апостол Павле пише: „Јер
дјелимично знамо и дјелимично
пророкујемо; а када дође савршено, онда ће престати оно што
је дјелимично... јер сад [Бога] видимо као у огледалу, у загонетци, а онда ћемо лицем у лице;
сад знам дјелимично, а онда ћу
познати као што бих познат”
(1 Кор. 13, 9-12).
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ДОПРИНОС МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА
РАЗВОЈУ БОГОСЛОВЉА У СРПСКОЈ
ПРАВОСЛаВНОЈ ЦРКВИ

сторијске околности кроз
које је прошао наш народ
одразиле су се, углавном негативно, на све аспекте живота,
самим тим и на Цркву и њено
богословље. Турско ропство, ратови који су се смјењивали један
за другим, не само да су довели до стагнације богословског
развоја, него до његовог урушавања. Урушавање богословља
по правилу доводи до урушавања практичног црквеног живота. То урушавање се највише
огледало у литургијском смислу
и генерално у познавању вјере
код народа.

Митрополит Амфилохије

У двадесетом вијеку, нарочито послије Другог свјетског
рата, у свијету долази до буђења
интересовања за богословље.
Поједине земље, попут Грчке,

доживљавају праву богословску
ренесансу. Нажалост мрак изазван ратовима се код нас наставио комунизмом, па нас овај богословски талас није захватио.
Ријетка свијетла тачка у том
мраку био је свакако Преподобни Јустин Ћелијски. Управо
се Јустин, као писац и преводилац, највише бави Литургијом
и познавањем вјере православне, за које смо већ навели да су
се нашли у највећој кризи. Тако
Јустин преводи на говорни језик
Литургије са грчког (Три Литургије), као и Требник. Најзначајније његово дјело свакако јесте
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Догматика, што је Јустинова реакција на стање познања вјере.
У трећем тому Догматике Јустин
пише о Евхаристији и светим
тајнама. Он ће у неку руку одредити оквире будуће духовне
обнове, стављајући акценат на
Литургију, стапајући је и својим
личним примјером са аскетским начином живота. Ипак, у
свој својој величини, Јустин није
успио да буде глас који се далеко
чује због историјских околности. Његов започети рад ће наставити и проширити на цијелу
СПЦ његови ученици, о којима
ће даље у тексту бити ријечи.
Богословско буђење ширих
размјера у нашој Цркви почиње
80-их година 20. вијека. Тај период карактеришу двије ствари.
Прво, комунистички тоталитаризам почиње да слаби, што
је био услов за било какву црквену мисију. Друго, из Грчке се
враћају са докторских студија
тројица јеромонаха, ученика
Преподобног Јустина: Амфилохије Радовић, Иринеј Буловић и
Атанасије Јевтић. Њих тројица,
дошавши из Грчке, за коју смо
већ рекли да се у њој одвијала
права богословска ренесанса,
покушаће да идеје прихваћене
од грчких теолога, као и светитеља, имплементирају на наше
тло. Штавише Митрополит Амфилохије, о коме ће даље бити
ријечи, и сам је допринио развоју
грчког богословља и извршио
својом дисертацијом утицај на
исто. Његова докторска дисертација ,,Тајна Свете Тројице по
учењу Светог Григорија Паламе“
сматрала се једним од најбољих
богословских дјела написаних
на грчком језику.
Попут свог духовног оца Јустина Ћелијског, Амфилохије у
средиште хришћанског живота
ставља Литургију. Тако постаје
главни покретач литургијске об-

нове - препорода у нашој Цркви.
Залаже се за враћање Литургије
гдје јој је мјесто - у средиште црквеног живота - јер је она по њему
историјско откривење троједине
тајне живота: тајне Бога, тајне
човјека и тајне природе и њихових здравих односа. Јасно истиче потребу читања литургијских
молитава наглас, служења Литургије са отвореним дверима,
избацивања тропара трећег часа
и слично, како би богослужење
које је одговор човјеков на божански призив, било јасније.
Али он не своди литургијску
обнову на форму, за њега литургијска обнова јесте Литургијом
промјена свијести и духовног
стања у Цркви и стања код појединца. Залаже се за повратак
праксе честог причешћивања.
Пишући о новофилокалијским
оцима (кољиварски покрет на
Светој Гори) и преводећи исте,
настоји да покаже да су идеје литургијске обнове у складу са светоотачким етосом.
Митрополит нарочито наглашава подвижнички карактер
Литургије, тиме укидајући било
какву разлику између подвижничког и литургијског живота.
Подвижништво и Литургија
се међусобно допуњују и прожимају. Подвижништво произилази из Литургије. Завршни
литургијски призив вјернима
,,Светиње светима“ представља и
призива управо на то радикално
одрицање и ослобађање од свега
несветог и нечистог кроз труд,
подвиг и очишћење. Залажући

се за редовно причешће вјерника, Митрополит не укида значај
поста и његову повезаност са
Литургијом. Јасно наглашава да
пост, који игра тако велику улогу у православној философији
живота и у еванђељској антропологији, има за циљ да се и људско тијело дотакне, кроз смирење, уздржање и распињање,
Христа. Ако људско тијело жели
да се причести и преобрази нетварним божанским силама неопходно је да буде претходно
заједно са душом, заједничар и
Христових страдања, кроз уподобљавање Његовом распећу,
истиче Амфилохије.
За Митрополита богословље
није била некаква теорија, академска дисциплина, него пракса
хришћанског живота. Тако као
декан Богословског факултета
и његов редовни професор, Митрополит је на практичан начин
спремао студенте да идеје које
је заступао пренесу у парохијски живот, што је и био крајњи
циљ обнове. Посебну пажњу
посвећује генерално васпитању
младих, покушавајући да понуди концепт православног васпитања као пандан тренутном концепту још увијек заслијепљеном
марксистичком идеологијом.
Спајање богословља и практичног црквеног живота највише се одвијало у епископском
раду Митрополита Амфилохија.
Своје идеје, све оно о чему је писао и говорио као Митрополит
црногорско-приморски, Амфилохије је успио да примијени

За Митрополита богословље није била некаква теорија, академска
дисциплина, него пракса хришћанског живота. Тако као декан Богословског факултета и његов редовни професор, Митрополит је на
практичан начин спремао студенте да идеје које је заступао пренесу у парохијски живот, што је и био крајњи циљ обнове. Посебну пажњу посвећује генерално васпитању младих, покушавајући да
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славне радио станице, увођење
вјеронауке при храмовима, организује разна предавања, симпозионе и много другог. Као и
Јустин, и он својом личношћу
свједочи исправност својих ставова. Како је причао, онако је
живио.
Управо то посљедње, Митрополитова личност, била је

најбољи допринос препороду
духовног стања нашег народа.
Препознајући у њему аутентичност, искреност и светост живота, људи су прихватали, упркос
клеветницима, идеје Митрополитове, видећи у њима путоказ
ка сигурном пристаништу.
Oстоја Дикић, јереј

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

Ђедо

Од Ловћена славног, па све до Крајине,
И од Фрушке горе до свете Метохије,
Нема педља земље коју с крстом у руци,
Није прекрстио отац Амфилохије.
30. октобра ко насљедник Светом
оцу и пастиру Петру Цетињском,
Оде да уздигне небеску Литургију
Са сабором светих у Царству небеском.
На стотине хиљада упаљених свијећа,
Звоно тужно лупа и несрећу јавља,
Да се од нас представио у рајска насеља,
Војник Христа Бога, борац Православља.
Пустио сам сузу да иде низ лице,
нисам је обрисао, нисам хтио крити,
Да ме душа забољела, јер је умро онај,
Онај што се им`о рашта и родити.
У глави ми слика његовога лика,
Насмијано лице, испоштено, блиједо,
Знам да не постоји на свијету нико,
А да није знао ко је био Ђедо.
Ђедо Амфилохије сад се за нас моли,
Пред престолом светим Свевишњега Бога,
За златну слободу и спасење вјечно,
Србије и Црне Горе и српског народа.
Н. П.

b

Срећна нек је мајка која тебе роди,
Бистрога дјечака по имену Риста,
Да би Цркви подарила новога пастира,
Да напаса стадо у Господа Христа.
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међу повјереним му народом.
Као неуморни пастир у својој
епархији Митрополит Амфилохије покреће низ мисионарских активности, попут издавачке дјелатности, у склопу које
објављује на десетине књига,
чланака и превода, сам се бави
превођењем богословских књига и текстова, оснивања право-

БЕСЈЕДА

„ГОСПОДЕ, ПРОСВЕТИ ТАМУ МОЈУ“
(САБРАНЕ БЕСЕДЕ)
39. БЕСЕДА

Изговорена на молебану, одржаном поводом незапамћене и непрекидне смртоносне епидемије која је харала у то време
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Љубљени Христов Богослов,
Јован, каже: Ако нас срце наше
не осуђује, смелост имамо пред
Богом, и што год иштемо примамо од Њега, јер заповести
Његове држимо и чинимо што
је угодно Њему (1. Јн. 3; 21-22).
Носећи у себи савест која саму
себе осуђује и следећи трагове
својих рђавих жеља, одбацујемо
заповести Божије и чинимо оно
што је мрско пред Њим, свакога
дана се опијамо и дане проводимо поред вина и у осматрању
где ће бити пијанка, а ноћи у
душевној и телесној нечистоти,
саживели смо се са неправдом
и користољубљем, радујемо се
крађи и отимачини, живимо у
међусобној зависти и мржњи,
вређамо и клеветамо једни друге, омрзнули смо сваку врлину и учтивост и погрузили се у
сваки вид греха. Како онда ми
можемо имати одважности да
од Бога нешто тражимо молитвама и псалмопојањем? Можемо
ли се надати да ћемо од Њега
добити оно што тражимо када
се не саглашавамо са Његовом
вољом, јер, како каже Псалмопојац, грешнику рече Бог: Зашто ти казујеш законе Моје и
узимаш завет Мој у уста своја?
Јер ти си омрзао васпитање и
речи Моје бацио си за леђа. Ако
видиш лопова помажеш му, и са
прељубником удео свој имаш.
Уста твоја умножише злобу, и
језик твој плете лукавство; седећи клеветао си на брата сво-

Свети Григорије Палама

га и против сина матере твоје
стављао си замку. То си чинио, а
Ја ћутах, смислио си безакоње –
да ћу ти бити сличан! Обличићу
те, и метнућу пред лице твоје
грехе твоје. Разумите ово који
заборављате Бога, да вас не зграби, и неће бити избавитеља (Пс.
49; 16-22), управо као што и нас
сада отима смрт и нема никога
ко ће нам помоћи.
2. Чак и ако нема сваки од нас
све набројане видове греха, сви
смо се ми приклонили једном
или многима од њих и постали
смо бескорисни. Уосталом, довољан је и један од тих грехова
да од нас удаљи милост Божију
и да привуче Његов гнев. Шта је
Израиљце учинило недостојним
таблица које је начинио Сам
Бог? Зар то није било пијанство?
Мојсеј је узашао на гору, где је

постио четрдесет дана и беседио
са Богом о свом племену. Одатле
је донео и нерукотворене таблице исписане прстом Божијим и
сишао са горе, носећи поклон
Израиљцима. Међутим, још издалека је по буци и безумним
крицима разумео да су пијани,
и рекао: Чујем вику оних што
су пијани (2. Мојс. 32; 18). Сматрајући их стога недостојним
таблица начињених и исписаних самом руком Божијом, он је
таблице разбио. Тада је против
њих наоружао друге људе, чији
ум није био помућен пијанством
и који нису себи начинили бога
пијанаца (тј. златно теле). Уз
помоћ тих људи побио је многе
хиљаде и на тај начин умилостивио Бога трезних. Поново узашавши на гору, он је затим донео друге таблице, исписане на
сличан начин, али не истоветне
као оне претходне, јер су биле
начињене од земљаног вештаства. Видите ли да пијанство
још од древних времена доноси
смрт? Видите ли какве је осуде
достојно и како оне што су му
се предали чини недостојнима
дарова Божијих и садашњег живота? Пијанство је оваплоћени
демон, изопаченост помисли,
одузетост тела, живот гори од
смрти, разлог да се Бог одврати
од нас. Још је веће зло што нас
пијанство отуђује од живота
који нам је Бог обећао, јер, каже
апостол, пијанице неће наследити Царство Божије (1. Кор. 6; 10).

