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Из прве  статиј е  на Велику Суботу
Животе Христе, у гроб си положен био, и анђелске војске се ужасаваху, славећи Твоје снисхођење.

Животе како умиреш? Како и у гробу боравиш, а рушиш царство смрти, и мртве из Ада васкрсаваш?
Величамо Те Исусе Царе, и поштујемо погреб и страдања твоја, којима си спасао нас од пропасти.

Исусе Свецаре, Који си поставио мере земљи, у малом гробу данас боравиш, подижући мртве из гроба.
Исусе Христе мој, Царе свега, шта си тражио дошавши онима који су у Аду? или да избавиш род човечији?

Господар свега, види се мртав, и у нови гроб полаже се, Онај који је испразнио гробове мртвих.
Животе Христе, у гроб си положен био, и смрћу својом смрт си уништио, и источио си живот свету.
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сабрали смо се овде у нашој ста-
рој престоници Тузли да про-

славимо име Божије, да просла-
вимо празник Рођења Христовог.

Ових дана били смо непре-
стано у храмовима и слушали 
свето Јеванђеље и Апостол, који 
говоре о великом догађају Ова-
плоћења Бога Логоса. Радовали 
смо се радошћу великом, духов-
ном, кроз литургијска сабрања и 
причешће, кроз молитве и уно-
шење бадњака у домове. Верујемо 
и желимо да ова радост траје целе 
године.

Верујемо да је поука светих 
Отаца и празника Божића да 

Христос треба да постане садр-
жај нашег живота. Наше душе и 
наша срца да постану Витлејемска 
пећина и да се Христос у нама ду-
ховно рађа и нас препорађа. Као 
што се телесно родио од Пресве-
те Богородице, чији сабор данас 
прослављамо, тако да се духов-
но рађа у нама охристовљујући 
наше биће, обожујући наше биће. 
Чинећи тако, једно друштво, јед-
на заједница постаје харомонич-
на. У таквом друштву се мир 
Божији, који обитава у нама, у 
сваком човеку, шири кроз зајед-
ницу у којој човек живи и делује. 
То чине људи миротворци који 

ће се 'синови Божији назвати', 
како се каже у Блаженствима. 
 То је смисао Божића. Вит-
лејемски пастири који су дошли 
да се поклоне Христу нису дошли 
само да се поклоне, него да Га 
прихвате као свој начин живо-
та. Да живе по Његовом закону, 
по Његовом јеванђељу које ће Он 
касније проповедати. Дошли су, 
такође, мудраци са Истока, при-
знати научници тога доба. Видев-
ши Витлејемску Звезду, дошли 
су да се поклоне Христу. И нису 
безумном цару Ироду желели да 
открију тајну где је рођено Бого-
дете Христос, знајући за његову 

Нека мир постане наша својина

БЕСЈЕДА ЕПИСКОПА
ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОГ Г. ФОТИЈА У ТУЗЛИ
О ПРАЗНИКУ САБОРА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
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намеру да Га убије. Нису откри-
ли тајну, јер су били просвећени 
Тајном. Постали су хришћани. 
 Нажалост, морамо рећи, 
нису се сви обрадовали рођењу 
Христовом, ни тада ни данас. 
Није се обрадовао безумни цар 
Ирод, који је тражио да сазна 
где је рођен Цар јудејски. Будући 
без Бога у срцу, сматрао је да је 
Дете Помазаник претендент на 
његов престо и тражио је да Га 
убије. Нису се обрадовали ни 
властољупци. Ирод је символ 
властољубивога човека, који би 
све учинио само да власт задр-
жи. Спреман је на свако безумље. 
На диктатуру. На хиљаде мрт-
вих. Ирод је побио 14000 хиљада 
витлејемске деце да би сачувао 
свој престо. Веровао је да је међу 
њима и новорођени Богомладе-
нац. Нису се обрадовали ни сре-
брољупци, безаконици и многи 
други, јер Христос долази као 
Судија овоме свету. Све Његово 
дело је суд овоме свету. Свака 
Његова проповед је и суд и бла-
гослов исцељења истовремено. 

''Блажени су милостиви, јер 
ће бити помиловани'' – ко није 
милостив неће бити ни помило-
ван. ''Блажени су они који су чи-
ста срца, јер ће Бога видети'' – ко 
није чиста срца неће Бога видети. 
Неће ништа о Њему разумети. 
Такви се нису могли обрадовати 
Рођењу Христовом. Зато се анђео 
Господњи јавља Јосифу у сну ре-
чима: „Иди у Египат и води Дете 
са мајком Његовом Маријом док 
не нестану они који траже душу 
Дететову“. Према предању, они су 
провели седам година у Египту, 
а потом су се вратили назад по 
упокојењу цара Ирода. Богом-
ладенац је одрастао у Назарету, 
зато је назван Исус из Назарета, 
одакле је започео јавну проповед. 

Благослов Рођења Христова, о 
којем ових дана слушамо, доноси 
нам преко потребан мир и хармо-

нију који су потребни да владају 
у душама људи, у душама народа 
наших и свих народа на Земљи, 
браћо и сестре. Господ Исус Хри-
стос, Син Божији и Створитељ 
космоса, долази свим људима, 
свих времена и свих нација. Не 
само једном народу. Из историје 
знамо да су га неки народи при-
хаватили, а неки нису, али свима 
је јасна порука: 'Будимо људи' – 
како је говорио блаженопочивши 
патријарх Павле. Будимо људи, 
јер идемо ка вечности. Идемо ка 
Суду Божијем. Идемо ка тренут-
ку кад ће Господ одвојити добре 
од злих људи за вечност. Ако се 
нађем у категорији злих људи, 
моја судбина неће бити светла. 
Неће бити светла у овоземаљском 
животу, а поготово то неће бити 
у вечности. 

Трудимо се да будемо са они-
ма који су Богу са десне стране 
– међу пастирима витлејемским, 
међу анђелима. Будимо и ми као 
мудраци са Истока. Долазимо 
непрестано на поклоњење Мла-
денцу. Сваки дом, сваки храм 
је место где се Христос духовно 
рађа. Рађање Христа у срцима 
нашим је, према речима монаха 
Исихаста са Свете Горе, највећи 

подвиг. Призивајући име Бо-
жије откривамо Царство небес-
ко у своме срцу. Мир, спокој и 
хармонија су преко потребни 
унутрашњи садржаји човековог 
бића.

Благослов данашњег праз-
ника јесте штит Пресвете Бо-
городице који чува целу Цркву 
Христову и сав народ Божији. 
Штити све оне који призивају 
име Божије и оне који живе у 
страху Божијем. Оне који живе у 
врлини и честитости хришћан-
ске породице. Овај празник је 
празник породице и породич-
не хармоније која треба да по-
стане својина једнога народа и 
друштва у целини. Молимо се да 
тако буде и овде у Тузли. Да мир 
постане својина овога града. Да 
људи улицама поздрављају јед-
ни друге са: „Помаже Бог и Мир 
теби!“ Да постану благовесници 
мира Божијег. Људи су намуче-
ни невољама и трагедијама рат-
ним. Нажалост, дозволили смо 
да закони немира и сукоба буду 
доминантнији, у једном тре-
нутку, него што су благослови 
мира. Дај, Боже, да се коначно 
сви отрезнимо и кажемо: „Неће-
мо више зло на ближњега свога. 
Нећемо да дижемо руку ни на 
кога. Никад! Нећемо да будемо 
слични Ироду“. 

Непрестано живимо у свету 
немира и претњи катаклизмом. 
Потребни су нам, на местима на 
којима се одлучује, људи миро-
творци. У супротном, они могу 
да повуку у амбис читав космос, 
овај украс Божији. Потребно је 
да се чује Реч блага, Реч утехе, 
Реч Божића.

Мир Божији 
– Христос се роди!

О празнику
Сабора Пресвете Богородице у 

катедралном храму у Тузли 2018.

Сабор Пресвете Богородице
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дозволите ми да вас поздра-
вим са неколико речи овде 

у Тузли, на почетку свечане 
Светосавске академије.

Целе ове седмице имали 
смо академије широм Епархије 
зворничко-тузланске, као и ши-
ром Српске православне цркве. 
Покушавамо да кажемо нешто 
о Светом Сави и ми, данашњи 
светосавци – високи клир, мо-
наси, свештеници, просветни 
радници, књижевниции дру-
ги уметници. Сви покушава-
мо нешто да кажемо о Светом 
Сави и имам утисак да нисмо 
довољно рекли. Говорити о ве-
ликанима тешко је, а говорити о 
светим људима веома је тешко. 
Свети оци кажу да, ако желимо 
да говоримо о некоме, морамо 
да будемо бар на сличном ду-
ховном нивоу као онај о коме го-
воримо да бисмо разумели тајну 
његове личности, јер то нади-

лази земаљске 
оквире. Онај 
ко разуме аги-
олошки језик 
удубљиваће се 
у тајну једне 
свете лично-
сти. Међутим, 
ко разумски и 
телесно гледа 
на њу рећи ће: 
«Не, то није 
могуће. То су 

легенде и митови.» У сваком 
случају, покушаћу вечерас и ја 
да дам једну лепу реч о Светом 
Сави.