док овај, напустивши своје злодело, није на делу показао покајање. Шта Господ у Еванђељу
говори користољупцу који, иако
је земља донела обиље плодова,
ништа од тога није дао сиромасима, него је проширио своје
житнице? Безумниче, ове ноћи
тражиће душу твоју од тебе а
оно што си припремио чије ће
бити (Лк. 12; 20)? Да неко не би
помислио да се ова одлука односила на неко одређено лице,
Он одмах затим додаје: Тако
бива ономе који себи тече блага а не богати се Богом (ст. 21).
Иако се тај богаташ није богатио захваљујући неправди – зар
је било његове кривице у томе
што је земља донела обиље плодова – он је злоупотребио оно
што је Бог изобилно дао, и није
се богатио у Богу тако што би
и сиромасима дао да учествују
у томе. Због тога је постао достојан смрти, не искористивши
ништа од свог богатства. Многи
од нас имају у својим домовима не само оно што су праведно стекли, него и оно што су
уграбили од сиромаха. Они су
заволели користољубље, а то је,
према ап. Павлу, друго по реду
идолопоклонство. Такви болују
од среброљубља, узрока свакога зла. То се не односи само на
наше старешине, него и на трговце, јер њихови тезгари наносе велику штету купцима: ни
када могу не користе исправне
ваге и правилне мере!
7. Због тога и томе сличног ми смо кажњени а бићемо
кажњавани и убудуће. Ми тражимо да се ослободимо несреће,
а кривицу због које смо кажњени само увећавамо. Хоћете ли
да знате како је велико зло користољубље? То можете да видите на основу заразе од које сад
страдамо. Крв је један од телесних елемената и када се њена

b

наследства, а превасходно чини
да душе буду преиспуњене сваким злом и пороком! Завист је
родитељка убиства, јер је услед
ње човек на почетку стекао опит
смрти, а Каин постао братоубица. Како онда да она (завист)
не буде осуђена на смрт или на
нешто што је горе од смрти? Колико тек крађа изазива гнев Божији против себе? У старини је
само Ахар био крадљивац, а читава војска је била погођена док
то нису испитали и каменовали
онога међу њима који је починио тај грех.
5. Све је то написано ради
наше поуке, да не бисмо падали
у исте грехове и били изложени
истим осудама или, боље речено,
још тежим казнама. Будући да
смо се удостојили већег Божијег
старања (досл. посете), заслужили смо и теже ударце, уколико се
не сачувамо од горенаведених и
од Бога забрањених порока. Ако
је реч казана преко ангела потврђена, и сваки преступ и непослушност доби заслужену казну,
како ћемо је ми избећи ако не
маримо за тако велико спасење
које отпоче проповедати Господ
а потврдише га међу нама они
који су чули, што и Бог посведочи знацима и чудесима, разним
моћним делима и раздавањем
Духа Светога по Својој вољи,
каже апостол (Јевр. 2; 2-4).
6. Ананија и Сапфира нису
починили крађу туђе, него своје
имовине, али су били погубљени због лажи која је увек повезана са крађом. Погубио их је
Петар или, боље речено, Бог о
Којем пророк Давид каже: Погубићеш све који говоре лаж
(Пс. 5; 7). Павле је предао сатани
блудника из Коринта и посаветовао Коринћане, написавши: С
таквима заједно и да не једете (1.
Кор. 5; 11). Према њему није показао љубав све до оног времена

25
животворни источник

3. Шта да кажемо о блуду?
Народ Божији је тада изашао из
Египта потпуно ненаоружан, а
прогонило их је мноштво наоружаних. Када су дошли до мора –
једни бежећи а други прогонећи
их, силом и по вољи Божијој,
жезлом и руком Мојсејевом, оно
се разделило и створило пролаз. Прогонитеље је потопило
и мртве их избацило на суседну обалу. Тако се показало да су
ненаоружани имали свеоружје,
јер су скинули оружје са мртваца избачених на обалу. Шта
се затим догодило? Побеђујући
све који су им се супротстављали, пролазили су кроз места и
земље, како настањена тако и
ненастањена, која човек још не
беше покорио. Када су пали у
блуд, толико су ослабили да је у
борби одмах погинуло 23 хиљаде људи. Због тога нам Павле говори: Нити да блудничимо, као
што неки од њих блудничише и
паде их у један дан двадесет три
хиљаде. Да Финес није ревновао
и да једним ударцем није окончао с онима што су починили
мрскост и што су блудничили,
да није зауздао зло и умилостивио Бога, сви би они изгинули и
читав народ би окусио гнев Божији због безакоња блуда. А ко
не зна да је та богомрска страст
присутна и међу нама? Нема,
међутим, никога ко би у том
смислу обуздао другога: ни отац
сина, ни брат брата, ни пријатељ
пријатеља, па се понегде дешава
да их и потпомажу у томе, иако
апостол каже: С таквима заједно
и да не једете (1. Кор. 5; 11). Због
тога смо сви ми достојни смрти
и потпуне пропасти.
4. Ако је блуд достојан такве
и толике осуде, колико је ње достојнија тешка кривица прељубништва које не руши само
једног или двоје, него читаве
домове, имања, рођачке везе и
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количина несразмерно увелича, доноси смрт. И као што сакупљање вишка у телу разара
тело, тако и користољубље разара и усмрћује душу протерујући
из ње Божију благодат, која значи божанствени живот. Ова
душевна смрт свагда претходи
телесној, до које је дошло због
Божијег напуштања човека. Услед греха и преступања божанске заповести смрт је на почетку
ушла у свет; међутим, човек није
умро непосредно после преступа, јер му је Бог дао време за покајање.
8. Бог је све људе могао да
створи из небића, као што је
створио архангеле, ангеле, начела, силе, власти, господства,
херувиме, серафиме и најузвишеније престоле: Он би само
замислио, а Његова замисао би
одмах постала дело, и сви су
они заједно постали. Тако је и
целокупан људски род могао да
створи у једном тренутку и исто
тако је могао да га, у једном одређеном времену, путем смрти
уклони (избрише) са земље, што
је и учинио у време Потопа, сачувавши једино Ноја и његову
децу ради постања другог поколења. Он то, међутим, због
Свог човекољубља није учинио,
него је устројио тако да сваки
од нас, гледајући другог или,
боље речено, многе друге, било
да су то наши крвни сродници или не, разуме неминовност
предстојеће смрти. Тај призор
ће вас подстаћи на покајање и
бригу о ономе после смрти. Будући да сада види да живимо
потпуно непокајани и без бриге
о будућем, Бог праведно на нас
наводи смрт, не допуштајући да
живимо у злу и да истрајавамо у
греху. Смрт представља крајњу
овдашњу казну за грешнике, као
што смо сазнали из египатског
помора.

9. Могуће је, дакле, да из
начина на који смо праведно
кажњени схватимо колико смо
сагрешили пред Богом. Када
кажњава човек, могуће је да и
без основане кривице или због
неког малог преступа кажњеник
буде изложен великој осуди услед неразборитости или суровости оних што га кажњавају. Оно
најузвишеније човекољубље (тј.
човекољубље Божије) не може да
се покрене на гнев и на навођење
тако далекосежног, смртоносног
ударца, уколико уистину нисмо
починили велике грехе и након
тога остали непокајани.

нима), јер Бог виде дела њихова, где се вратише са злога пута
свога и раскаја се Бог од зла које
рече да им учини, и не учини
(ст. 10). Тамо је био Јона који им
је проповедао и претио, али их
није позивао на покајање, нити
им је обећавао састрадање (Божије). Јона се из Јудеје спустио
у Јопију (Јафу), а одатле је, после три дана проведена у утроби кита, био избачен на морску
обалу и послат да проповеда у
Ниниви.
11. Овде је, међутим, много већи од Јоне, јер је превечни
Логос Божији, чији је праоб-

Познајмо, браћо, отуда, мноштво и величину наших грехова; нека се
свако одврати од свог телесног умовања и нека се окрене ка Господу.
Искрено се покајмо и напустимо своје рђаве навике и греховне склоности, да бисмо зауставили гнев Божији и преобратили га у милост. Излечимо наше зло, да нас то исто зло не би погубило. Нећемо
подражавати оне што су погубљени у Потопу, него оне у Ниниви
који су се спасли покајањем.
10. Познајмо, браћо, отуда,
мноштво и величину наших
грехова; нека се свако одврати
од свог телесног умовања и нека
се окрене ка Господу. Искрено се
покајмо и напустимо своје рђаве
навике и греховне склоности, да
бисмо зауставили гнев Божији
и преобратили га у милост. Излечимо наше зло, да нас то исто
зло не би погубило. Нећемо подражавати оне што су погубљени у Потопу, него оне у Ниниви који су се спасли покајањем.
Иако они тада нису могли да
познају човекољубље Божије на
основу многих примера, усрдно су вапили ка Богу, сви се
одвратили од свог рђавог пута
и неправедних дела, говорећи:
Ко зна, можда ће се раскајати
Бог и повратити од љутог гнева
Својег, да не изгинемо (Јона 3;
9). Ми, међутим, познајемо човекољубље Божије и на основу
многих других ствари, и на основу ових догађаја (са Ниневља-

раз био Јона, сишао са небеса
на земљу као што је Јона сишао
у Јопију (Јафу) и, предавши се
искушењима и страдањима као
Јона таласима, кроз смрт сишао
у најнижи део земље. Ту Га је ад
прогутао као што је кит (прогутао) Јону, али је Он одатле у
трећи дан васкрсао, обећавши
покајанима Царство небеско,
разјаснивши и проповедавши
свима нама у чему се састоје
дела покајања која ми, међутим,
одбацујемо, и праведно бивамо
предати страшној смрти.
12. Уистину је страшна смрт,
било да се приближава, било
да је очекивана, али је много
страшније ако се не одвратимо од својих грехова, јер одатле
нараста казна, после које ћемо
бити предати бесконачним
мукама. Нека их нико од нас
не упозна на основу свог искуства! Ако нам овдашње недаће изгледају неподношљиво,
иако су привремене и дотичу

се само тела, какве су тек онда
оне (недаће) које заједно са телом муче и душу и за које не
можемо очекивати да ћемо се
од њих избавити! Ми ћемо се,
браћо, покајати и обратити, и
своје покајање показаћемо и
речима и делима. Припашћемо
Богу скрушенога срца, говорећи Му: Господе, немој ме јарошћу Својом прекорити, нити
ме гневом Твојим казнити (Пс.
6; 1), него учини са слугом
Твојим по милости Твојој (Пс.
118; 124), а не онако како смо
заслужили. Он је близу свакога који Га призива, уколико не

вапи само устима него и умом,
ако се и делима и начином живота обрати к Њему.
13. Обратите Ми се и обратићу вам се, каже Господ (Зах.
1; 3), и безакоња ваших нећу се
опомињати (Иса. 43; 25). Ако
усрдно и без освртања будемо
бежали од сагрешења или ако
исповешћу, покајањем и делима која ће се супротставити
нашим прегрешењима умилостивимо Бога, ако Га делатним смирењем приклонимо ка
нама, онда ћемо се, подржани
Божијим човекољубљем које
допуњује наше недостатке, из-

бавити од овог Божијег гнева и
од ове неправовремене смрти и
потпуне пропасти, а у будућем
веку задобити бесмртни живот, у славу Јединог Животодавца Христа, Којем доликује
слава, сила, част и поклоњење
са безначалним Његовим Оцем
и живототворним Духом, сада
и увек и у векове векова. Амин.
Преузето из књиге:
Свети Григорије Палама,
Господе просвети таму моју!
(сабране беседе),
Образ светачки, Београд
2005., стр. 314-320.

Свештеник Алексеј Тимаков, настојатељ Храма светитеља Николаја при Центру за
борбу са туберкулозом (ЦБТ), настојатељ Храма светитеља Николаја на Преображењском гробљу:

У

нашем Храму светитеља Николаја при Центру за борбу
са туберкулозом, Литургија се
по правилу служи двапут, средином седмице и недјељом. Долазе и пацијенти, и бивши болесници за које је храм постао
родно мјесто, и медицинске
сестре. Обично исповиједам по
окончању богослужења, а затим
се причешћују сви који желе.
Не тражим од људи потврде,
не питам их од ког облика болести пате, – сви прилазе Путиру по реду који сами обликују.
На служби ове недјеље је било
дванаест људи, шест пацијената и шест постојаних парохијана. Двоје пацијената су се први
пут причестили. Дешава се да
се човјек разболи и да почне на
другачији начин да се односи ка

Понекад ме зову у реанимацију. Опет понављам, какав је
облик туберкулозе код човјека
којем је потребно Причешће,
отворен или затворен, мене не
занима. Ја му прилазим са Путиром. Уколико у њему нешто
остане, доносим га у олтар и
опет све употребљавам. А када
идем да причешћујем дјецу не
питам који облик болести имају.
По професији сам љекар,
завршио сам медицински институт и радио сам осамнаест
година у хитној помоћи као реаниматолог. Добро схватам шта
су вирусне и инфекцијске боСвештеник Алексеј Тимаков
лести и како се оне преносе. И
животу, ка свом односу ка Богу. уколико би било могуће заразНакон што вјерници приступе ити се кроз Свете Дарове, ја бих
крсту, ја у олтару употребљавам се онда сигурно заразио, и то не
све што остане у Путиру.
само ја.
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Замислите само, колико људи
долази у храм на богослужење у
градској зони? Рецимо 70-их и
80-их година, када храмова није
било много, они су били попуњавани до посљедњег човјека. У том периоду мој отац је
служио у Храму светитеља Николаја у Кузњецима и за вријеме
Великог поста тамо је било и до
1500 причасника. Замислите,
стоје два или три свештеника са
Путирима и свакоме примјерно
по 450-550 парохијана. А затим
све што остане употребљавају
ђакони и свештеници. А тек колико људи долази на патријаршијске службе!
Мислим да је међу читавим
тим мноштвом људи који дођу
у храм поприличан број оних
који болују од неке инфекције
и који се причешћују! А свештеници и ђакони, затим, не колебајући се, употребљавају све то
и не памтим да се неко разболио. За мене је управо то доказ
да су тамо у Путиру – Христово
Тијело и Крв.

По професији сам љекар, завршио сам медицински институт и радио сам осамнаест година у хитној помоћи као реаниматолог. Добро схватам шта су вирусне и инфекцијске болести и како се оне
преносе. И уколико би било могуће заразити се кроз Свете Дарове, ја
бих се онда сигурно заразио, и то не само ја. Литургија, која се можда и мијењала, установљена је прије 1700 година од стране светитеља Василија Великог и Јована Златоустог (мисли се на сам текст
данашње Литургије – прим. прев.). И ево већ 1700 година свештеници причешћују народ приликом сваке невоље, приликом сваке болести. Уколико би се инфекција преносила кроз Путир, свештеници
би као биолошка врста напросто изумрли.
По професији сам љекар,
завршио сам медицински институт и радио сам осамнаест
година у хитној помоћи као
реаниматолог. Добро схватам
шта су вирусне и инфекцијске
болести и како се оне преносе.
И уколико би било могуће заразити се кроз Свете Дарове, ја
бих се онда сигурно заразио, и
то не само ја.
Литургија, која се можда и
мијењала, установљена је прије
1700 година од стране светитеља Василија Великог и Јована Златоустог (мисли се на сам
текст данашње Литургије –
прим. прев.). И ево већ 1700 го-

дина свештеници причешћују
народ приликом сваке невоље,
приликом сваке болести. Уколико би се инфекција преносила кроз Путир, свештеници би
као биолошка врста напросто
изумрли.
То што су остали здрави и
што нису умрли, другачије не
могу да објасним него као чудо.
Уз сав свој скептицизам и дозу
цинизма који су својствени вјероватно свим љекарима.
У Путиру је живот.
Са руског превео:
Парохија кравичка
Извор: www.hriscanskeprice.com
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вако село, свака парохија да
нађе молитвене вернике који
састрадавају са људима да би
на дневној бази прочитали цео
Псалтир. Нпр. десет верника по
две катизме. Наглашава да није
битно да број верника буде велики, боље је да су малобројни
али молитвени. Митрополит
преноси упутство које је добио
од старца Пајсија, и додаје да је
старац рекао да ће свако село
и парохија на тај начин постати неосвојива духовна тврђава.
Може да се чита седећи, зато се
и зову „катизме“. На крају треба
да се устане да се наброје имена
болесних, напаћених, разведених, болних, оних који нас воле
и оних који нас мрзе. Свети Никола је заштитник онеправдованима, њему треба да се обраћамо
ако се тако осећамо, да буде наш
помоћник и заступник. Заједно са Светим Спиридоном и Св
Нектаријем највећи чудотворац,
који твори највише чуда. Они су
парекселанс чудотворци наше
Цркве. Они су нарочито смирени и зато помажу у „малим стварима“: несташица новца, хране,
огрева - јер то организује Нови
светски поредак у свету. Затим
ако нам понестане стрпљења,
вере, поверења у промисао Божји
... да прибегнемо „Правилу вере
и икони кротости“. Сутра када

Митрополит Неофит

чујемо вести противречне, чудне, страшне, од којих је већина
врло вешто креирана да изазове
хаос и у свету и у нашем срцу, обратимо се „Правилу вере“: „Свети Николаје, дај ми твоје стрпљење и твоју веру“. Христе мој,
дај ми стрпљења и веру светих.
Тако ћемо, драги моји, функционисати током наредних месеци
и година. Видећете какав мир
ће завладати васељеном, православни мир, пошто се претходно очисти од тежине смећа које
се накупило и луциферовског
енергијског система. Христос
ће сада, каже Свети Пајсије, да

протресе свет да би они који
стоје усправно могли да опстану
и да не падну. Ради сигурности
треба да се угледамо на примере
светитеља, а ради смиреноумља
да читамо Псалтир јер нам Псалтир доноси покајање. Покајање и
Свето Причешће ће нас одвести
до благодати Светог Николаја и
радости вечног живота, којом се
он наслађује.
(Беседа Митрополита
морфског Неофита
у Манастиру Светог Николе
у месту Орунда код Никозије,
6.12.2020.)
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Митрополит морфски Неофит позива
на молитвену мобилизацију

ДУХОВНО ПЈЕСНИШТВО

КОРОНА

Епископ Фотије

b

Као атомска бомба
међу нас бачена,
да нас заувек удаљи,
да нас раздвоји,
да више ближњих нема
да нас заплаше,
до подозрења,
не додирни,
не окуси.
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На славе,
погнуте главе,
ни спорта више
нема,
само дилема,
људима се само
очи виде,
да слепи не би
били.
Е дивни дани,
где се дадосте,
и као заувек
скривени,
па ни
жала ни лепоте,
о некадашњи животе,
само уздах оста,
ова нам болест
дисање оте.
Е животе!
ти си у ваздуху,
у плућима,
у нашим брдима,
на пропланцима и
потоцима,
у дозивању и
у смеху,
да, и
у лелеку,
али увек у слободи,
у којој нас
мајка роди.

Ова нам болест
препреке постави,
ни брат брату,
нити било коме,
а раније је ишао
свако своме,
и поред плотова
путељака је било,
и наде,
да тако
нисмо сами.
Данас у вестима
као да ванземаљци ходе,
а оно лекари хоће
ове муке
да нас ослободе,
па често
и сами оболевају,
они су сада
милостиви Самарјани
који унесрећенима помажу
и нама пример дају
како треба чинити
да бисмо живели у рају.
Корона смрћу крунише
и старо и младо,
и смрт нам
као меру постави,
а ми бисмо до даха,
до Васкрсења.
Е Боже, да ли
од овога горе
шта бити може,
осим пакленог мрака
и плача
и шкргута зуба,
тамо где Тебе
и ближњега нема.
Ево венчања и
крштења уминуше,

за радост као да
места нема,
а куда без радости,
јер нам још у
ушима благослов
наших бака одзвања:
Куд год ишао
радости имао!
Корона наше патријархе и
митрополите узе,
и умне главе многе,
куда ћемо
у овом беспућу,
где год да кренеш
мере,
од првог корака
до вечере.
Је л' то та слобода
до које нас
прогрес доведе,
да у огромним редовима
за све чекамо и
да у нас нико
поверења нема.
Сумња и страх
над све се надвише,
као да пријатеља
и брата
нема више.
Ти, Господе,
једини можеш
утишати буру ову,
али греси наши
плодове ове даше,
да плачемо,
да плачемо,
да би поново
у слободи
деце Божије живели.

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

понекад из седмице у седмицу,
па чак и из дана у дан. Вирус је
био потпуно непознат, посљедице нису могле да се сагледају.

Некад се чинило да он у ствари и не постоји, а и ако постоји
да је потпуно безазлен, блажи
од најобичније прехладе. И заиста, било је повода да тако размишљамо јер је било много људи
којима је потврђено да имају антитијела, а да се и не сјећају да су
имали било какве симптоме. Са
друге стране, некад се чинило
да ће бити по стотину сахрана
дневно у једном граду ако се сви
не изолујемо и не затворимо у
карантине. И за такво мишљење
је било повода. На телевизији су
нам говорили да је у неким италијанским градовима буквално
тако било. И шта је резултат свега овога? Резултат је да смо најжешће осуђивали и обрушавали
се на оне који имају супротно
мишљење, да бисмо ми сами то
исто мишљење заступали већ за
седам дана и, обрнуто, да најпогрдније говоримо о онима који
мисле онако како смо ми сами
до прије само једну седмицу или
мјесец размишљали. Ако ишта

више говори у прилог хришћанског става о неосуђивању то је
овај вирус. Треба схватити и
прихватити, ма колико то наша
сујета и гордост одбацивале, да
смо сви грешни и погрешиви,
и сходно томе не осуђивати никога. То не значи да не смијемо
износити своје мишљење о томе
шта и како треба, али га не наметати као догму (ако није догма) и не тражити од других да га
безрезервно прихвате.
Више него икад у ово вријеме
је потребно да покажемо међусобну љубав. Мјере које се предузимају против ширења вируса, биле оне оправдане или не,
неизбјежно доприносе нашем
међусобном отуђењу. Избјегавамо непотребне сусрете, комуницирамо преко технике, кријемо
лице једни од других, бојимо
се једни других. Али све се то
може превазићи љубављу. Свети
оци пустињаци и жене подвижнице су цијели живот проводили у пештерама, деценијама не
видећи ничије лице и ни с ким
не проговоривши, па су ипак
горјели од љубави према сваком
човјеку и молили се за сваког
човјека као за рођеног. Наравно,
ми нисмо на духовном нивоу
као они, али молитва нам је свима могућа. Преко молитве ми
успостављамо јаку духовну везу
са Богом и преко Бога са свим
људима, нарочито са онима за
које се молимо. Дакле, рецепт за
ова смутна времена је: ако морамо бити изоловани да прибјегавамо молитви, а ако не морамо
да се жртвујемо за друге. Тако
ћемо показати љубав на дјелу, а
та љубав ће и нама помоћи да се
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ирус ковид 19 донио је много зла и понешто добра. Једна од најгорих ствари које је
донио су поремећени односи
међу људима и међусобна неподношљивост. Осуђује свако
свакога за све. Политичари и
љекари осуђују грађане да су
неодговорни, а опет грађани
њих да су неразумни и фанатици, да им угрожавају слободу и
основна људска права претјераним и непотребним мјерама.
Други их опет осуђују што нису
предузели адекватне мјере и
што нису показали више професионализма. Осуђујемо и полицију што наводно кажњава
оне које не треба, а не кажњава
оне које треба. Осуђујемо просвјетне раднике, школу, дјецу,
родитеље. Они који се придржавају свих мјера осуђују оне
који се не придржавају и они
који се не придржавају исмијавају оне који их се придржавају.
Они чија је вјера слабија осуђују
Цркву што се није привремено
одрекла свог постојања (Литургије и Причешћа) док не прође
вирус, а вјерујући осуђују њих
и њихову маловјерност. Укратко, осуђује свако свакога и свако свакога се боји. Вирус је дух
осуђивања пробудио код свих и
показао до које мјере смо огрезли у тој духовној болести, а она
је најбољи показатељ недостатка међусобне љубави и разумијевања.
Нема човјека да је од почетка
марта 2020. године до сада имао
константно исто мишљење о вирусу и мјерама које треба предузимати. Многи од нас су мијењали мишљења по том питању

b

Жртва, а не осуђивање

b

Свети оци пустињаци и жене подвижнице су цијели живот проводили у пештерама, деценијама не видећи ничије лице и ни с ким не
проговоривши, па су ипак горјели од љубави према сваком човјеку и
молили се за сваког човјека као за рођеног. Наравно, ми нисмо на духовном нивоу као они, али молитва нам је свима могућа. Преко молитве ми успостављамо јаку духовну везу са Богом и преко Бога са
свим људима, нарочито са онима за које се молимо. Дакле, рецепт
за ова смутна времена је: ако морамо бити изоловани да прибјегавамо молитви, а ако не морамо да се жртвујемо за друге. Тако ћемо
показати љубав на дјелу, а та љубав ће и нама помоћи да се спасимо
од депресије, болести од које ће многи патити када вихор овог вируса прође.
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спасимо од депресије, болести
од које ће многи патити када вихор овог вируса прође. Онај ко
је активан и на духовном и на
физичком плану, не може бити
депресиван. Он се и на овај и на
онај начин осјећа корисним и
залаже вријеме свога живота у
небеску штедионицу до које вирус не може да доспије.
Христос каже: Ако ме љубите, заповијести моје држите
(Јн 14, 15). Дакле, свака љубав
се мора дјелима потврдити. Не
ваља да цијели живот проведемо угађајући само себи. Потребно је да анализирамо своје дане,
седмице, мјесеце и године – шта
и колико смо урадили и радимо,

а да за то не примамо никакву
награду. Шта смо то урадили из
чисте љубави, без икаквог интереса, или је све било на неки
начин плаћено и преплаћено?
Ако таквих простодушних дјела
нема, ако нема никакве жртве,
похитајмо да је принесемо. Сјетимо се да Бог не тражи наше,
него нас. Будимо на услузи људима. Не изговарајмо се тиме да
немамо прилику за жртву. Да
смо имали жељу, Бог би послао
прилику. Молимо се да нам је
пошаље и брзо ће нам испунити
жељу. Потрудимо се да имамо
што више слободног времена,
али не за разоноду, већ за Господа и друге људе, али не да бисмо