О Светом Сави можемо да 
говоримо са много аспеката. 
Пре свега, сматрам да је неоп-
ходно рећи нешто о његовом 
аскетском животу. Свети Сава 
је као младић отишао на Свету 
Гору да свуче са себе старог чо-
века и да се обуче у Христа. То 
је аскетски подвиг, монашки, 
трудољубиви. Потребно је про-
лити крв да би примио Духа, и 
то је Свети Сава учинио свето-
горским подвигом живота. Он 
је охристовио своју личност и 
тако охристовљен и обожен 
вратио се у Србију да учини 
дело које је могао и које је на 
крају и учинио, а које обичан 
човек није у стању да изврши.

С друге стране, можемо о 
Светом да говоримо са цркве-

но-историјског аспекта, јер је 
Свети Сава утемљитељ само-
сталне Српске цркве. Године 
1219. основао је једанаест нових 
епархија. Устројио је богослуж-
бени живот; дао нам је `Типик̀ ; 
устројио је монашке манастир-
ске заједнице – и још је много 
тога урадио Свети Сава, о чему 
сведочи његово житије.

Могуће је о Светом говорити 
и са пастирског аспекта, јер је 
Свети Сава био «пастир добри» 
по образу самога Христа, који је, 
где год се појављивао, препозна-
ван као другачији од осталих. 
Препознат је као обожен човек. 
Као човек који има најузвише-
није идеале и који је те идеале 
успео да достигне. И не само да 
их је једном достигао, него их је 
непрестано достизао. Поред ма-
настира Студеница Свети Сава 
је имао и Горњу испосницу, где 
се у току постова повлачио и ти-
ховао чак и као архиепископ. У 
молитви и посту Свети је црпео 
духовну снагу за своју мисију.

О Светом Сави можемо го-
ворити и са просветног аспекта, 
јер је он први почео да саставља 
агиолошке списе – житије све-
тог Симеона Мироточивог, 
Хиландарски, Карејски и Сту-
денички типик. У манастиру 
Жича 1221. године изговорио 
је и чувену «Беседу о правој 
вери», којом је Србе везао за 

БЕСЈЕДА

БЕСЈЕДА ЕПИСКОПА
ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОГ

Г. ФОТИЈА
НА СВЕТОСАВСКОЈ

АКАДЕМИЈИ
У ТУЗЛИ 2018. ГОДИНЕ

Свети Сава
– српски Мојсије
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православље, Свету 
Гору, Свету Земљу и 
тада свету Византију. 
 О Светом Сави мо-
гуће је, наравно, гово-
рити и са национал-
ног, црквено-народног 
аспекта, јер је он свог 
брата Стефана круни-
сао и помазао за краља 
Србије. Овим чином 
Свети Сава је устројио 
средњовековну Србију 
као теократију, по угле-
ду на Византију, и тако 
допринео симфонији 
која је тада постојала 
између Цркве и држа-
ве. Наиме, Црква се 
није мешала држави у 
послове, као ни држава 
Цркви, али то их није 
спречавало да зајед-
ничким напорима раде 
на добро свог народа.

О Светом Сви можемо да 
говоримо и са много других 
аспеката. Са аспекта благодатне 
дипломатије, која нам је и данас 
преко потребна. Никога не пре-
зирати. Никога не одбацивати. 
У сваком човеку постоји лик 
Божији. Сваки човек вапије за 
истином. Вапије за Богом. Ва-
пије за светошћу.

Путујући на Исток, Свети 
се сусретао са представницима 
исламског света, са представни-
цима других религија. Са свима 
је водио дијалог о добру српског 
народа и других народа. Сти-
гавши у Јерусалим, купио је 
и основао манастир светог 
архангела Михаила*, који смо 
касније, нажалост, изгубили. 
*Приликом обиласка Сиона, са 
јерусалимским патријархом 
Атанасијем, архиепископ Сава 
је купио кућу (светог Јована Бо-
гослова), тј. Сионску Горницу у 
којој се одржала Тајна вечера. 
Кућу је откупио од Сарацена 

и платио је златом и сребром 
које је добио од краља Стефана 
Радослава. Многе манастире 
и саму Јерусалимску патријар-
шију је богато даривао.

Приликом боравка у мана-
стиру светог Саве Освећеног, 
који се и данас налази источно 
од Витлејема, десило се једно 
чудо. Према живом предању, 
Свети Сава Освећени оставио 
је завештање да се после његове 
смрти његов жезал – патерица 
преда архијереју царског рода 
и истог имена кад буде дошао 
у манастир. Године 1229. Свети 
Сава је први пут посетио овај 
манастир и то завештање је ис-
пуњено. Док се клањао свети-
тељевом гробу, предмет је пао. 
Чудо се поновило и наредни 
дан и све сумње монаха бејаху 
отклоњене. Жезал Светог Саве 
Освећеног, који се налазио на 
зиду цркве, припао је Светом 
Сави Српском. Овај жезал се и 

данас чува у светогор-
ској келији, која се зове 
Патерица. Тад је Све-
ти Сава Српски добио 
и чудотворну икону 
Пресвете Богородице 
Тројеручице, која се и 
данас чува у манастиру 
Хиландару. Осим тога, 
добио је и чудотвор-
ну икону Богородице 
Млекопитатељнице, 
која се налази у испо-
сници Светог Саве у 
Кареји, такође на Све-
тој Гори.

На крају, према ре-
чима светог Аве Ју-
стина, о Светом Сави 
можемо говорити са 
свечовечанског аспек-
та, јер се он борио за 
идеал Свечовека – за 
идеал Христа. Зато га 
слободно можемо на-

звати нашим српским Мојсијем, 
који је у нашем народу довршио 
дело свете браће Кирила и Ме-
тодија и извео га из таме у свет-
лост. У светлост богопознања 
православне вере, православ-
не иконе, византијске музике, 
химнографије, аскетике.

Колико се будемо враћали 
Богу толико ћемо и препознава-
ти да Свети Сава није легенда, 
него наш духовни отац који не-
престано бдије над нама и моли 
се Богу за нас, како у «Небеској 
литургији» говори свети влади-
ка Николај Жички и Охридски.

Живећи у времену кад смо 
притиснути разним егзистен-
цијалним проблемима и сва-
кодневно слушамо о рато-
вима, немирима, поплавама, 
земљотресима – свима нам је 
потребно нешто што је изнад 
тога, потребна је философија 
светосавља, философија Крста 
и Васкрсења коју нам је предао 
Свети Сава.

Свети Сава
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са великом радошћу обавјеш-
тавамо наше вјернике и све 

људе добре воље да је наша 
епархија, благословом ново-
изабраног епископа зворнич-
ко-тузланског г. Фотија, покре-
нула своју издавачку кућу под 
називом „Синај“. Главни циљ 
издавачке куће биће продубљи-
вање и проширивање мисијске 
дјелатности Српске православ-
не цркве на овим просторима. 
Ради тога издавачка кућа ће се 
првенствено бавити издавањем 
књига духовне садржине, ча-
сописа, белетристике и друге 
литературе. Овим би требало 
да се оствари темељитија еду-
кација вјерника, а посебно дјеце 
и младих о главним питањима 
хришћанске вјере и живота. 
 Што се самог назива издавч-
ке куће „Синај“ тиче, намјерно 
је узето име горе Синаја, гдје је 
Мојсије добио Десет Божијих 
заповијести од Бога, које су 
биле истинска свјетлост и про-

свећење за људе, који су тада 
са свих страна били окружени 
тмином и помрчином многобо-
жачког свијета. Жеља нам је да 
и наша издавачка кућа, својим 
издањима, буде свјетило које 
ће обасјати и освјетлити све ду-
ховне хоризонте нашег народа и 
тако му омогућити лакше кора-
чање на путу Господњем. 
 Такође, са радошћу доноси-
мо и вијест да су из штампе већ 
изашла три издања наше изда-
вачке куће. То су три књиге, и 
то: Православни буквар, Мали 
пролог владике Николаја (Ве-
лимировића) и Старац Пајсије 

(уски пут). Све три књиге се већ 
налазе у свим црквеним про-
давницама широм наше епар-
хије. У припреми су још бројна 
издања из области православ-
не – хришћанске духовности 
која ће, такође, ускоро угледати 
свјетлост дана. 
 Овим путем позивамо све 
оне који пишу, преводе или 
илуструју, а који имају да по-
нуде нешто што би послужило 
духовном усавршавању и опле-
мењивању наших вјерника нека 
се јаве уредништву на имејл: 
izdavackakucasinaj@gmail.com
 Надамо се да ће рад наше 
издавачке куће бити Цркви и 
отаџбини нашој на корист, а 
свима онима који учествују у 
њеном раду на духовну радост. 
Амин.

Бојан Чечар, протођакон,
главни и одговорни уредник 

издавачке куће Епархије звор-
ничко-тузланске „Синај“

ЦРКВЕНО ИЗДАВАШТВО

ОСНОВАНА ИЗДАВАЧКА КУЋА
ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ „СИНАЈ“

Одштампана прва издања
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усљед разних околности пра-
вославно богословље дуго је 

било изложено римокатоличком 
утицају. Тај утицај је захватио 
све сфере црквеног живота. Сто-
га не чуди што је цијели 20. вијeк 
у богословском смислу пред-
стављао својеврсно чишћење 
православља од богословских 
неправилности. Уклањање тих 
неправилности није лако, јер се 
она врло често проглашавају за 
изворно православље. Метод 
како ,,очистити” православље од 
разних неправославних елеме-
ната налази се у чувеној пароли 
Георгија Флоровског, вјероватно 
највећег православног богослова 
20. вијека: ,,Натраг ка Оцима".

Римокатолички утицај, о 
коме смо почели да пишемо, на-
жалост није мимоишао ни наш 
доживљај Великог петка. Тако, 

под тим утицајем, обично на овај 
дан чујемо да је Велики петак 
најтужнији дан у години. Да ми 
тај дан жалимо Христа, опла-
кујемо Његово страдање и смрт. 
Треба да будемо тога дана туж-
ни.

Римокатоличко богословље 
је одувијек стављало акценат на 
страдање и смрт Христову, за 
разлику од православног које је 
увијек акценат стављало на вас-
крсење и кроз призму васкрсења 
је доживљавало све остало, па и 
само распеће. Отуда та разлика. 
За православне смрт Христова је 
увод у васкрсење, његов органски 
дио. Зато оно никада није толико 
распеће доживљавало трагично. 
Док су католици увијек гледали 
да искажу догађаје који су се зби-
ли на Велики петак историјски, 
православни су увијек гледали 

да их искажу суштински, онто-
лошки, односно да покажу његов 
значај за нас.

Не можемо жалити због Хри-
стове смрти, јер без ње нема ни 
нашега спасења. Као што без 
Његовог рођења, васкрсења или 
вазнесења нема нашега спасења 
тако га нема ни без Великог пет-
ка. То што је Христос благоизво-
лио да нас ради добровољно буде 
разапет, да претрпи крсне муке, 
понижења, пљувања и вријеђања 
доказ је Његове, божанске, без-
граничне љубави према роду 
људском. Ако то имамо у виду, 
да ли је туга право стање душе 
на овај дан? Да ли је то све Хри-
стос учинио да би ми туговали за 
њим? Није!

Па какав је то онда право-
славни поглед на Велики петак? 
Свјесни свега што је Христос 

БОГОСЛОВЉЕ

ВЕЛИКИ ПЕТАК - ДАН ТУГЕ?
Распео си се мене ради, да мени источиш опроштај; у ребра си прободен да излијеш мени 
капи живота; клинцима си прикован да бих ја дубином страдања твојих, поверовавши у 

висину моћи твоје, вапио Теби: Животодавче Христе, слава крсту Спасе, 
и страдању твоме. 

              (Из службе Великог петка)

Ни један други начин да умре Господ, сем овога на крсту, не би нам био на корист,; 
добро је за нас што је Господ тако пострадао.

                                                             Свети Атанасије Велики

Студеничко распеће
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учинио за нас, на тај дан ми сла-
вимо Христа, славимо га као ни 
један други дан, свјесни Очеве 
љубави који није ни свога Једи-
нородниг Сина нас ради пожа-
лио. Ако обратимо пажњу на 
богослужење, видјећемо да је 
то тако. Нигдје нема кукњаве за 
распетим Христом, већ само сла-
вословља – Њему који нас смрћу 
својом избавља од смрти. Како 
ћемо кукати због Његове смрти 
кад без ње нема ни васкрсења, а 
самим тим ни нашега спасења?! 
У цркви на Велики чевртак чита-
мо дванаест страсних јеванђеља 
и послије свакога пјевамо: ,,Сла-
ва дуготрпљењу твоме, Господе“. 
Служба на Велики петака пуна 
је позива да славимо распетог 
Господа: ,,Дуготрпљиви, сла-
ва Теби... Ходите сви да певамо 
Онога који се нас ради распео” 
– само су неки од многих позива 
богослужења тога дана.

Наведене разлике у доживљају 
Великог петка у православном и 

католичком богословљу можда 
је најлакше објаснити, а и потвр-
дити помоћу иконописа. Иконо-
пис је увијек био језик теологије. 
Зато ћемо узети за пример двије 
фреске распећа (погледај фото-
графије фресака приложених 
уз чланак). Свака од њих вјерно 
осликава своју традицију, једна 
православну, друга католичку. 
За православну узимамо познато 
„Студеничко распеће“ због два 
разлога. Први разлог јесте што је 
оно из 12. вијека, периода прије 
било каквих утицаја, па нам оно 
свједочи о аутентичном право-
слављу. Други разлог јесте што 
је та фреска настала под будним 
оком Светога Саве, нашег духов-
ног Оца. Осим многих разлика 
између ових фресака, задржаће-
мо се само на двије да бисмо по-
тврдили горе наведено. То је лик 
Христов и лик људи под крстом.

Католички приказ јесте исто-
ријски. На њему су истакнуте 
муке Христове, жалост и безнађе 

људи под крстом као права слика 
цјелокупног доживљаја Великог 
петка код католика. Вјерник би 
на овај дан требало да буде сли-
чан људима испод крста.

Најприје загледајмо се добро 
у лик Христов и ликове људи 
под крстом на „Студеничком 
распећу“. У Христовом лику 
истакнута је његова божанска 
природа и побједа над смрћу. 
На лицима људи под крстом, 
Богородице и Јована Богослова 
бол је надвладан умиљењем и 
дивљењем према ономе што Хри-
стос чини за род људски. Дакле, 
и ова фреска, откривајући саму 
суштину догађаја, позива нас да 
слиједимо пример људи испод 
крста, а то је да се дивимо и сла-
вимо Христа, а не да тугујемо.

Овај чланак завршавамо ус-
кликом Флоровског са почетка 
текста: ,,Натраг ка Оцима” – на-
траг ка Светоме Сави.

Остоја Дикић

Распеће Христово - онако како је оно представљено у западној иконографији
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иако, као православни 
хришћани, добро знамо 

„Символ вјере“, у којем је вјера 
у васрсење мртвих јасно и не-
двосмислено изречена, и даље 
постоји велики број оних који не 
размију шта она заправо значи 
и које она све импликације тре-
ба да има на наш живот. Осим 
тога, и даље постоји један дио 
оних – чак и крштених – који 
одбацују могућност васкрсења 
нашег тијела. Поставља се пи-
тање зашто и како је то могуће? 
Како је могуће да у 21. вијеку, у 
којем је свима на располагању 
обиље православне хришћанске 
литературе – како оне писане 
тако и у електронској форми – да 
имамо тако искривљен приступ 
једном од главних и суштинских 
питања наше вјере. Зар је могуће 
да данашњи хришћани не знају 
да је хришћанство и настало као 
„проповијед васкрсења Христо-
вог, а и нашег“? 

Будући да се, ево, и ове годи-
не спремамо да дочекамо праз-
ник славног Васкрсења Христо-

вог, можда не би било лоше да се 
опет присјетимо шта оно заиста 
представља и какве све посље-
дице има по нас и наш живот. 
Као главни оквир нашег раз-
мишљања овдје ћемо узети чу-
вену „Прву посланицу“ Св. апо-
стола Павла Коринћанима, и то 
нарочито 15. главу, за коју поје-
дини православни мислиоци 
кажу да је она мало еванђеље ва-
скрсења. Није претјерано рећи 
да је ономе ко је барем једанпут 
у животу прочитао ову послани-
цу одмах постало јасно шта је то 
васкрсење и зашто је вјера у њега 
толико важна. 