с њима празнословили већ да
би им помагали. То ће бити
прави извор радости, радости
коју ниједна разонода не може
донијети. Лијегаћемо у кревет
уморни, али ће нам срце бити
весело. И депресија ће бјежати
од нас као ђаво од Крста јер Крст
и јесте жртва. Сјетимо се како
Свети апостол Павле каже да у
своме тијелу допуњава што недостаје Христовим страдањима
(Кол 1, 24). Бог, иако може све
сам, тражи и наше учешће.
И не бојмо се разних завјера.
Можда оне стварно постоје. Али
зар све не бива по Божијем допуштењу, а ради нашег изграђивања? Па ако је тако, онда сами
себе, једни друге и сав живот
свој Христу Богу предајмо. Брат
Слободан Бркић је слијеп од
рођења. Њему изолација траје
преко тридесет година, а помогао је хиљадама људи без икакве плате и осам хиљада обратио
у православље. Он је обичан
човјек који живи у наше вријеме. Молимо се и ми да понесемо
благи јарам Христов.
Давор Арнаут, ђакон

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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Св. Атанасије Велики
„О храбрости (првих) хришћана“

ер, некада, прије но што се
збио божански долазак Спаситељев, смрт је и самим светитељима била ужасна, и сви су
оплакивали оне који су умирали,
сматрајући да су ови изгубљени.
Но, сада кад је Спаситељ васкрсао, смрт више није страшна, а
сви који вјерују у Христа газе је
као да она ништа не представља,
и изабирају радије да умру него

да се одрекну вјере у Христа. Јер,
уистину знају да тиме што ће
умријети неће бити изгубљени,
него ће живјети и васкрсењем
постати непропадљиви. А онај,
ђаво, који је некада на људе кидисао смрћу, сада кад је његова
утроба растргнута, једини је који
је уистину мртав. Доказ за ово
је чињеница да су се људи, прије
но што су у Христа повјерова-

ли, плашили смрти и да су се
ужасавали гледајући је. Но, кад
су приступили вјери у Христа и
Његовом учењу, толико су презрели смрт да јој вољно хитају у
сусрет и постају свједоци Васкрсења, које је Спаситељ остварио
побиједивши смрт. Чак и малена
дјеца хитају у сусрет смрти; а у
коштац са њом не хватају се само
мушкарци, него и жене. Наиме,

смрт је постала толико нејака да
су чак и жене, које су раније биле
застрашиване њоме, сада у стању
да јој се наругају као мртвој и немоћној. Јер, то је као када неки
истински цар савлада каквог тиранина, па му веже ноге и руке;
тада га сви пролазници исмијевају, бијући га и ругајући му се;
јер, откако је цар однио побједу
над њим, они се више не плаше
тиранинове обијести и његовога
гнијева. Пошто је Спаситељ, побиједио смрт и на крсту је извр-

гао руглу, и пошто јој је спутао
руке и ноге, презрели су је сви
они који живе у Христу; и сви
који Христа исповиједају, ругају јој се и исмијавају је, говорећи ријечи којима је она још у
давнини исмијавана: Гдје ти је,
смрти, жалац? Гдје ти је, пакле,
побједа?

Свети Атанасије Велики

Извор: Св. Атанасије Велики,
Против идола – О очовечењу
Бога Логоса, Беседа, Нови Сад
2003, стр. 167-168

ЗАНИМЉИВОСТИ

Епископи Иринеј и Исихије

И он је, рекао бих, био изненађен, видевши двојицу високих, од њега скоро двоструко
виших људи, у црним мантијама, са дугим брадама и камилавкама на главама.
Већ на први поглед, у њему
смо препознали доброг човека,

Диего Армандо Марадона

скромног хришћанина и богобојажљивог верника јер је одмах показао изузетно поштовање — просто се ,,укипио” пред
владиком Иринејем — и упитао
владику да ли може да целива
икону Пресвете Богородице на
његовим грудима (панагију) и
замолио да га владика Иринеј
благослови.
Преосвећеном
епископу
Иринеју, за кога је општепознато да не прати спорт, брзо сам
објаснио ко је наш сапутник у
лифту московског хотела. Наравно, он је достојанствено и
са осмехом, позвао нашег брата
Дијега Арманда, као искреног
и богољубивог хришћанина, да
целива панагију на владичиним
грудима, благословио га на наш
православни начин и пожелео
му да га Пресвета Богородица
прати у сваком добром делу које
предузима.
Ето, такав је био Марадона,
Дијего Армандо. Бог нека му подари Царство небеско!
Епископ мохачки Исихије
Извор: www.cudo.rs
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децембру 2017. године, поводом свечане прославе стогодишњице обнове Патријаршије
у Руској православној цркви,
имао сам благослов да са владиком бачким г. Иринејем будем
одређен од стране Светог синода да пратимо блаженопочившег патријарха Иринеја у Москву на ову свечаност.
Домаћини су нас љубазно
дочекали и сместили у познати хотел Украjина. У исто време, одвијао се велики спортски
догађај — извлачење жреба за
Светско првенство у фудбалу
наредне године. У атмосфери
глобалног велеграда, у хотелу
кроз чији хол, као на покретној
траци, дефилују најзначајније и
најпознатије светске личности,
у лифт је, потпуно изненада,
заједно са нама, ушао и онижи
црнпурасти човек, коврџаве
косе и са упадљивим осмехом на
лицу. Одмах сам препознао да
се ради о фудбалском чаробњаку, који је готово сâм победио
фаворизовану репрезентацију
Енглеске на Светском првенству
1986. године!
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У

СРПСКИ ВЛАДИКА И МАРАДОНА

СВЕТО ПИСМО

НЕКА НАМ ДАН ЗАПОЧне ПСАЛТИРОМ
„Хвалите Господа, јер је добар псалам; Богу нашем мила ће бити хвала.(Пс. 146, 1)
Он празник чини светлим, он узрокује жалост по Богу, јер псалам и камено срце примора на сузе.“
Св. Василије Велики
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рквене пјесме које можемо
чути на богослужењима често наш овоземаљски живот
пореде са усковитланим морем
на којем је човјек изложен снажним бурама и олујама. Вјетрови
искушења овога свијета на све
начине покушавају да потопе
лађу живота нашег. Чини се
да су се ови вјетрови нарочито
појачали у посљедње вријеме.
У односу на прошле генерације душа савременог човјека
више није изложена некаквим
вјетрићима и повјетарцима искушења. Она је данас усковитлавана, растрзавана и разарана
правим правцатим торнадима
и ураганима искушења. Ратови,
политичке и економске кризе,
неизљечиве и заразне болести,
немири, миграције људи... само
су неке од мука које муче савременог човјека. Када човјек
мало боље размисли, тих мука
је увијек било, оне су увијек
мучиле људе. Међутим, данас
усљед неконтролисаног развоја
информационих технологија
и уопште средстава за информисање (ТВ, радија, интернета,
«фејсбука», других друштвених мрежа, ,,паметних телефона''...) ови проблеми и ове муке
данашњем човјеку постале су
доступније и пријемчивије.
Данас човјек не мора да чека
,,Дневник“ у пола осам да би
чуо и видио најновија догађања
из земље и свијета. Он данас
путем свог „паметног телефона“ може да добије најновије и

,,најфришкије“ вијести из ције- или неку другу врсту псхихичлога свијета, и то чак брже и од ког обољења. Какве су ти мис-

појединих радио-телевизијских
станица. Ово код многих доводи до једне врсте зависности,
па тако имамо много људи који,
чим отворе очи (или их можда
чак и не отворе) прво што ураде јесте да посегну за мобилним
телефоном да провјере да није
можда стигла нека нотификација о неком терористичком нападу, ратовима или о породичној трагедији. Проблем је у томе
што су 90% вијести које човјек
прими у току дана из категорије
црне хронике. Све то разара
човјекову душу и тјера је да се
плаши свега и свачега. Чак је и
медицина потврдила да човјек
који се претјерано излаже непотребним и негативним информацијама и вијестима временом може запасти у психозу

ли такав ти је живот – каже
старац Тадеј. Ако своју душу и
своје срце непрестано трујемо
трагедијама овога свијета, онда
нас нимало не треба зачудити
чињеница ако и сам наш живот
постане трагедија.
С друге стране, православни
хришћани треба да буду свјетлост (Мт. 5, 14), радост и топлина овога свијета. Да би то заиста
били, они треба најприје у своја
срца и душе да смјесте Христа
Бога и Његову нестворену благодат. Св. старац Порфирије
Кавсокаливит каже да човјек
треба да отвори прозоре душе
и срца свог и да дозволи Христу да се насели у њему. На тај
начин сва тама, сав мрак, бол,
патња и искушења ишчезнуће
као капља на подневном сунцу.

1 Живот и поуке Светог старца Порфирија
Кавсокаливита, Беседа, Нови Сад, 2005,
стр. 252-253.

и усталасаност помисли; он
умекшава
раздражљивост
душе и уцеломудрује неуздржање. Псалам је посредник
пријатељства,
сједињење
међу далекима, помирење непријатеља. Ко би још могао да
сматра непријатељем онога с
којим је узносио један глас ка
Богу? Због тога нам псалмопојање даје једно од највећих
добара – љубав, измисливши
као карику повезивања заједничко појање и сједињујући
људе у један усклађен хор. Псалам је уточиште од демона,
ступање под заштиту ангела,
оружје у ноћним страховима,
починак од дневног труда, сигурност за младенце, украс
у цветном узрасту, утеха

Пригрлимо „Псалтир” и нека нам он постане свакодневна духовна
храна. Започнимо сваки дан уз овакве ријечи: Исповиједајте се Господу; и призивајте Име Његово; пјевајте Му и псалмопојте Му, и
казујте сва чудеса Његова. Хвалите се Именом светим Његовим;
нека се радује срце оних који траже Господа (Пс. 104, 1-3). Ако тражимо брзо рјешење, ево га. Свако јутро и свако вече по једна „катизма” и убрзо ћемо видјети да и само наше срце и душа почињу да
пјевају и псалмопоју Богу. Осјетићемо радост, мир, срећу и захвалност. А то су осјећаји које савремени човјек готово да и не познаје.
го има вид саветодавних изрека (пословица). КЊИГА ПСАЛАМА обухвата оно што је
најкорисније у свим осталим
књигама. Она пророкује о будућности, подсећа на (историјске) догађаје, даје законе
за живот, указује на то како
би требало да деламо. Једном
речју, она је заједничка ризница добрих учења, која свакоме
обезбеђује оно што му погодује, сагласно његовој сопственој ревности. Она зацељује застареле душевне ране, недавно
рањеном даје брзо исцелење,
васпоставља болесно, а неповређено подржава… Псалам
је тишина душе и раздавање
мира. Он умирује пометеност

старцима, најдоличнији украс
женама. Псалам насељава пустиње, уцеломудрује тргове.
За почетнике – он је основа
(учења); за узнапредовале –
увећање знања, а за савршене
– утврђење и глас Цркве. Он
празник чини светлим, он узрокује жалост по Богу, јер псалам
и камено срце примора на сузе.
Псалам је дело ангела, небеско живљење, духовни тамјан.
То је мудри изум Учитеља Који
је устројио да појемо и да се
истовремено поучавамо оном
што је корисно.“2
Пригрлимо „Псалтир” и
2 Свети Василије Велики, Тумачење
на Псалме, линк према сајту: https://
svetosavlje.org/sr/besede-na-psalme/2/
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тово сва богослужења Цркве незамислива без ње. Текстови Св.
Литургије, Вечерња, Јутрења
и других служби проткани су
свештеним текстовима Давидовог „Псалтира“. Св. Василије
Велики о „Псалтиру“ говори
овако:
,,Свако је писмо богонадахнуто и корисно (2. Тим. 3; 16) и Дух
Свети га је написао због тога да
бисмо у њему, као у неком заједничком лечилишту душа, сви
ми, људи, одабрали исцелење
за своју сопствену страст.” У
„Писму” је речено: Исцелење ће
умирити велике грехове (Књ.
проп. 10; 4). Међутим, једном
нас поучавају пророци, а другоме писци историјских књига,
једном нас поучава закон, а дру-
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Но, како се отварају ти прозори? Да ли је довољно само рећи
„Отвори се!“? Или треба још
нешто урадити?
Према учењу отаца Цркве
Христове, човјек треба најприје
да загрије своју душу ријечима
молитве, читањем Св. писма и
друге душекорисне литературе. Чинећи тако учиниће да се
врата нашег срца и душе полако
почну отварати за Христа. Све
је на нама. Старац Порфирије
на другом мјесту каже: ,,Замислимо, на примјер, да имамо
радио-апарат. Кад је његова антена окренута према тачки ,,1''
- онамо, рецимо, гдје се налази
највећи број одашиљача - онда
се емисија боље чује. На тачки
,,2'', међутим, нема толико одашиљача, па се чује нешто слабије. Најзад, на тачки ,,3'' не чује
се уопште добро. То исто важи
и када је ријеч о општењу са Божанством.“1
Другим ријечима, ако желимо да се у нас усели Христос и
да се хришћански живот – који
је пун радости и благодати Божије – усели у нас, најприје треба да подесимо наше ,,духовне
антене“ на ,,фреквенцију благодати Божије“.
Главна намјера овог кратког
текста састоји се у томе да подстакне наше читаоце, да свој
дан, умјесто уз бесмислене садржаје црне хронике, отпочну
и заврше читањем редова једне
прелијепе књиге Старог завјета
која се зове Псалтир или Псалми Св. цара Давида. Вијековно
искуство Цркве Христове, а и
прије тога искуство богослужбеног живота јеврејског народа,
показало је да ова књига има освећујућу и исцјељујућу моћ. Ова
књига је толико важна да су го-

нека нам он постане свакодневна духовна храна. Започнимо
сваки дан уз овакве ријечи: Исповиједајте се Господу; и призивајте Име Његово; пјевајте Му
и псалмопојте Му, и казујте
сва чудеса Његова. Хвалите се
Именом светим Његовим; нека
се радује срце оних који траже Господа (Пс. 104, 1-3). Ако
тражимо брзо рјешење, ево га.
Свако јутро и свако вече по
једна „катизма” и убрзо ћемо
видјети да и само наше срце и
душа почињу да пјевају и псалмопоју Богу. Осјетићемо радост, мир, срећу и захвалност.
А то су осјећаји које савремени

човјек готово да и не познаје.
Овдје треба додати и једно
интересантно
истраживање
које су провели руски љекари.
Они су у једну посуду усули
воду коју су потом ставили под
велике и снажне микроскопе.
Након тога почели су да се води
обраћају лијепим ријечима,
типа: љубав, волим те, радост,
благослов… Под микроскопом
су примијетили да се у води
стварају кристали предивних
облика. Међутим, када су почели да се обраћају води ружним
ријечима, типа: мржња, мрзим
те, проклетство, лаж… у води
би настао хаос.