Црква у Коринту је била јед-
на од најпознатијих у то врије-
ме. Св. апостол Павле гајио 
је нарочиту наклоност према 
хришћанима који су живјели у 
овом граду. У вријеме када је Св. 
апостол Павле први пут посје-
тио Коринт (око 50. године по-
слије Христа) у њему је живјело 
врло шаролико становништво 
због његовог положаја и трго-
винске важности. Био је познат 

по храму посвећеном богињи 
Афродити на брду Акрокорин-
та, стрмог брда крај Коринта. Тај 
храм био је познат по сексуалној 
неморалности, чак и у вријеме 
Св. апостола Павла. Чак и сами 
хришћани су били позивани да 
учествују у таквим догађајима. 
Прва црква у Коринту се углав-
ном састојала о хришћана који 
су долазили из паганских наро-
да. Јевреја хришћана у Коринту 
у то вријеме је било врло мало. 
Ово је важно да бисмо разумјели 
зашто Св. апостол Павле пише 
једну тако дугачку главу (укупно 
58 стихова), у којој нарочито го-
вори о значају вјере у васкрсење. 
Наиме, иако су постали хришћа-
ни, код Коринћана је и даље по-
стојао снажај утицај њихове 
старе митологије и философије, 
према којој је душа човјечија је-
дини дио човјечијег бића који 
је вриједан пажње, док је тије-
ло достојно презира будући да 
је оно тамница бесмртне душе. 
Захваљујући идејама Платона и 
орфичара, однос према тијелу 
као „тамници“ у којој је заточен 
пали дух био је, у епохи рано-
га хришћанства, веома распо-
страњен међу Јелинима. Они су 
тежили пуноме и коначном ра-
зоваплоћењу. За Јелине прича о 
васкрсењу тијела била је „лудост“ 
и као такву је требало одбацити. 
Чувени мислилац овог времена 
Келс сматрао је да очекивање 
васкрсења у тијелу одговара је-
дино црвима земаљским. Он је, 
у име здравог разума, исмијавао 
вјеру у васкрсење. Дакле, када се 

БОГОСЛОВЉЕ

ВЈЕРА У ВАСКРСЕЊЕ МРТВИХ КОД АПОСТОЛА 
ПАВЛА У 1 КОР. 15

„А ако се Христос проповиједа да је устао из мртвих, како неки међу вама говоре да нема 
васкрсења мртвих? (1 Кор, 15, 12).
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све ово узме у обзир, није чудо 
што се апостол Павле суочио са 
једном оваком проблематиком у 
Коринту. 

Већ на самом почетку 15. гла-
ве апостол Павле опомиње Ко-
ринћане на еванђеље које им је 
већ раније проповиједао, а то 
је да Христос умрије за гријехе 
наше по Писму, и да би погребен, 
и да је устао трећи дан по Писму. 
И да се јавио Кифи, затим Два-
наесторици. Потом се јавио јед-
ном више од пет стотина браће, 
од којих су већина и сада живи, а 
неки се упкојише. Потом се јавио 
Јакову, затим свим апостолима; 
А послије свију, као каквом недо-
ношчету, јавио се и мени (1 Кор. 
15, 1-8). Након тога поставља 
кључно питање: А ако се Хри-
стос проповиједа да је устао из 
мртвих, како неки међу вама го-
воре да нема васкрсења мртвих? 
(1 Кор, 15, 12). Међутим, ако, пак, 
нема васкрсења мртвих, то ни 
Христос није устао. А ако Хри-
стос није устао, онда је праз-
на проповијед наша, па празна 
и вјера наша... Јер ако мртви 
не устају, то ни Христос није 
устао (1 Кор. 15, 13-14). Овдје 
апостол Павле недвосмислено 
указује на чињеницу да је Господ 
Исус Христос и дошао у свијет 
да људе ослободи од ропства 
смрти. Њему, будући да је Син 
Божији, ваксрсење није ни тре-
бало. Он је у овај свијет дошао 
ради нас људи и ради нашег спа-
сења. Такође, он није дошао да 
спаси само један дио човјечијег 
бића, тј. душу. Напротив, Хри-
стос је дошао да спаси цијелога 
човјека - и душу и тијело. Без вје-
ре у васкрсење цијелога човјека 
сва би хришћанска вјера пала у 
воду. Зато апостол и упозорава 
заблудјеле Коринћане и каже: 
Не варајте се: зли разговори ква-
ре добре обичаје. Отријезните 
се као што треба и не гријеши-

те (1 Кор. 15, 33-34). Даље каже 
да је Христос заиста устао из 
мртвих, те постаде првенац 
оних који су умрли. Јер пошто је 
кроз човјека смрт, кроз човјека 
је и васкрсење мртвих. Јер, као 
што у Адаму сви умиру тако ће 
у Христу сви оживјети (1 Кор. 
15, 20-22). Он им чак објашњава 
и како се то све дешава и каже 
да се васкрсење мртвих сије у 
распадљивсти, устаје у нерас-
падљивости. Сије се у бешчашћу, 
устаје у слави, сије се у немоћи, 
устаје у сили. Сије се тијело 
душевно, устаје тијело духов-
но. Постоји тијело душевно и 
постоји тијело духовно (1 Кор. 
15, 42-44). Наше садашње тијело 
покреће наша душа. У тренут-
ку када она напусти тијело оно 
почиње да се распада и враћа у 
прах земаљски (Пост. 3, 19) од 
кога је и настало. Међутим, о 
васкрсењу из мртвих наше тије-
ло ће бити покретано нестворе-
ним енергијама Духа Светога. То 
значи да ће бити бесмртно и не-
распадљиво, неподложно било 
каквој врсти дезинтеграције 
или распадања. Уосталом, то је 
и главни смисао Христовог до-
ласка у свијет. Први Човјек Адам 
постаде душа жива, а посљедњи 
Адам дух који оживљује... Први 
човјек је од земље, земљан; други 
човјек је Господ са небеса. (1 Кор. 
15, 45-47). У Христу наше тијело 
поприма у потпуности нову ди-
мензију, оно постаје духовно и 
обожено. Св. Григорије Палама 
каже да је наше тијело у Христу 
постало „равнобожно“ будући 
да се сада у Христу налази на 
пријестолу Божијем. 

Св. апостол даље додаје и 
каже да ће у једанпут, у трен 
ока, при посљедњој труби; јер ће 
затрубити и мртви ће васкрс-
нути нераспадљиви, и ми ћемо 
се промијенити. Јер треба ово 
распадљиво да се обуче у нерас-

падљивост, и ово смртно да се 
обуче у бесмртност (1 Кор. 15, 
52-53). Ми треба са себе да свуче-
мо и одбацимо не тијело већ тру-
лежност која је са њим свезана. 
Један чувени латински апологе-
та из другог вијека каже да ми 
хришћани чекамо прољеће тије-
ла. А прољеће нашег тијела на-
ступиће само ако своје тијело у 
потпуности сјединимо са Тије-
лом Христовим. То се најпри-
сније и најснажније остварује у 
Св. литургији. Зато у истој овој 
посланици, али на једном дру-
гом мјесту, Св. апостол Павле 
каже да је један хљеб, једно смо 
тијело (Тијело Христово) мно-
ги, пошто се сви од једнога хље-
ба причешћујемо (1 Кор. 10, 17). 

Овдје нам се можда даје и од-
говор на питања о недовољном 
познавању значаја вјере у васкр-
сење као и о проблему да и да-
нас постоји велики број, чак и 
крштених људи, који не вјерују 
у васкрсење тијела. Проблем се 
можда налази у томе што смо 
као савремени хришћани изгу-
били реалну везу и заједницу са 
Христом која се најприје оства-
рује у Св. тајни причешћа. Иако 
данас има доста људи који дола-
зе на Св. литургију, велики број 
од њих се не причешћује тада. 
Слично је било и са Коринћани-
ма, јер апостол Павле каже: Када 
се, дакле, сакупљате на једно мје-
сто, не једе се вечера Господња 
(1 Кор. 11, 20). Да би човјек ис-
повједио праву вјеру и да би му 
постала истински јасна основна 
питања наше вјере, неопходно је 
да постане редовни учесник Св. 
литургије. Без литургије нема 
ни праве православне вјере. Св. 
Иринеј Лионски је још прије 
много вијекова рекао да се наша 
вјера и учење потврђују евхари-
стијом. 

Бојан Чечар, протођакон
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сваки хришћански празник у 
себи увијек носи нову могућ-

ност и радост побједе вјере над 
сумњом, љубави над мржњом, 
наде над безнађем и живота над 
смрћу. Та радост празника не 
оптерећује и не затвара, већ по-
креће све напријед у нови жи-
вот, гдје је важно стварно пре-
вазићи сва злопамћења и све 
злурадости. Међу свим чудеси-
ма о којима говори Јеванђеље, 
највеће и по историјском зна-
чају далеко је најважније чудо 
Христовог васкрсења. Црква 
није без разлога назвала Васкрс 
– празник над празницима и 
славље над слављима. Апостол 
Павле, сасвим оправдано, сма-
тра да је без васкрсења Христо-
вог цијело хришћанство 
узалудно – и вјера и апо-
столска проповијед; јер „ 
Ако Христос није устао, 
онда је празна пропо-
вијед наша, па празна и 
вјера ваша“ (1. Кор 15;14). 
Ма колико људи имали 
радости у овом животу – 
а овај живот без Бога не 
може пружити пуну мје-
ру истинске радости – ра-
дост васкрсења човјеку је 
увијек и те како потреб-
на. 

Тешко да се може наћи 
човјек који пред немило-
срдним ударцима смрти 
не би жртвовао све кул-
турне луксузе за тиху 
радост васкрсења. Ра-
дост васкрсења је нена-
метљива стварност која 
подлијеже провјери и 
подразумијева искуство 
примања. Не може се ни-

коме наметнути, јер у себи садр-
жи слободу као мјеру. Не може 
се изнудити, оно се доживљава 
или не доживљава. Само тре-
ба рећи да они који осјећају ову 
радост нипошто не смију да је 
намећу другима. Потребно је 
уважавање другога и стрпљење 
у опхођењу, разложна комуни-
кација која покреће слободу. 

Ту су нам примјери Петровог 
одрицања и Томине сумње ви-
шеструко значајни и добри по-
казатељи могућности преобра-
жаја, јер треба рећи да су Петар 
и Тома повјеровали и својим жи-
вотом посвједочили радост вас-
крсења. Нису остали у почетном 
стању одрицања и сумње, прева-
зишли су многе своје недоумице, 

тако да су сва наша стања сумње 
и сви застоји у прихватању радо-
сти васкрсења нешто што треба 
увијек и изнова преображавати 
набоље. 

Да је Спаситељ заиста био му-
чен на крсту, умро и васкрсао, то 
свједоче сви новозавјетни спи-
си. Сва четири јеванђеља доно-
се и детаљан опис тих догађаја 
(Мт. гл. 27 и 28; Мк. гл. 15 и 16; 
Лк. гл. 23 и 24; Јн. гл. 19, 20 и 21.). 
Ти описи и извјештаји су пот-
пуно природни, неусиљени, не-
намјештени, те задовољавају не 
само историјско-критичку ана-
лизу, него им се ни са психолош-
ке стране нема шта замјерити. 
Нема ништа природније него да 
се апостоли уплаше и разбјеже 

приликом Спаситељевог 
хватања и распећа или да 
посумњају у прве вијести 
о васкрсењу. Исто тако, 
однос јудејских власти 
и вођа према Спаситељу 
био је такав да је смрт-
на казна била природан 
завршетак тог негативног 
односа према Њему. 

Ако подробно проу-
чимо догађаје у вези са 
смрћу и васкрсењем Хри-
стовим, видјећемо многе 
занимљиве и аутентич-
не чињенице. Јудејске 
старјешине су са необу-
зданом мржњом прати-
ле рад Христов и стално 
су смишљали план да га 
убију. Они су покушавали 
да пред народом створе 
лоше мишљење о Њему, 
приказивајући га као 
незналицу и недослед-
ног рушиоца Мојсијевог Васкрсење Христово

БОГОСЛОВЉЕ

РАДОСТ И ИСТИНИТОСТ ХРИСТОВОГ ВАСКРСЕЊА
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закона и хулитеља имена Бо-
жијег. Пошто нису успјели у пр-
вобитној намјери, онда су вјешто 
и лукаво прибјегли плану уби-
ства Христовог уз помоћ званич-
не римске власти да би законска 
форма била што боље задовоље-
на. Посљедњи догађаји у Вита-
нији, тј. васкрсење Лазарево (Јн. 
гл. 11 и 12) и улазак у Јерусалим 
уз одушевљено клицање народа, 
довели су мржњу и жестину ју-
дејских вођа до врхунца. Смрт је 
за њих била једини начин да се 
ријеше тог мрског Галилејца; а 
ускоро на Велики петак им се та 
прилика и указала. Они су сами 
закључили и рекли да је боље да 
пропадне један човјек него чи-
тав народ (Јн. гл. 11:48-50). 

У Христово вријеме као 
римски гувернер (намјесник) 
службовао је Понтије Пилат ( 
26-36.г. по Хр.). Многи писци и 
историчари извјештавају да се 
његова управа састојала од под-
мићивања, насиља, пљачкања, 
злостављања, вријеђања, непре-
станих погубљења без судског 
процеса и сталне неподношљиве 
свирепости. Такав човјек, окру-
тан и безобзиран, тешко да се 
устезао да једног Јеврејина, кога 
му је Синедрион (јеврејски суд) 
изручио као политички сумњи-
вог, послије краћег саслушања 
осуди на смрт. Понтије Пилат се 
понашао као сваки просјечан и 
слаб човјек када би био стављен 
у ситуацију да бира између 
савјесног вршења дужности и 
свог положаја и личне каријере. 

Према званичној дужности, 
он је морао да саслуша оптуже-
ника. А према римском закону 
и правним схватањима, он није 
могао код овог оптуженог да 
нађе никакве кривице. Али када 
су тужитељи убацили сумњу да 
је ту ријеч о једном политичком 
кривцу, чије пуштање на слобо-
ду може њему (Пилату) донијети 

неприлике са вишом римском 
влашћу, што би довело у питање 
његов положај, зашто онда он не 
би опрао и дигао руке и дозволио 
да „цара јудејског“ осуде сами 
Јудејци. Пилат је такође могао у 
себи да каже и да је он алудирао 
на Христову невиност, према 
римском закону, и да је покуша-
вао да га спаси од бијеса тужила-
ца, али када то није имало сврхе, 
да је добро поступио да не би до-
шло до већих изгреда разјарене 
масе. Разумије се да са гледишта 
објективне правде и са гледишта 
једног чврстог, савјесног и у све-
му исправног судије овакав Пи-
латов став и расуђивање нису 
имали никаквог оправдања.

Јеванђелист Јован, који тврди 
да пише као очевидац, наводи 
једну чињеницу која искључује 
сваку сумњу у стварност смрти 
Христове. То је убод копљем у 
ребро Христово. Разбојницима 
који су били поред Христа на кр-
сту војници су пребили голени 
(цјеванице), јер су ова двојица и 
даље били живи. Спаситељу то 
нису учинили, јер је он већ био 
мртав. 

Иако је на крсту провео све-
га неколико сати, Његове муке 
почињу много раније, још у 
Гетсиманији, а све патње које је 
преживио утицале су на слабост 
и отпорност тијела и на бржу 
смрт. Када му је копљем пробо-
дено ребро, према свједочењу Јо-
вановом, из ране је истекла крв 
и вода, а то је нехотичан, али 
несумњив доказ стварне смрти 
Христове на основу тзв. коагу-
лације (згрушавања) крви. Јован, 
разумије се, ову појаву описује 
нестручним рјечником.

Исто тако, у стварност вас-
крсења можемо се увјерити ако 
из јеванђељског описа погледа-
мо понашање ученика послије 
првих вијести о васкрсењу. Ви-
дјећемо да је њихово понашање 

тако природно, спонтано, не-
намјештено и да искључује сваку 
сумњу у истинитост тих вијести. 

И мироносице, као и учени-
ци, на прве вијести о васкрсењу 
реагују сумњом, што је сасвим 
нормално, јер ко би могао у пр-
вом тренутку повјеровати у так-
ву вијест, па макар да долази и 
од очевидаца. Њихова препла-
шеност се види и на Христовом 
гробу, а оне су пожуриле да но-
вост јаве апостолима. Када су 
ученици чули вијест о васкр-
сењу, прва мисао им је била да 
отрче до гроба Христовог ради 
видљивог и убједљивијег дока-
за. А када су пронашли празан 
гроб, сумња још није била са-
свим ишчезла, али је била уве-
лико смањена. Вјера у васкрсење 
би била најсигурнија свакако 
када би апостоли видјели самог 
васкрслог Господа. А пошто је 
остваривост такве могућности 
била само у власти Христа, Он 
је то и пружио апостолима и 
од тог момента су они знали да 
оно што виде није никакво при-
виђење већ реална стварност. 

Апостолско свједочење вас-
крсења Христовог је, без икакве 
сумње, истинито, а ми њиховом 
свједочењу вјерујемо, јер су своје 
свједочење васкрсења потврди-
ли не само обичним изјавама, 
него цијелим својим животом 
и страдањем. Сигурно би била 
бесмислена и сама претпоставка 
да би неки човјек напустио свој 
миран живот, да би се отиснуо 
у свијет да проповиједа нешто у 
шта ни сам не вјерује, а да, при 
томе, од тога нема никакве мате-
ријалне користи. 

И случај Савловог обраћања 
(касније апостол Павле) такође 
говори о истинитости вјере 
хришћанске, јер шта би могло 
утицати на његово изненадно 
преобраћање од гонитеља у ве-
ликог апостола Христовог и зар 
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би он без разлога напустио ви-
сок положај и лијепу будућност 
у јеврејском друштву, а да није 
имао чврст доказ и директан 
позив Христов за своју мисију и 
свједочење истинитости васкр-
сења. 

Такође, празновање недјеље 
умјесто суботе још у доба апо-
стола значајно је за вјеру у ствар-
ност васкрсења. Зна се да су апо-
столи били Јевреји, одрасли у 
средини свога народа, гдје се су-
бота сматрала светињом и чије 
се нарушавање или занемари-
вање имало казнити врло стро-
го – смрћу. Исто тако, познато је 
да су апостоли још како високо 
цијенили старозавјетне прописе. 
Јасно је шта је то могло дјеловати 
на њих и на прве хришћане, који 
су махом били из јудејства и који 
су, иако следбеници нове науке, 
ипак поштовали вјеру својих 
отаца – да своје молитвене ску-
пове држе недјељом. Без васкр-
сења које се десило у недјељу, та 
се промјена не да објаснити. 