Ако се у обзир узме и добро
знана медицинска чињеница
да 80% нашег тијела сачињава
вода, а да је наш мозак чак 90%
испуњен течношћу – постаје
више него јасно због чега је неопходно прибјећи лијепим ријечима, ријечима пуним љубави
и молитве. Давидови „Псалми”
не само да могу формирати
лијепе кристале у нашем тијелу већ имају силу и снагу да на
њега призову нестворену благодат Божију, која освећује и
просвећује све и сва.
Бојан Чечар, протођакон

b

ДУХОВНА ПОУКА

животворни источник

36

Свети апостоли Вартоломеј и Варнава
- Добро јутро, коно! Гдје си
то поранила?
- Идем мало у врт да накопам
лука и да уберем који краставац
и парадајз за салату.
- Данас? Па знаш ли ти да је
данас Вртоломије?
- Ма шта кажеш?, зачуђено
ће ова.
- Јесте, јесте. Ма два пута сам
гледала у календар. Данас ти у
врт не ваља ни за живу главу,
иначе одмах ће те снаћи неки
малер. Него `ајде ти на кафу код
мене.
Није требало два пута звати
"заблудјелу комшиницу" која је
већ пренеражено оставила кесу
за поврће, и већ након пар минута њих двије су уз јутарњу
кафу почеле да утврђују догме
шта ваља данас радити, а шта
никако НЕ!
- Сједи, одмори, сваки дан
се ради, па шта!? - Ко да ће врт
пропасти за један дан?

Свети апостол Вартоломеј

- Јесте вала, у праву си.
- Данас, кажу, не ваља се ни
пети по дрвећу. Неко зове празник и Вратоломије. Свом унуку
сам рекла нигдје се не пењи, ма
ни уза степенице ако није нужда. А чула сам још је онај из
села радио на неки светац и одмах га је Бог казнио...
И тако кад се исушише скоро неисцрпни докази за и про-

тив, прича доби мало лежернију
ноту:
- Него јеси ти видила комшиницу Зору? Е вала ружна јој она
боја косе, боље да није мијењала
фарбу. А Зока мало мало пјан,
неки дан четвероношке кући
долази. А Милени кокоши изровиле цвијеће. Е вала нека су
кад мисли само она има врт са
цвијећем, ха ха ха... Него узми
торту, јуче ми унуци био рођендан, ма било 50 људи, погледај
слике, бакина принцеза.
Па онако обузета чарима
прославе, тек касније обрати
пажњу да торта ћути нетакнута:
- Што не једеш? Пробај!
- Ма не могу, постим. Знам да
ова торта није посна.
- Вала, да ти право кажем,
мени пост нешто не одговара,
а и гријех не улази на уста, него
излази из уста.
- Е вала, и то си у праву.
- Него да ја нама окренем ову

Вјероватно кафу више никад не би ни попиле. Али не би
ни пале у гријех осуде, преступања закона Божјег у погледу
нарушавања поста, одрицања
милости Богу и приписивања
Богу осветољубивости, као ни
гријех паганског поштовања
светитеља, као да постоје богови који кажњавају за сваки дан
у години...
Наиме, данас се молитвено
прослављају Свети Вартоломеј и Варнава. "Вар" у њиховим
именима, када се преведе, значи СИН. Варнава је син утјехе
– Вар-Нава. Сличан случај имамо и у св. Јеванђељу гдје се каже
Син Тимејев ВАР-Тимеј слијепи
сјеђаше крај пута просећи...
Обичај код Јудејаца је да се
имену очевом дода ријеч ВАР и
на тај начин назове син. Стога и

мноштво таквих примјера...
Не треба да бринете да ћете
баш на овај дан сломити врат,
нити да ће вам Бог спржити врт
ако баш тог дана само уберете
неки плод из њега и томе слично. „Светитељи не би били светитељи да размишљају ка ја или
ти“, као што је Албанац одговорио једном вјернику, на питање
шта ће он код српског свеца. Бог
је љубав и кад он иде испред
свега, све остало је мање важно.
Није проблем не знати, проблем
је када своје незнање намећемо свима са којима се сусрећемо, и при томе осјећамо свету
дужност и грижу савјести, ако
"заблудјелог" брата "не изведемо" на пут истине. Тако се и не
знајући, ненаучени, постављамо за учитеље другима.
Н. П.
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шољу, па да видим шта каже!? `Ајдер ти затвори очи и закрсти је.
Е тако. Сад прстом притисни ту.
- А зар ово није гатање?, упита комшиница незналица.
- Па, бона, видиш да сам је
закрстила.
- Па јес' вала, и то си у праву.
- Е чек' да видим шта каже
шоља...
А да је прича на почетку
ишла у другом правцу, нпр:
- Гдје ћеш то, коно?
- Идем у врт да накопам лука
и да уберем који краставац и
парадајз.
- Знаш ли да се то данас не
ваља?
- Није тачно да не ваља.
- Ма казниће те Бог!
- Само ти, коно, ради како
мислиш, а мене пусти да гријешим на миру.

СВЕТИ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИ
СВЕТОСТ ЈЕ ОБАВЕЗА СВАКОГ ХРИШЋАНИНА

У

Него по Светоме који вас је позвао,
будите и сами свети у свему живљењу.
Јер је написано: Будите свети, јер сам ја свет.
1 Петр. 1:15-16

људским царствима народ
се са посебним поштовањем
обраћа људима који су блиски
цару, делом из поштовања према
цару који им је указао поверење,
власт, почасти, а делом због наде
да ће они, по власти коју имају,
бити њихови заступници и покровитељи пред царем. Слично
томе, и у Царству Божјем које је
Црква Христова, народ верних
се, као и ви данас, са побожним
поштовањем обраћа светим Бо-

жијим људима, поштујући благодат Божију која у њима живи
и по вери се надајући њиховом
молитвеном заступању пред Богом и доброчинствима због благодати која им је дата.
Међутим, у царству људском
народ, одајући поштовање велможама, остаје народ, и по самом својству државног уређења
не може достићи те привилегије
пред којима се клања. Али у
Царству Божјем није тако. Овде

свако из народа верних, поштујући светитеље Божје, може
и сам достићи достојанство које
поштује у другима, и не само да
може, већ се и призива, убеђује
се да буде светитељ. Него по Светоме који вас је позвао, будите и
сами свети у свему живљењу. Јер
је написано: Будите свети, јер
сам ја свет.
Браћо која поштујете светост
као привилегију изабраних!
Помислимо на светост као на
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обавезу свих и свакога.
Када би грађанину или сељаку рекли: „Чини то и то и буди
близак цару који ти даје право
на ту привилегију и призива те
на то“, са каквом радошћу, са
каквим жаром би се прихватио дела које се од њега траже,
макар подвиг био тежак и труд
дуго трајао. Али ето, благовесник воље Цара Небеског нама,
који смо и последњег степена
грађанства у том Царству недостојни, говори: „Будите свети“,
будите свети морално а затим
будите свети блажено, живите
побожно и врлински и будите блиски Цару Небеском, Који
вам дозвољава не само да Му
се приближите, већ и да пребивате у Њему, и Сам не само да
жели да вам се приближи, већ
и да живи у вама. Шта? Како се
прихвата овај позив? Да ли ће
сви, у крајњој мери многи, кренути са спремношћу, са ватреним усрђем, са неослабљеном
ревношћу, са пуном делатношћу? Зар није уобичајеније да
мислимо и говоримо: „Како ми
да будемо свети? Ми смо људи
грешни и довољно је ако се некако спасимо покајањем“.
„Како ми да будемо свети?“
Али, да ли смо помислили шта
ћемо бити и шта ће бити са нама
ако не почнемо да се подвизавамо да би постали светитељи? Постоје виши степени светости на
којима сијају посебно изабране
и облагодаћене душе. Међутим,
светост уопште није само појединачна одлика међу хришћанима коју је похвално да имају
неки и без које лако могу проћи
други. По апостолском учењу,
свако кога је Бог призвао да буде
свет у Царству Божјем, другачије речено, сваки хришћанин у
самом овом призиву и у мисли о
Богу Који га је призвао, мора да
нађе за себе закон, обавезу и по-

буду да неизоставно буде или да
постане свет. „Него по Светоме
који вас је позвао, будите и сами
свети у свему живљењу“ – ово
правило је тим више обавезно
за синове Новог завета Божјег,
јер је и синовима Старог, мање
савршеног завета, већ било дато
од Бога: „Јер је написано: Будите свети, јер сам ја свет“. Ако
живите без старања и без наде
да будете свети, значи да живите не по Светоме који вас је позвао, не одговарате достојанству
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позваних од Бога и синова завета Божјег – ви сте хришћани
по имену, а не по суштини. До
чега доводи такав живот, може
се видети из друге апостолске
изреке: „Старајте се да имате мир са свима и светост, без
које нико неће видјети Господа“
(Јевр. 12:14). Јасније: имајте мир
са свима, имајте светост, јер без
мира и светости нико неће видети Господа, то јест, неће достићи
вечно блаженство.
Дакле, ако безбрижно и немарно мислимо да не треба да
будемо свети, сами себи пишемо пресуду да не видимо Господа, да будемо туђи вечном блаженству.
„Ми смо људи грешни“. Чини
се, ово је неоспорна истина. Јер,
„ако речемо да гријеха немамо,
себе варамо, и истине нема у

нама“ (1 Јн. 1:8). Међутим, злоупотреба истине није боља од
очигледне заблуде. Ако сматрамо себе грешнима на основу
дубоке самоспознаје, и кроз то
улазимо у осећање своје недостојности и покварености, скрушавамо своје срце, смиравамо
урођену гордост старог човека,
побуђујемо себе на тражење благодатне помоћи и на подвиг против греха – такво признавање
греховности не само да нас не
лишава наде у достизање светости, већ нам и утире пут ка њој.
Међутим, ако називамо
себе грешницима са површном
мишљу, без скрушености срца,
без одвраћања од греха, до унедоглед, са лукавим подразумевањем да то морају да признају
и сви други и да, следствено
томе, нас и није стид да то признамо, и није опасно да након
признања останемо какви смо
и били пре признања – такво
признање греховности нас наравно неће повести ка светости.
У том случају, чак и говорећи
истину, да грех имамо, „себе
варамо, и истине нема у нама“,
то јест у нашем срцу и животу,
иако и постоји звук истине у
нашим устима. „Истинита је
ријеч и свакога примања достојна да Христос Исус дође у свијет
да спасе грјешнике од којих сам
први ја“ (1 Тим. 1:15). Обмањујемо себе ако мислимо да се спасавамо остајући грешници.
Христос спасава грешнике тиме
што им даје средство да постану
свети.
„Некако ћемо се спасити покајањем.“ Да, покајање припада броју средстава за спасење,
које даје Христос грешницима,
када говори: „Покајте се и вјерујте у Јеванђеље“ (Мк. 1:15).
Међутим, ако мислимо да се
некако покајемо, некако спасимо, онда исувише лако судимо

можда још већем безнађу да можемо достићи спасење посредством светости, коју видимо толико високо над собом?
Христе Боже, надо наша! Не
допусти нам да изнемогнемо у
нашем безнађу, већ нас оснажи
Твојом надом. Некада су и апостоли Твоји били у безнађу, али
си га Ти уклонио свемогућом
речи Твојом. Даруј и нама да
осетимо у вери силу оне речи:
„Што је људима немогуће Богу је
могуће“ (Лк. 18:27).
Заиста, браћо, ако би требало да само људским, природним
силама достигнемо спасење,
праведно би било да се не одазовемо, јер је изнад наших могућности. Али када ради тога имамо
благодат Божију која нас предусреће, просвећује, укрепљује,
помаже и чува, нико не треба да
губи наду да може достићи оно
за шта нас је „Бог и Отац Господа нашега Исуса Христа изабрао
у Њему прије постања свијета“.
Он нас је изабрао „да будемо свети и непорочни пред Њим, у љубави“ (Еф. 1:3-4).
Зато будимо себе из лењости
и немара осећањем дуга и надом
на помоћ Божју за добар успех,
побуђујмо себе на ревност у
делу нашег спасења. По савету
апостола Павла: „очистимо себе
од сваке нечистоте тијела и
духа, творећи светињу у страху Божјему“ (2 Кор. 7:1). И по
савету апостола Петра: „Зато

опасавши бедра разума својега, будите трезвени, сасвим се
надајте благодати која ће вам
се донијети откривењем Исуса
Христа. Као чеда послушности
не поводите се за пређашњим
жељама из времена вашега незнања, него по Светоме који вас
је позвао, будите и сами свети у
свему живљењу. Јер је написано:
Будите свети, јер сам ја свет“ (1
Петр. 1: 13-16).
Ако у овим речима сусрећете
прилично високе захтеве: творити светињу, бити свет, заједно са тим су и прилично једноставна средства да се задовоље
ови велики захтеви: одбацити
похоте, трудити се на очишћењу
себе од нечистота тела и духа. У
мери у којој се човек делатно и
стварно са своје стране подвизава у очишћењу себе од нечистих
дела, жеља и страсти, нечистих
мисли, на њега, уз посредство
Цркве и Њених Тајни, силази
освећење Божје, којег да све нас
учини причасницима сведелатна благодат Оца и Сина и Светога Духа. Амин.
НАПОМЕНЕ:
Беседа на дан
Преподобног Сергија,
23. септембра 1847. године
Превод са руског:
Станоје Станковић
Лектура: Родољуб Лазић
Извор: www.svetosavlje.org
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Дакле, ако безбрижно и немарно мислимо да не треба да будемо
свети, сами себи пишемо пресуду да не видимо Господа, да будемо
туђи вечном блаженству. „Ми смо људи грешни“. Чини се, ово је
неоспорна истина. Јер, „ако речемо да гријеха немамо, себе варамо,
и истине нема у нама“ (1 Јн. 1:8). Међутим, злоупотреба истине
није боља од очигледне заблуде. Ако сматрамо себе грешнима на
основу дубоке самоспознаје, и кроз то улазимо у осећање своје недостојности и покварености, скрушавамо своје срце, смиравамо
урођену гордост старог човека, побуђујемо себе на тражење благодатне помоћи и на подвиг против греха – такво признавање
греховности не само да нас не лишава наде у достизање светости, већ нам и утире пут ка њој.
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о делу високе важности. Да ли
ће слуга угодити господару ако
буде радио свој посао некако, а
не што је могуће боље! Наравно
да неће. Тим више неће угодити
човек Богу ако само некако буде
чинио дело Божје, какво је дело
нашег спасења. Ако се и мало
дело не ради добро и успешно
ако се врши некако, без пажње,
небрижљиво, колико више то
важи за велико дело спасења
– дело свих наших сила и способности, главно дело целог нашег живота. Мисао о томе да се
спасемо покајањем јесте спасавајућа мисао, али шта треба помислити када у речи Божијој видимо несрећни пример човека
који „не нађе покајање, иако га је
са сузама тражио“ (Јевр. 12:17)?
Очигледно је да и покајање не
дозвољава да се пронађе тек
тако, већ захтева да га грешник
тражи без лењости, са расуђивањем, искреношћу, са чврстом
намером да се поправи, не допуштајући себи да дође у стање
греховне окорелости. Притом,
савршени учитељ покајања Јован Крститељ говори да истинско покајање тражи још нешто за собом. „Родите“, говори,
„плод достојан покајања“ (Мт.
3:8). Покајање чисти земљу срца
од трња, обделава, омекшава.
Вера сеје у њу небеско семе. Раст
овог новог семена јесте држање
заповести и чињење добра. Његов цвет је унутрашње духовно
просвећење, а зрели, савршени
плод – светост. Потребно је да
пшеница достигне зрелост да би
се унела у житнице. Потребно је
да човек достигне светост да би
био уведен у Царство Небеско.
Чему ће нас, браћо, повести
сада предложена размишљања?
Већој ревности и бризи за дело
спасења, које захтева не само
покајање као почетак, већ и
светост као крај тог дела? Или
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во није позив за легализацију оружја. Ово је позив за
богаћење сећања и свести човека који се моли речима псалама.
Обнављање живота неће
доћи из буџета или од законодавне делатности. Зато што је
ум помрачен. Обнављање ће
доћи од „обновљења ума вашег
да искуством познате шта је добра и угодна и савршена воља
Божија“ (Рим. 12: 2). Затим, ако
се ум обнови, бића правилно
планирани буџет и нормални закони, који неће постојати
само у писаној варијанти. За
обнављање ума је потребна молитва, а за молитву – Псалтир.
То је посебна књига. Њеним
речима је Христос разговарао.
На пример, у Јеванђељу по
Јовану Христос пита Јевреје
који су Га прекоревали због
сродства с Оцем:
„Није ли написано у Закону вашему: Ја рекох: богови
сте?... Кад оне назва боговима,
којима реч Божија би дата, а

Писмо се не може укинути“
(Јн. 10: 34-35).“
А где је речено: богови сте?
Речено је у 81. псалму. Тамо
Господ стоји у збору „богова“
(и постоји поуздано мишљење
да су то судије које заиста, као
мали богови, управљају животима милиона). У овом збору
Он заповеда да се штити сиромах, сироче и просјак. Овај
псалам треба окачити у суднице као што се лекарска заклетва истиче на медицинским факултетима.
Значи, треба научити овај
81. псалам. И не само њега.
Ево, Христос улази у Јерусалим и „узбуни се сав град говорећи: Ко је то?“ (Мт. 21: 10). А
мала деца кличу: „Осана сину
Давидовом!“ И рабини захтевају да им Исус забрани. Али
Он каже:
„Зар никада нисте читали:
Из уста деце и одојчади начинио си себи хвалу?“ (Мт. 21: 16).
Опет се поставља питање:
где је то требало да прочитају?

Па опет у псалмима. Ево, 8. псалам говори о томе и Христос
цитира управо овај псалам.
Значи, треба пажљиво да
читамо 8. псалам (после 81) и
заиста можемо да га научимо
напамет.
Наравно, то ни из далека
није све.
У храму Господ пита фарисеје:
„Шта мислите за Христа?
Чији је син? Рекоше Му: Давидов. Рече им: Како, дакле,
Давид Њега у Духу назива Господом говорећи: Рече Господ
Господу мојему: Седи Мени с
десне стране, док положим непријатеље твоје за подножје
ногама твојим? Када, дакле,
Давид назива Њега Господом,
како му је Син?
И нико Му не могаше одговорити ни реч“ (Мт. 22: 42-46).
О чему се овде ради? О томе
да су постојали псалми, који
су били свеопште признати
као месијански, односно који
говоре о Месији. Један од так-

већ у сећању и у себи.
Тада ће човек бити ближи
смирењу и праведности. А ако
се хришћанство умањује и ако
се запоставља, ако нестаје не
само светост и праведност, већ
чак и елементарна пристојност,
то је управо зато што су људи
занемарили речи вечно Живог.
И речено је:
„Изгибе народ Мој, јер је
без знања; кад си ти одбацио
знање, и Ја ћу тебе одбацити да
Ми не вршиш службе свештеничке; кад си заборавио Бога
својега, и Ја ћу заборавити синове твоје“ (Ос. 4: 6).
Управо то је наше оружје. И
не само то, већ и лек, и небески
хлеб, и светилник који гори на
тамном месту.
Зато, док има времена – наоружавајте се.
Протојереј Андреј Ткачов
Извор: www.pravoslavie.ru
(српска верзија)
Са руског Марина Тодић
12/8/2020
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изабрани псалми у којима оваплоћени Син разговара с Оцем.
И то сви без икаквог изузетка
треба да знамо напамет.
Чак и на Крсту Христос скоро да уопште није говорио у
Своје име. Наставио је да испуњава написано и предсказано. Све до страшног крика:
„Боже Мој! Боже Мој! Зашто си
Ме оставио?!“ (Мт. 27: 46). А и
то је из псалама. У 21. псалму
Давид описује страдање Богочовека као да га је лично видео. Помиње пробадање руку
и ногу, бацање жреба за одећу
испод Крста... И 21. псалам почиње управо овим страшним
речима: „Боже мој! Боже мој!
Чуј Ме! Зашто си Ме оставио?“
Ако ваша љубав савлада и
овај псалам и научи га напамет,
мир ће бити на вама и на Израиљу Божјем. Временом, зрно
по зрно, ваш ум ће бити „велики трговац“ који у себи носи
златне речи бесмртног Писма.
Управо ово се захтева од народа Божјег: да не носи Божје
речи само у књигама, ван себе,
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вих псалама је 109. Тамо се
појављују нека „два Господа“,
иако се у „Шма, Исраел“ јасно
каже: „Господ Бог твој је Господ
један.“ А овде: „Рече Господ Господу мојему: Седи Мени с десне стране.“ Очигледно је реч о
Оцу и Сину Који имају једнако
достојанство. Још се говори о
томе да је „Христос рођен из
утробе пре данице“, односно,
пре почетних твари. И рођен је
из бића, а није створен, као што
и певамо у Символу вере. Још
се помиње тајанствени Мелхиседек који је, као праобраз
Евхаристије, изашао с хлебом
и вином да благослови Аврама.
О томе касније размишља Павле у Посланици Јеврејима.
То је тајанствени, божански,
узвишени псалам, осим тога,
врло кратак – седам стихова.
Зар га је тешко научити? И зар
можемо смислити изговор да
то не учинимо?
Ево вам, богољупци, посао
за следећу недељу: научите напамет 8, 81. и 109. псалам. Томе
додајте Шестопсалмије – то су

ДУХОВНОСТ

Пророштво оца Серафима Роуза

b
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сликавши тамну слику у којој
је човечанство данас, отац Серафим је мудро предсказао шта
се може очекивати од осамдесетих (и година које долазе - прим.
Смрт свету), како ће то утицати
на нас са духовне стране, и шта
можемо учинити. Нагласио је
три покрета: ширење комунизма у слободном свету, јачање
источњачких религиозних идеја
и духовне обмане, и буђење вере
у Русији.
Ширење комунизма, рекао је,
требало би да разумемо са духовног гледишта. Тада се упитао:
„Како да се припремимо да издржимо тешкоће које нам предстоје? Прво, морамо разумети да
је слобода коју имамо у Америци
драгоцени дар који је половина
света изгубила. Тешко да ико тај
дар поседује у овој мери. Ми смо
одговорни пред Богом да плодоносно искористимо ову слободу.
Друго, морамо да препознамо
стварност комунизма (може се
рећи: атеизма), куге нашег времена, и да се суочимо са веома
извесном могућношћу да бисмо
и ми могли да живимо у сличном стању. Духовна припрема за
њега ће, у исто време, пробудити
нашу сопствену духовну свест и
духовни живот. Треће, морамо
бити обавештени. Морамо знати
за изворе православне вере. Морамо стално читати духовне књиге: Свето Писмо, житија светих,
свете оце – не ради апстрактног
знања, већ да бисмо добили помоћ у свакодневном хришћанском животу. Када безбожна влада дође на власт, можда ћемо бити
лишени књига и задуго изгубити
везу са православним свештен-

ством и бити приморани да живимо од онога што смо стекли у
слободи. Важно је шта смо прочитали и чули, али много више,
оно што смо упили и по чему смо
живели хришћански.
Биће потребно да кажемо и
реч другима. Не мора то бити
нешто запамћено већ жива реч
која је део нас. Стварност комунизма нас мора још више учинити свеснима зашто верујемо овако. Зашто верујемо у Бога? Зашто
исповедамо да је Исус Христос
Бог и Спаситељ? Зашто припадамо Цркви и примамо Свете Тајне?
Ова питања су стварна чињеница у комунизму. Ако наша вера и
преданост православљу нису дубоке, оне ће отпасти у доба прогона.“
Буђење вере у Русији, отац Серафим је видео као веома охрабрујуће: „Повратак вери у Русији
је можда оно што је у највећој
мери живо у православном свету данас, и може да нас надахне
да своју веру још и више чувамо
као благо, и да умножимо таланат
који нам је Бог даровао, говорећи

о истини православља у слободном свету.“
Отац Серафим је непрекидно
упозоравао да се православље
у слободном свету суочавало са
опасним искушењем да постане,
оно што је отац Димитрије Дудко
звао „удобна духовност“.
„Требало би да се сетимо имена овог искушења док посматрамо наше нејако православље у
слободном свету. Задовољни смо
да имамо лепе цркве и појање. Да
ли се можда хвалимо што пратимо постове и црквени календар,
што имамо лепе иконе, што помажемо сиротињи и можда чак дајемо десетак од плате Цркви? Да ли
уживамо у узвишеном светоотачком учењу и богословским предавањима а да немамо простодушност Христову у својим срцима?
Тада је наша духовност „удобна“,
и нећемо рађати духовне плодове
које могу да дају они који живе
без тих удобности, који дубоко
страдају и боре се Христа ради.
Вероватно је наш најважнији
задатак хришћанско просвећење
нас самих и других. Морамо ући