Сам Христос је током своје 
мисије свједочио о себи кроз раз-
на чуда, а на питања радозналих 
људи о нејасноћама са којима су 
се сусретали Христос би одго-

варао: „Што је људима немогуће 
Богу је све могуће“ (Мт. гл. 19;26). 
За нас је много важније да се не 
бавимо питањима, већ да свако-
дневно напредујемо преобража-
вајући своју природу и растући 
према „висини раста Христо-
вог“ (Еф.гл. 4:13). На тај начин 
ће расти и наша нада у милост 
Божију и Његову помоћ на путу 
у царство, гдје се свака жалост 
претвара у радост васкрсења. 
Ми вјерујући треба да настојимо 
да убиједимо наше саговорни-
ке у могућност вјечног живота 
која се заснива на стварности 
Христовог васкрсења. Када их 
на овај начин заинтересујемо за 
прави живот, а не уплашимо их 
казном Божијом и пакленим му-
кама, онда их стварно уводимо у 
непролазну радост. Због тога се 
инсистира на одговорности нас 
вјерујућих у односу на оне који 
се двоуме у вези са дјелом вјере. 

Мноштво библијских примје-
ра упућује нас на то и добро је да 
их знамо и разумијемо да бисмо 
успјели да чинимо на прави на-
чин оно што је добро. Важно је 
знати радовати се празнику вас-
крсења, јер сваки човјек који до-
живљава себе као вјерника тре-

ба да разумије да и он сам својим 
чињењем учествује у једној жи-
вој традицији која се непрестано 
надограђује. Васкрсава се из не-
моћи и незнања у стваралаштво: 
из безнађа и мржње у љубав у 
своју пуноћу.

Радост Васкрса својом 
смишљеношћу превазилази 
само три празнична дана и про-
дужава се у све даље животне 
токове. Због свега тога битно 
нам је да и овај Васкрс не прође 
само у сјенци обичаја, лијепих 
догађања и весеља. Све то се 
подразумијева, али има нешто 
много смисленије од тога, што 
свако треба сам у себи да ос-
мисли да бисмо могли на прави 
начин да се сусретнемо једни са 
другима. Тада ће поздрав и от-
поздрав „Христос васкрсе - Ва-
истину васкрсе“ бити показатељ 
осмишљене радости, а не само 
пролазне ријечи за једнократну 
употребу. Према томе, онај који 
је себе посветио овој неизреци-
вој сили тајне васкрсења дости-
же обожење и испуњава циљ 
свога постојања и он задобија 
највеће познање.

Данијел Васић, вјероучитељ

Распеће - Манастир Дечани
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ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ

г оспод се, послије Свог васкр-
сења, јавио двојици Својих 

ученика на путу за Емаус у дру-
гом обличју, тако да Га они нису 
препознали. Бесједио је дуго 
са њима и објашњавао им Све-
то писмо, али Га они ни послије 
тога нису могли познати. Тек кад 
је преломио хљеб, благословио и 
дао им, то јест кад их је приче-
стио, њима су се отвориле очи да 
Га препознају. (Лк 24, 13 - 35)

Ова кратка, али веома зна-
чајна епизода из Јеванђеља мно-
го нам говори о начину на који 
наше срце и ум могу да познају 
Бога и докуче бар неке тајне о 
вјери и вјечном животу, оно што 
је људима потребно и битно за 
спасење. Правилна вјера и на-
стројење хришћанина веома су 
важни за његов духовни живот. 
Без тога он може улагати огро-
ман труд, а да резултати буду 
мали, јер та ревност није по разу-
му духовном, него разуму људске 
огријеховљене логике. 

Дакле, како можемо сазнати 
шта нам је заиста потребно за 
спасење и како исправно да вје-
рујемо и живимо? Учење неких 
најосновнијих чињеница свакако 
је важно и, Богу хвала, вјеронау-
ка на том пољу доноси одређене 
резултате; али то је тек почетак, 
а није ни близу све што хришћа-
нин треба да зна о Богу. Може 
неко знати цијело Свето писмо 
напамет, а да то знање остане 
потпуно бесплодно. У самом 
Светом писму имамо потврду за 
овакав став. Када се у Јеванђељу 
описује како ђаво куша Христа, 
видимо да сам ђаво цитира дије-
лове из Светог писма (Мт 4, 6), 

али је ипак ђаво. Такође, секта-
ши знају више цитата из Светог 
писма него многи професори 
теологије, али су ипак далеко од 
духовности. 

Зашто само знање није до-
вољно? Сам апостол Павле на то 
нам даје одговор: знање надима, 
а љубав изграђује (1 Кор 8, 1). А 
како можемо показати своју љу-
бав према Господу и осјетити 
љубав Божију према нама? Нај-
боље кроз молитву, а нарочито 
кроз богослужење и литургију 
као врхунац сједињења са Госпо-
дом. Без литургијског живота 
све знање о хришћанској вјери 
само је пуки збир чињеница, ен-
циклопедијско знање које нам 
може послужити за неки квиз 
општег знања, али не и за духов-
ни напредак. Када свети апостол 
Филип позива Натанаила да упо-
зна Господа, он му каже: Дођи 
и види! (Јн 1, 46) И то је једини 
начин. Господ се открива онима 
који га траже свим срцем, усеља-
ва се у њих, живи у њима и они 
живе Њиме. Узалуд је објашња-
вати то искуство ријечима. То би 
било као да описујемо како из-
гледају боје некоме ко је слијеп од 
рођења и ко их никад није видио. 

Осим тога што нас Господ 
васпитава изнутра кроз свето-
тајински живот и кроз сва бо-
гослужења Цркве, богослужење 
је и само осмишљено тако да и 
споља дјелује на чула и ум, па и 
на срце човјека. Начин на који Го-
спод дјелује изнутра је неописив, 
а о овом спољашњем нешто ипак 
можемо рећи.

Свака литургија је доживљај 
Царства Божијег на земљи, али 

и учешће у свим спасоносним 
догађајима из Христовог живо-
та на земљи. Царство Божије је 
стално сједињавање са Богом, 
слављење Бога са свима светима 
и анђелима, пјевање радосног 
славопоја Светој Тројици. Оно 
је показивање љубави Бога пре-
ма створењима, створења према 
Створитељу и једних према дру-
гима. Литургија управо то ос-
ликава. Ко се истински удуби у 
њен садржај и ко се потруди да 
доживи сваку ријеч и радњу од 
срца и онако какво је њено ствар-
но значење, тај заиста, бар умно 
ако није на неком новоу духов-
ног узрастања, улази у предворје 
Царства славе. Сама литургија 
почиње ријечима „Благословено 
Царство Оца и Сина и Светога 
Духа сада и увијек и у вијекове 
вијекова Амин!“ У њој се често 
помиње ријеч мир: У миру Госпо-
ду се помолимо; За вишњи мир; 
За мир свега свијета; Мир сви-
ма. Народ се позива кроз литур-
гијске пјесме и молитве да остави 
све животне бриге, да сав живот 
преда Господу и да бригу о сви-
ма препусти Њему. Позива нас 
да љубимо једни друге и да јед-
нодушно, једним устима и срцем, 
исповиједамо и славимо Бога. 
Ми заједно са анђелима пјевамо 
Богу Трисвету пјесму. А апостол 
каже да је Царство Божије упра-
во љубав, радост, мир у Духу Све-
томе. 

На свакој литургији Господ 
излази на проповијед кроз из-
ношење Јеванђеља и читање 
Апостола и Јеванђеља и кроз 
њихово тумачење од стране свеш-
теника. Зато на овим дијеловима 

КАКО НАМ СЕ КРОЗ БОГОСЛУЖЕЊЕ
ОТКРИВА БОГ
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литургије треба да будемо на-
рочито пажљиви и сабрани да 
бисмо могли што срчаније и 
дубље доживјети само жртвопри-
ношење које се догађа у другом 
дијелу. Не понавља се Христо-
во страдање на литургији, него 
ми постајемо свједоци једне исте 
жртве која се једном за нас десила 
засвагда и то постајемо на свакој 
литургији и кроз њу се сваки пут 
искупљујемо. Свети Дух претвара 
хљеб и вино у Тијело и Крв Хри-
стову. Господ се приноси за нас и 
причешћује нас Собом и тако се 
усељава у нас. Ми на свакој ли-
тургији учествујемо и у Његовом 
васкрсењу и вазнесењу. На свакој 
литургији ми обећавамо Господу 
да Му нећемо дати цјелив као Јуда 
и са литургије излазимо са чвр-
стом одлучношћу да се гадимо 
сваког гријеха и да служимо Го-
споду свим силама које нам је дао. 