дубље у веру, не изучавањем канона Васељенских сабора или
типика (иако и они имају своје
место, јер знамо како Бог дела у
нашим животима); већ читањем
житија угодника Божијих Старога и Новога завета, житија
светих, списа светих отаца о делатном духовном животу, о стра-

дањима хришћана данашњице и
недавних времена. У овом целокупном учењу, наш поглед мора
бити уперен према вишњем небу,
јер је то наш циљ, а не ка тешкоћама и пропасти земаљској које
су доле. Наше хришћанско просвећење би требало да процвета у
свесној православној философији

живота. Она представља оно што
знамо, у шта верујемо и што даје
печат нашем животу. Наше православно хришћанско предање
садржи одговоре на сва трагања и
оправдана питања људског ума!“
У сусрет oсамдесетим
Из књиге Писма оца Серафима

КЊИЖЕВНОСТ

Исидора Секулић

Прво смо били пророци и говорили смо реч „рат“, а сада смо
војници и говоримо реч „победа“. За доброг војника је рат
и победа свеједно. Ту једну реч
мислимо и говоримо, ту једну
веру верујемо, по тој једној речи
познају очеви синове и браћа
браћу.
Иди и победи! Срећан ти полазак, војниче, и срећна ти рана,
рањениче! То је све.
Сва је мудрост данас у томе
да увидимо, да, ко ћутећи трпи,
тај чека ново понижење, а ко се
за обећањима поводи, тај носи
будаласту веру, да сила речи
има моћи над силом ствари. Сва

је истина данас у томе, да, ко ни
сада нема национално осећање,
тај је од лажи начињен и гнусан.
И сав је напор данас у томе да се
из старих поганих узрока, што
краћим путем и у што краћем
року, избију нове отровне последице и дејства.
Немамо времена да уживамо
у оном што је већ учињено, јер
још ништа није учињено. Имамо само бригу и заклетву да
ћемо се одбранити, да ћемо се
осветити, да ћемо се исцелити.
И нека ни сан, ни смрт, не разгоне намрштене црте нашег незадовољства, увреда и огорчења.
Крв нека тече! Црвене мрље
крви нека падну по камењу и по
земљи, црвена музика крви нека
буде у ваздуху!
Јест, сви ми носимо у себи
хришћански закон, да је грешно
проливање човечије крви. Али
сви ми носимо у себи виши човечански закон, да је губљење
слободе, мучење и сатирање
народа убијство које се стоструком смрћу кажњава, и за које се
вековима свети. Закон који каже
да је кривац Цезар а не Брут. Закон по коме смо ми, кињени и
гоњени, „прво Венецијани, па
тек затим Христијани“.

b

рпкињица Исидора Секулићева овим речима соколи
српску браћу:
„Весели будимо, пуни среће
и поноса, што ћемо животом
преживети и очима гледати,
како се сукобљавају младости
и старости, колевке и гробови,
и што ће се на нашој балканској
земљи, и у наше словенско време, поделити најлепши мегдан
части и слободе.
Велико је време и диван је живот сада. Споља видимо мешавину и шаренило, ново и ретко,
питање и нестрпљење, а изнутра
осећамо сви једно исто, старо од
увек знано, просто и драго.
Споља је кретање и тражење,
вика и метеж, а изнутра је достојанство и мир, свечани мир и
поредак једнога закона, закона,
који се зове „сада“.
Споља је жагор и песма, шала
и звекет оружја, а изнутра, у
савести, тишина је и строгост
и одлучност војничкога реда и
војничкога суда, који ће судити
непријатељу, или судити нама.
Све мање и све збијеније се
говори, јер задатак и дело постају све већи, а велике ствари
не знају емфазу, и њихов је израз
прост и кратак, један и једини.

43
животворни источник

С

Исидора Секулић: О смислу жртвовања

Велики је тренутак и узвишен живот је живот сада. Обнављају се крви и мењају се ткива мозгова, и све што је добро
и поштено, диже се до сунца,
и најсветлијом светлошћу су
осветљене куће које се пале и
као светиње поштују огњишта
која се гасе.
Све моралне снаге, и све европске страсти, и сву памет, и
све знање, треба претварати у
херојску мудрост и одважност,
јер треба оно што је више, него
све знати и све имати, треба све
смети! Јер, све смети, то је све
дати, а све дати мора онај, који

главу кроз ватру проноси и за
част слободе се бије.
Све треба смети, и напред
ићи, и ничега се не треба плашити. Сви који имају велику
љубав имају и велики задатак, а
који имају велики задатак, ти не
клону докле га не сврше.
Има биљака које се никаквом
силом не могу ишчупати, као
да их сва шума држи, и као да
је у њиховом корену корен целе
шуме. Тако је и у сваком националном јунаку, корен целе војске
и корен целог народа, и он не
пада док се народ не дигне, и не
умре док не постане бесмртан.

Сви стојимо под заклетвом
љубави и смрти. Деца грабе пушке и ножеве, а мајке више воле војнике него синове. Не плаче се кад
отаџбина зове. Сузе се враћају,
јер, у свачијим очима стоји радост и сјај. Свугде се осећа свежина и обећање, свугде је једно
топло очекивање и искрено веровање, као што је морало бити у
мрачној васелени, пред стварање
светлости и долазак сунца.“
Из: Споменица стогодишњице
ослобођења Старе Србије
(1912-2012);
Друштво српских домаћина
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Велика кнегиња
Марија Николајевна Романова

рећа ћерка у породици цара Николаја
II и царице Александре
Фјодоровне, на крштењу
је добила име Марија, по
небесној покровитељки
Марији Магдалини, једној од жена мироносица,
чији спомен Православна
црква прославља 22. јула
(4. августа). Кнегиња је
била задивљујуће лепа:
имала је светлосмеђу
косу и велике тамноплаве очи, које су у породици од милоште звали
„Машкини тањирићи“.
С. Ја. Офросимова, царичина дворска дама, са усхићењем је писала о Марији: „Слободно можемо
рећи да је руска лепотица.
Висока, лепе грађе, са густим свиластим обрвама,
изразитим руменилом

Свети царски мученици Романови

на светлом руском лицу,
била је посебно драга
руском срцу. Гледаш је
и призор ње, одевене у
руски бојарски сарафан,
сам се намеће <…> Она
је весела и жива, али се
још увек није пробудила
за живот; у њој се крије
необухватна снага праве
руске жене“. Као и старије
сестре, Марија се одликовала скромношћу, једноставношћу, срдачношћу
и добротом. О карактеру
кнегиње М. К. Дитерихс
је писао: „Велика кнегиња
Марија Николајевна била
је најлепша девојка, типично руска, добродушна, весела, са сталоженим
карактером, сусретљива. Умела је и волела да
поприча са сваким, а
посебно са простим

Извор:
www.pravoslavie.ru
(српска верзија)

b

ла да седи код узглавља
и разговара са војницима о њиховим породицама, деци. Скоро све
их је познавала по имену. Без обзира што је
била млада годинама,
велика кнегиња је поседовала изузетну храброст, коју је пројавила
у страшним данима револуције. Ана Тањејева
је писала: „Никада нећу
заборавити ноћ, када је
неколицина верних пукова (Сводни, конвој
Његовог Величанства,
гарда и артиљерија)
окружила дворац, пошто су се побуњеници
са митраљезима у гомилама приближавали
дворцу, уз претњу да
ће све дићи у ваздух.
Царица је увече седела крај моје постеље.
Тихо, огрнувши се белом марамом, изашла је
са Маријом Николајевном до пукова који су
се спремали да напусте дворац. Можда би
они и отишли те ноћи
да није било царице и
њене храбре кћери, које
су са смирењем до поноћи обилазиле војнике, бодриле их топлим
речима, заборављајући
при томе на смртну
опасност којој су биле
изложене“.
У тренутку стрељања, Марија је стала
иза мајке. Свети новомученици Романови се
прослављају 17. јула по
новом календару.
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људима. Током шетњи
у парку обично би она
започињала разговоре са војницима-чуварима, испитивала их
и изузетно памтила
како се чија супруга
зове, колико деце, колико земље имају, итд.
Са њима је увек
имала
пуно
заједничких
тема. Због
своје једноставности, у
породици је добила надимак
„Машка“; тако
су је звале
сестре и царевић Алексеј
Николајевич“.
Пријатељица њихове
мајке, Лили Ден, говорила је да Марија није
била толико жива, као
њене сестре, али је зато
имала истанчан поглед
на свет и увек је знала шта жели и зашто.
Попут старијих сестара, током Првог светског рата Анастасија и
Марија су обилазиле
рањене војнике у болницама. Шиле су рубље
за војнике и њихове породице, и материјал за
превијање. Обе су жалиле што због младих
година нису могле да
постану праве сестре
милосрђа, попут великих кнегиња Олге и Татјане. Обавезе млађих
сестара биле су да орасположе рањене војнике. Марија је пре бира-

ПРИКАЗ КЊИГЕ

СВЈЕДОЧАНСТВО О СВЈЕДОКУ ЈУЛИЈАНА ШМЕМАН,

МОЈ ЖИВОТНИ ПУТ СА ОЦЕМ АЛЕКСАНДРОМ
РАДОСТ СЛУЖЕЊА,
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одине 2017. се – тридесет
четири године након свог
супруга – упокојила деведесетчетворогодишња Јулијана
Шмеман. Двије године касније
у српски језик су се – у преводу Ивана Недића и Јелене Недић – одјенули њени списи Мој
животни пут са оцем Александром и Радост служења. Јулијанине рукописе је у једној књизи издао Каленић. Држећи ову
књигу намећу се двије асоцијације. Прва је нераскидивост
Каленића и Александра Шмемана. Деценијама ова издавачка кућа не престаје да преводи
и публикује Шмеманова дјела.
Прије четрдесетак година књига Велики пост је објављена у
издању Каленића, а остала је забиљежена једна занимљивост:
књизи је недостајало посљедње
поглавље енглеског оригинала. Шта се десило? У поглављу
– које је изостављено благословом Епископа Саве Вуковића –
писац образлаже древну праксу
редовног причешћивања Цркве
евхаристијским Даровима.
Друга асоцијација се тиче
радости Александра Шмемана
када му је у руке дошао свјежи
српски превод књиге За живот
свијета. У том тренутку – остало је записано – Шмеман се питао шта је аутора предговора
његовој најнеобимнијој и најутицајнијој књизи подстакло да
га означи насљедником Сергија
Булгакова и Николаја Берђајева. Иначе, аутор тог предговора

о. Александар Шмеман
са супругом Јулијаном

је био јеромонах Амфилохије
Радовић.
Шта нам у својим мемоарима
доноси Јулијана Шмеман? Она,
отварајући врата њиховог интимног и породичног простора,
слика Александра Шмемана од
његове деветнаесте до шездесет треће године. Њени записи
су кратка хроника породице
Шмеман. Упознаје нас са њиховим прецима и потомцима.
Међутим, њени мемоари имају
историјску и културолошку
вриједност, будући да – дочаравајући нам муке и наде руске
емигрантске заједнице – представљају одличан увид у Париз тридесетих и четрдесетих
година. Претешки су услови у
којима покушавају да опстану
руски емигранти у Паризу. Глад
је била свакодневница. Али, Јулијана се не жали. Напротив,
она се радује.