Литургија дјелује и на наша 
чула. Иконе су тако распорђене у 
храму да нам приказују Царство 
светитеља који служе Христу. 
Црквене пјесме су мирне, језгро-
вите и поучне. Мирис тамјана 
представља благодат Духа Све-
тога којом се испуњујемо. Сам 
чин примања причешћа и узи-
мања нафоре, и то све на помало 
испоштен и гладан желудац дје-
лује и на ум човјеков, поред свог 
главног духовног плода. На крају, 
цјеливање икона и крста дјелује 
да и чулом додира осјетимо све-
тињу.

Ко пажљиво прати годишњи 
круг празника примијетиће да 
ништа није случајно и да све има 

своју унутрашњу логику. Такође, 
и дијелови Апостола и Јеванђеља 
који се читају на литургијама су 
пажљиво, Духом Светим одабра-
ни и распоређени тако да стално 
човјека узводе и подстичу на ду-
ховни напредак, а то и јесте једи-
ни прави напредак. 

Црквена Нова година је 14. 
септембра. Овом приликом се 
нећемо упуштати у расправу за-
што је то тако и баш тада. Битно 
је напоменути да управо од тог 
датума можемо пратити и од-
ређену хронологију празника. 
Први већи празник је Мала Го-
спојина, односно Рођење Богоро-
дице, 21. септембра, а посљедњи 
Велика Госпојина, 28. августа, 
односно Успење Богородице. Сви 
догађаји из Христовог живота 
на земљи, дакле јеванђељски до-
гађаји, смјештени су између та 
два датума. А Јеванђеље треба да 
буде оно чиме хришћанин живи 
и дише. Христов живот је највеће 
откривање Божије човјеку и об-
разац живота сваког хришћани-
на. Прво се рађа Пресвета Бого-
родица, па бива одведена у храм 
(4. децембар), па нам рађа Христа 
(7. јануар), па се Христос кршта-
ва (19. јануар) и излази на пропо-
вијед. 

Послије тога слиједи циклус 
покретних празника. Господ ула-
зи у Јерусалим на Цвијети, држи 
Тајну вечеру на Велики четвртак, 
бива разапет на Велики петак, 
васкрсава на Васкрс, четрдесет 
дана борави на земљи и у четр-
десети дан се вазноси на небо на 
Спасовдан и десет дана послије 

тога шаље Духа Светога. Послије 
се опет враћамо на непокретне 
празнике. Након Силаска Све-
тог Духа апостоли излазе на про-
повијед и шире вјеру по свијету, 
па славимо Петровдан (12. јула). 
Богослужбени круг нас у авгу-
сту опет враћа на живот Пресве-
те Богородице и подсјећа нас на 
њену улогу у нашем спасењу. Ово 
је само угрубо представљен го-
дишњи круг богослужења. Међу-
тим, сваки дан, нарочито свака 
недјеља и сваки већи празник, па 
чак и многи који нису у Кален-
дару уписани црвеним словима, 
дио су једне слике, једног низа и 
логичног редослиједа и сваке го-
дине треба да нас усаврше више и 
боље него претходне и да нас из-
нова поуче ако смо били редовни 
на недјељним и празничним бо-
гослужењима, пратили постове 
и правилно све то доживљавали. 
Међутим, ако нам се празници 
сведу само на обичаје и ако често 
заборавимо и кад су били, онда 
ће они бити само назив у Кален-
дару. 

Најважнији, а самим тим и 
најпоучнији дио године за сваког 
хришћанина је вријеме Часног 
поста и педесет дана послије Ва-
скрса. Ко правилно испости овај 
пост, и тјелесно и духовно, и буде 
пратио пажљиво богослужења и 
учествовао срцем и умом у њима, 
стиче један непроцјењив духов-
ни капитал који послије „троши“ 
цијеле године и који му помаже 
да се сукоби са свим проблемима 
на које наизали у свакодневном 
животу, ма које природе да су они 
и, што је још важније, помаже му 
да духовно напредује и да његов 
живот има прави смисао ради 
кога нас је Господ и створио, а то 
је да задобијемо Царство Божије. 
Искористимо ове свете дане за 
наше спасење. 

Давор Арнаут, вјероучитељ
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ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ

Б ог је већи од срца твог и зна 
све, речи су светог апостола 

Јована (Јн. 3,20) и не само да су 
велика утеха, већ су и путоказ 
свима онима које мучи трајно 
или повремено осећање кривице 
и/или гриже савести. Осећање 
кривице је веома комплексно, 
а будући дубоко укорењено у 
нашем бићу неретко управља 
нашим животима. Да бисмо се 
суочавали са њим, сагледавали 
га и разумели, неопходни су хра-
брост, труд, посвећеност, истрај-
ност, темељитост и све у том ма-
ниру, који је стран савременом 
добу и данашњем човеку који се, 
нажалост, на овај или онај начин 
препушта површности, излиш-
ностима и духу испразности, то-
нући тако неповратно у бесми-
сао егоизма и ништавила.

Питање исцељења

Условно речено, савест може 
да се дефинише као глас Божији 
у човеку. Будући да је човек ство-
рен по образу и подобију Бо-
жијем, савест би била део образа 
Божијег у човеку који је назначен 
да прерасте у своју пуноћу, коју 
свети Оци називају обожењем. 
Грижа савести, пак, наступа када 
неко изневери свој призив ка 
обожењу и крене потпуно у су-
протном правцу. Разлика између 
гриже савести и покајања јесте у 
томе што човек који се каје има 
дубоку веру у Бога, док је грижа 
савести изузетно мучно стање 
да не можемо сами себи помоћи, 
да се вечито спотичемо о себе, 
кињимо себе, а не видимо изла-
за из тога зачарног круга. Дакле, 
не можемо да се самоисцелимо, 
али можемо бити исцељени. Ова 

друга могућност подразумева 
да се са дубоком вером бацимо 
Богу у загрљај. Тада ћемо једино 
моћи свим бићем разумети речи 
апостола Јована да је Бог већи од 
нашег срца. Али, да кренемо од 
почетка.

Како настаје осећање кривице?

Социјализација је неопходан, 
сложен и слојевит процес, који 
систематски проводе породица, 
школа и шира друштвена зајед-
ница да би се социјално незрела 
деца постепено оспособила за 
живот у социјалној заједници. 
Основни циљ процеса соција-
лизације јесте да нови чланови 
друштва учењем и у интерак-
цији са родитељима, наставни-
цима и личностима из култур-
ног и јавног живота усвоје тип 
понашања и међуљудских од-
носа који су карактеристични 
за дату културу. Нажалост, овај 
неминовни процес истовремено 
доприноси формирању уверења 
да морамо бити добри да бисмо 
били вољени. Следствено, је-
дини начин да будемо добри је-
сте да будемо кажњени када то 
нисмо. Стасавајући са таквим 
уверењем, у зрелом добу, као 
према неком аутоматизму, оно 
што су некада чинили наши до-
брожелатељи сада проводимо 
сами над собом – самокажњава-
мо се и самоосуђујемо, а владар 
из сенке је заправо дубоко уко-
рењено осећање кривице, које би 
могло да се рашчлани на следећа 
уверења:

• заслужујем казну, 
• заслужујем да патим,
• опасно је бити срећан и  

  задовољан, 

 • не заслужујем да будем   
  вољен/а.

Разумети кривицу

Осећај кривице може да буде 
и те како неуротично стање, 
далеко од духовног нивоа наше 
личности. Ако нас обузима 
осећање кривице или кајања, 
то значи да смо урадили нешто 
лоше; некоме или себи нанели 
смо штету или смо узрок неког 
проблема, а без одговарајућег 
оправдања. Оба ова осећања на-
стају интернализацијом општих 
и стварањем личних моралних 
норми. Дакле, када проценимо 
да смо урадили нешто лоше, кри-
вицу стварамо уверењем да то 
никако нисмо смели да урадимо, 
али пошто ипак јесмо, онда смо 
лоши, вредни осуде и покваре-
ни људи. Проблем је у томе што 
та уверења могу бити у потпу-
ној супротности са стварношћу. 
Што, опет, доводи до сумње да 
је такво наше понашање можда 
узроковано доживљајем да смо 
посебни, непогрешиви, изван-
редни – једном речју, горди. 
Међутим, оног тренутка када 
схватимо да смо слаби људи, 
склони грешкама и промашаји-
ма из којих на послетку нешто и 
научимо, постоји могућност да 
кренемо путем покајања. 

Тако долазимо до суштинске 
разлике између става ја сам крив 
и ја се кајем. Ми се кајемо због 
нечег лошег што смо учинили, 
због самог чина и штете коју 
смо направили, те смо спрем-
ни да поднесемо одговарајуће 
последице за свој промашај. С 
друге стране, када кажемо ја 
сам крив, то имплицира да сам 

АКО ТЕ ОСУЂУЈЕ СРЦЕ ТВОЈЕ...
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неисправан, покварен и лош 
човек. Себе, своје биће поисто-
већујем са учињеним прома-
шајем, што, наравно, никако не 
ваља. Наиме, ако смо уради-
ли нешто лоше, будаласто, не-
прихватљиво за нашу савест, то 
не значи да смо ми глупи и лоши 
људи, изгубљени случајеви; већ 
значи да смо слаба бића склона 
грешкама из којих би било до-
бро да учимо и упознајемо себе. 
Зато је покајање за православ-
не хришћане по својој суштини 
унутрашњи, стваралачки акт.