„Заиста бих свима могла да
препоручим да буду као љиљани
у пољу – такав начин живота,
осим што је потпуно у складу
са Јеванђељем, пружа и велику
утјеху.”
Треба знати да у (скоро)
истом времену на истом мјесту истим ријечима исту глад
у истом граду описује Џорџ
Орвел. Нико и ништа у Паризу и Лондону остаје химна оних
који – попут Јулијане Шмеман – сматрају да материјална
оскудица са собом носи један
уистину егзистенцијалистички начин постојања. Јулијани
је утјеху у глади пружала вјера
у Господа. И младост, радост и
образовање. И њен Александар.
Орвел је утјеху пронашао у непристајању на подјармљивање
експлоататорима.
„Има једна велика утјеха
у тоталној биједи. То је олакшање, готово уживање, када
постанеш свјестан да си коначно заиста на дну. Толико си
причао о томе да ћеш начисто
да пропаднеш – и гле, пропаст
је ту, и можеш да је поднесеш, а
то битно смањује стрепњу.”
Упечатљива слика долази из
париског метроа: док су дванаестогодишња Јулијана и њен
отац Сергеј Осоргин тихо разговарали на руском језику, један
путник је гласно и грубо рекао:
„Вратите се кући, у вашу комунистичку земљу, оставите
нас на миру!” Јулијана казује да
су се скаменили. Не од страха,

сматрају као изузетак. „Мислим
да је Александар изазивао радозналост код људи који нису навикли да свештеник добро познаје књижевност и философију
и да се интересује за свјетске
проблеме, политичку ситуацију и савремену литературу.”
У овим ријечима одзвања ехо
Александра Шмемана који је
записао да се нада да су двадесет свештеника који су служили помен Георгију Флоровском
прочитали бар по двадесет реченица из Георгијевих списа.
Мемоари Јулијане Шмеман
се чине изврсном апологијом
Америке. Она се непрестано
диви њеним градовима и селима. Она благодари широкогрудости Америке за оне који долазе у њу. Увјерена је да је Америка
мисионарско поље у којем Црква може учинити велика дјела.
Њен однос према Америци је
сагласан посљедњој бесједи
њеног супруга у којој је наглашено: „Благодарим Ти, Господе,
јер си нам даровао ову земљу гдје
смо слободни да Те славимо као
Бога!” Иначе, насловну страну
Јулијанине књиге краси цртеж
на којем је Александар Шмеман
испред евхаристијске Трпезе
окружен текстом његове последње бесједе.
Ко прочита књигу сазнаће
какав су однос имали два Александра, Солжењицин и Шмеман. И да ли је Андреју Шмеману, Александровом брату,
Владимир Путин уручио држављанство након осамдесет
година изгнанства? И да ли
је Сергеј Шмеман, Александров и Јулијанин син, ратовао
у Вијетнаму? И какав су став
по том питању имали његови
родитељи? Ко прочита књигу,
сазнаће много тога о свједоку којем није потребно ничије
свједочанство.

b

Академију Светог Владимира
у Њујорку 1955. године. Неколико година раније, Флоровски
је напустио и париски Институт. Разлог одласка из Париза?
Нетрпјељивост која је владала
у радном колективу, а која је
била посљедица богословског
сукоба Георгија Флоровског и
Сергија Булгакова. Иначе, Булгаков је 1926. године позвао
Флоровског у Париз да заједно
граде Институт Светог Сергија
Радоњешког. Остало је забиљежено да је једини човјек који
није показао нетрпјељивост
према Георгију Флоровском
због његове (имплицитне) критике софиолошких становишта
Сергија Булгакова био Сергије
Булгаков. Професорски колектив Института није био благонаклон према Флоровском
– будући да је неопростиво довести Булгаковљев ауторитет у
питање – тако да је он, већ од
1935. године све рјеђе боравио у
Паризу, док коначно 1948. није
отпловио преко Атлантика...
Познато је, дакле, зашто је Георгије напустио Париз. Зна ли
се зашто је напустио њујоршку
Академију? Шта пише Јулијана? „Између њега и Александра
је било много сукоба, неразумијевања и потпуно супротних
мишљења о Академији и њеној
будућности. На крају је било
јасно да се ситуација неће разријешити, тако да је отац Георгије отишао на Принстон.”
Не можемо ни замислити како
су звучали ти дуели између
човјека који је постао професор
на Принстону и човјека који је
одбио понуду да постане професор на Оксфорду. Збиља,
епохалне личности...
Јулијана зна казати ријечи
које нису пријатне уху и звуче
ниподаштавајуће, јер ерудицију Александра Шмемана по-
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него од понижења. „Како да се
мој отац врати кући, у земљу
у којој су му бољшевици убили
брата?!” Данас, када су неки
нови невољници присиљени
да напуштају своје земље, јер
им у њима неки нови бољшевици убијају браћу, посљедње
што треба да им кажемо јесу
ријечи безименог и безумног
Француза упућене дјевојчици
и њеном оцу.
Вриједне паралеле између
руских емигрантских заједница четрдесетих и педесетих
година у Паризу и Њујорку доноси Јулијана Шмеман. Довољне су четири реченице да нам
пренесу њено искуство. „У Паризу су сви били гладни. И свима
је било хладно. У Њујорку нико
није био гладан. И никоме није
било хладно.”
Њена запажања о личностима које су градиле Институт
Светог Сергија Радоњешког
у Паризу и Академију Светог
Владимира у Њујорку – попут
Сергија Булгакова, Георгија
Флоровског, Антона Карташова и, разумије се, Александра
Шмемана – представљају истинско откриће у нашим разумијевањима њихових комплексних универзума и још
комплекснијих међусобних односа.
На примјер, она је непосредан свједок трагичног раскида
– тако га назива сâм Шмеман
– између Георгија Флоровског и Александра Шмемана.
Шта Јулијана зна о томе? Године 1951. петочлана породица Шмеман напушта Париз
и одлази у Њујорк. Јер, позив
Георгија Флоровског се не одбија. Заједно граде Академију
Светог Владимира у Њујорку.
Али, хармонија није дуго трајала. Флоровски је – усљед сукоба са Шмеманом – напустио

ДУХОВНА ПОУКА
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1. Љуби Господа Бога својега свим срцем својим, и свом
душом својом, и свим умом
својим, и свом снагом својом
(Мк 12,30).
Ово је прва и највећа заповијест, како рече Господ Исус
Христос, Јединородни Син Божији. Онај ко љуби Бога свим
бићем својим, тај нема других
богова осим Бога Живог и Истинитог - Оца и Сина и Светога
Духа; такав човјек не прави себи
идола нити им служи у идеологијама; такав не узима узалуд
имена Господа Бога свога; сјећа
се Дана одмора и светкује га у
светињи, тј. храму (Изл 20,2-11).
2. Љуби ближњега свога као
самога себе (Мт 22,39).
Ова заповијест је као и прва
и значи: оно што желимо да
чине нама људи тако да чинимо и ми њима и оно што не желимо да се чини нама да и ми
другима не чинимо (Мт 7,12;
Дап 15,20). Онај ко испуњава
ову заповијест, тај поштује оца
свог и мајку; такав није у стању
да убије, да учини прељубу, да
украде, да свједочи лажно и такав не жели ништа што је туђе
(Изл 20,12-17). Љубећи људе,
љубимо Бога, јер су људи иконе
Божије (Пост 1,26). Не можемо
да волимо Бога кога не видимо
ако не волимо ближње које видимо (1Јн 4,20). Испуњавајући
ову заповијест носимо бремена једни других јер је то закон
Христов (Гал 6,2).

Који повјерује и крсти се
биће спасен, а који не вјерује
сам ће се осудити (Мк 16,16).
Крштење је рођење за Царство
Божије, за вјечност и бесмртност. Крштењем се у Христа
облачимо (Гал 3,27), тј. Он нас
пропадљиве облачи у Своју непропадљивост. Крштењем Бога
познајемо као Оца јер бивамо
усиновљени кроз Христа Јединородног Сина Очевог (Мт 6,9).

Крштавамо се водом и миропомазујемо Духом тј. запечаћујемо
се божанственим освећењем у
животворном помазању. Зато је
истинита ријеч Божија да ко се
не роди водом и Духом не може
ући у Царство Божије (Јн 3,5).

4. Ово
(Литургију/Евхаристију/Причешће) чините у мој
спомен (Лк 22,19).
У ноћи Свога страдања када
Христос предаваше Себе за живот свијета (Гал 2,20; Рим 8,32),
и када се раном Његовом ми
3. Идите и научите све народе исцијелисмо (Ис 53,5), тада сам
крстећи их у име Оца и Сина и Он узе хљеб у Своје руке и узе
Светога Духа (Мт 28,19).
вино растворивши са водом па

заблагодаривши, благословивши, осветивши даде ученицима
својим рекавши: Ово је Тијело и Крв Моја и ово чините у
Мој спомен, јер кад год од овог
Хљеба и Чаше једете и пијете
смрт Моју објављујете и васкрсење Моје исповиједате докле не
дођем (Мт 26,26-30; Мк 14,22-26;
Лк 22,19-20; 1Кор 11,23-26). Тада
нас је Христос искупио Крвљу
Својом, на крсту прикован и копљем прободен излио је бесмртност људима (Јн 19,34). Бог је толико заволио свијет да је Сина
Свог Јединородног дао да сваки
који вјерује у Њега не погине
него да има живот вјечни (Јн
3,16). Син Божији узео је најприснијег удјела са нама - заједницу
тијела и крви (Јев 2,14). Постао
је у свему сличан нама осим у
гријеху (Јн 1,14; 1Пт 2,22); постао је човјек да би ми постали
богови по благодати (Јн 1,12; Јн
10,34-35). Дао нам је Себе (Еф
5,2). Његово Васкрсење и побједа над смрћу је наша побједа (Мт
27,53), наше причешће је учешће
у побједи Христовој - зато је Литургија залог васкрсења и лијек
бесмртности, тј. предокус Царства Божијег, гдје нема болести,
ни жалости, ни туге, ни уздисања, него гдје је живот бесконачни (Лк 22,29-30).
Изван ове четири заповијести нема Заједнице са Богом, а
та Заједница и јесте Црква Божија. О прве двије заповијести
виси сав Закон и Пророци (Мт
22,40), а на друге двије сазидана је Црква коју ни врата пакла
неће надвладати (Мт 16,18). Нас
хришћане у Цркви Отац (препо)
рађа Крштењем, миропомазује/

печати Духом Светим и храни
Сином Љубљеним у Литургији;
тј. у Цркву бивамо учлањени
Крштењем, запечаћени Миропомазањем и одржавани Литур-

гијом/Причешћем. Тако љубећи Христов (Мт 24,27), васкрсење
једни друге у благодати Господа мртвих (Јн 5,29) и Живот БуИсуса Христа и љубави Бога Оца дућег вијека (Јн 5,24).
и заједници Светога Духа (2Кор
Жељан Савић, јереј
13,13), чекамо Други долазак

ПРАВОСЛАВЉЕ И УМЈЕТНОСТ

едан човек је хтео да учествује
у изградњи храма, али није
имао пуно пара. Стога је отишао у планине, тамо нашао гранитну плочу, коју је изломио,
истесао, исполирао и решио да
однесе на поклон храму.
Почео је тражити превознике, али се нико није сложио да

тако огроман камен до храма
превезе за мање од пет златника
које тај човек није имао.
Но, наједном му приђоше
четворица нижих, ситнијих
мушкараца и рекоше:
- Хајде да се договоримо, ми
ћемо пренети твој камен за пола
златника, само нам и ти мораш

помоћи. Овај ћемо камен теби
положити на леђа, а ми сами
ћемо га придржавати са четири
стране.
- Па мене ће овај камен згњечити, а ви тако ситни нећете
успети да га задржите - одговори овај.
- Сам размисли и одлучи
због чега желиш даривати поклон храму: да се потрудиш
ради Бога или да се покажеш
пред људима?
Човек размисли и одговори:
- Хоћу ради Бога да се потрудим.
Затим се помоли и постави
леђа.
Људи су му ставили камен на
леђа, а овај је за дивно чудо био
лаган. Убрзо су стигли до храма. Када се човек окренуо да би
платио овим мушкарцима, од
њих није било ни трага ни гласа.
Тако увек и бива: ако чиниш
добро дело у славу Божију неће
ти помоћи само људи него и
анђели.
Преузето из књиге
„Био једном један човек“
од Олге Кљукине,
Издање Издавачке куће
Епархије зворничко-тузланске
„Синај“ Бијељина

49
животворни источник

Ј

b

ПРИЧА 15.
О МОЛИТВИ И БОЖИЈЕМ ПРОМИСЛУ
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ПРИЧА 96.
О ГОРДОСТИ И СМИРЕЊУ
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едан цар је послао гласника цару суседних земаља.
Писмоноша је закаснио и брзо
ушавши у цареву салу, задихан
од брзог путовања, почео да излаже поруку свог владара:
- Мој господин... ми је наредио да вам кажем да му дате
белог коња са црном гривом, а
ако не дате таквог коња онда...
- Не желим више да слушам!

страшно наљутио и објавио је суседном цару рат.
Рат је дуго трајао, много крви је било проливено и земља опустошена.
Истрошивши
своје
ризнице и изморивши
војску, оба цара су се
коначно сагласила на
примирје не би ли боље
обсудили своје намере
један к' другом.
Када су отпочели са
преговорима, други цар
је упитао првог:
- Шта си хтео рећи
својом фразом: „Дај ми
белог коња са црном гривом, а ако не даш онда...“?
- „...онда коња са другом бојом“, - настави
овај.
Ето, то је оно што сам
имао у виду. А шта си ти
хтео рећи својим дрским
одговором: „Немам ја
таквог коња, а да имам,
онда...“?
„...онда бих га одмах
послао као поклон мом
добром суседу“, одговорио је цар.
Научи се слушати. И
најмања
журба може да
– цар прекину задиханог гласоизазове велике и непријатне
ношу.
- Реци свом цару да ја немам последице.
таквог коња, а и да имам онда...
Преузето из књиге
Онда застаде, а гласоноша
„Био једном један човек“
чувши такве речи, уплаши се и
од Олге Кљукине,
побеже из дворца. Скочио је на
коња и појурио назад да исприИздање Издавачке куће
ча своме цару о овако дрском
Епархије зворничко-тузланске
одговору.
„Синај“ Бијељина
Саслушавши поруку, цар се
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