Међутим, ако гајимо у себи 
дубоко уверење како смо непод-
ложни грешкама и промашаји-
ма, онда осећање кривице може 
да прерасте у неурозу. Жалост и 
ужас због поступака из прошло-
сти могу да нас одведу у тешка 
депресивна стања. Такво стање 
туге може да постане хронично 
и да знатно наруши наш душев-
ни баланс.

Циљ и смисао хришћанског 
живота јесте задобијање Духа 
Светог

Да бисмо разумели колико је 
покајање, према својој сушти-
ни, антитеза осећању кривице 
и грижи савести, потребно је 
да нагласимо како етимологија 
грчке речи покајање (метаноја) 
значи преумљење (= промена 
ума). Покајање је усрдно улагање 
нашег бића и тежња за суштин-
ским преображајем личности 
да бисмо били способни да об-
новљеног ума посматрамо себе, 
ближње, дешавања, живот, па и 
самог Бога. Покајање је животно 
путовање на којем се учимо да 
тежиште свог живота преноси-
мо на Свету Тројицу. То је акт са-
дејства (синергије) Бога и човека. 
То је тајна која се дешава у чове-
ковом срцу, а за коју је неопходан 
дар вере. Покајање је кћерка наде 

и одбацивање очајања – према 
речима преподобног Јована Ле-
ствичника. То значи да трезвено 
и радосно хођење пред Лицем 
Божијим искључује сваки облик 
самомржње и самомучења. Оно 
је подвиг самопознања, откри-
вања свог аутентичног ја да би 
свако могао да од своје датости 
крене путем задатости.

Увек се радујте!

Православно хришћанство 
је у својој основи терапеутско, 
оно мења и исцељује човека. Зато 
кајати се никако не значи да свој 
поглед упиремо у своје недостат-
ке, промашаје и заблуде, већ пре 
свега да се непрестано уздамо у 
љубав и милост Божију. То није 

само поглед уназад, пун бола и 
укоревања себе, него истовре-
мено и поглед напред, пун вере 
и наде. Тешко је ову опречност 
разумети када о теми покајања, 
кривице и гриже савести при-
ступамо искључиво разумски и 
теоријски. Свети оци су својим 
огледом показали да је могуће 
имати плач због својих грехо-
ва, а истовремено следити тако 
упечатљивим речима апостола: 
Увек се радујете! То стање, као и 
много тога у хришћанству, може 
се познати и доживети само лич-
ним опитом.

Матрона (Брдар),
игуманија манастира Св.

Василија Острошког
у Бијељини

Св. Тројица
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БЕСЈЕДА

д рага браћо свештеници, дра-
ги извођачи који ћете вече-

рас узети учешћа у програму, 
драги гуслари, драга децо која 
ћете да рецитујете, драга браћо и 
сестре, нека нам је свима сретна 
српска слава Свети Сава.

Одмах на почетку бих хтео да 
изразим своје дивљење и радост 
кад сам вечерас видео овако лепу 
свечану салу, која је украшена 
за сваку похвалу. Захваљујем 
Управи ове парохије, нашим 
вечерашњим домаћинима, па-
рохијанима на челу са њиховом 
матицом, крстоносним протом 
Миланом Ивановићем који су 
заједно уложили много труда у 
овај, овако леп црквени центар 
који би пожелело свако место, 
па чак би и у Београду многи по-
желели да имају овакву свечану 
салу. 

А сада да се вратимо нашој 
вечерашеој теми Јеванђељу као 
темељу епских народних песа-
ма, Јеванђељу том темељу нашег 
свеукупног живота, које је за-
слугом хришћанских мисиона-
ра, посебно Свете браће Кирила 
и Методија и њихових наслед-
ника, петочисленика, а нарочи-
то и свакако најплодоноснијим 
радом Светога Саве, првог ар-
хиепископа и просветитеља 
српског, заживело међу Срби-
ма. Захваљујући управо Светом 
Сави, нашем незаходимом сунцу 
који нас ево осам векова, попут 
Мојсија, води ка Царству небес-
ком, охристовљени наши преци 
почињу да живе, мисле и осећају 

по Речи Божјој која их изводи из 
таме мрака на светлост дана. Та 
жива реч Божја је у народу пола-
ко ницала и расла доносећи мно-
ге плодове. Један од тих вредних 
плодова су и епаске народне 
песме. И писмени и неписмени 
су се окупљали у храмовима 
слушајући Службе Божје и бла-

гу реч Светог Јеванђеља, коју су 
им потом свештеници и монаси 
тумачили. Народ је те речи слу-
шао, памтио, а они даровитији, 
а њих је увек и у сваком времену 
било, стављали су их у стихове 
правећи тако нову песму или су 
обогаћивали и преправљали ста-
ру, која је у народу већ била за-
живела. То је разлог што имамо 
песама у којима се, у исто време, 
налазе митолошки, пагански, 

али и јеванђељски мотиви. На 
тај начин је Свето Јевавнђеље 
обогаћивало наше епске песме 
којима се дивио читав свет. Оне 
су, попут ватрених птица, како 
их је назвао Војислав Ђурић, ве-
ковима летеле од нараштаја 
ка нараштају, обасјавајући пу-
теве кроз таму векова. И наши 
највећи научници, Михајло Пу-
пин и Никола Тесла, су одрас-
тали слушајући епске народне 
песме. Михајло Пупин, у својој 
књизи, Од пашњака до нау-
чењака описује посела у родном 
Идвору, у кући оца му Констан-
тина, и закључује да никаква на-
ука на њега није оставила дубљи 
утисак него што је оставила 
епска песма. 

Мирко Добричанин наводи 
да је Тесла, већ као познат науч-
ник, примио у госте у Њујорку 
гуслара Петра Перуновића – Пе-
руна који му је отпевао неколи-
ко песама. При слушању Тесла 
се у једном тренутку затетурао 
и скоро да је пао, а низ лице су 
му ишле сузе. Потом се окренуо 
др Радосављевићу и рекао: Нема 
веће снаге која може толико емо-
ција да подигне у једном човеку до 
наше епске песме. 

И не само Никола Тесла и 
Михајло Пупин, већ се нашим 
песмама дивио сав културни 
свет. Прва наша епска песма пре-
ведена је 1774. године, а укупно 
су наше епске песме преведене 
на преко 40 језика. Ниједно дру-
го дело није доживело толико 
превода. И данас се наше епске 

ЈЕВАНЂЕЉЕ КАО ТЕМЕЉ ЕПСКИХ
НАРОДНИХ ПЕСАМА

Беседа протојереја-ставрофора др Сава Б. Јовића
одржана на Светосавској академији у Дворовима 2018.

Отац Саво Јовић
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песме преводе. Тако је 2011. годи-
не истакнути енглески слависта 
Џефри Лок саставио двојезичну 
антологију српских епских на-
родних песама, које је сам ода-
брао и превео на енглески језик, 
а књига је изашла и издању изда-
вачке куће Танеси. Иван Паљмов, 
професор Петроградске духовне 
академије и признати слависта 
је рекао: О када бисте се ви Срби 
старали да из душе народне, као 
из неког радног рудника извлачи-
те то величанствено благо, или 
као из какве прелепе баште пре-
пуне дивног миомирисног цвећа, 
берете то чаробно цвеће у ко-
рист свога Српског народа. Ето 
каква верска снага, каква ли мо-
рална свест српског народа лежи 
само у тим вашим епским народ-
ним песмама, а ја бих био слобо-
дан додати да и мирис и лепоту 
том цвећу даје управо Свето Је-
ванђеље, које је учинило те песме 
тако вредним и богатим. И зато 
су оне вечне, јер се све што је у 
заједници са Господом, овекове-
чује и обесмрћује. А наше епске 
песме, као што тврди Бранко 
Лазаревић, пуне су Бога. Док Ми-
лош Ђурић иде још даље па каже 
да наша епска песма с Богом по-
чиње и конци јој се о небо везују. 

Познати Јакоб Грим, и уопште 
браћа Грим, су волели наше 
епске песме, а Јаков је писао о 
њима неколико својих чланака, 
чак је учио српски језик да би их 
што боље разумео. Велики Гете 
је такође читао наше епске пес-
ме и саветовао студентима који 
су хтели да уче неки од словен-
ских језика да уче српски како 
би боље разумели епске народне 
песме. Дакле, наше епске песме 
су тако вредне управо због тога 
што је у њима препевано Свето 
Јеванђеље, због чега је Станислав 
Винавер и говорио да су наше 
епске песма, наша Јеванђеља. Ово 
се нарочито може рећи за косов-

ски и покосовски тематски круг. 
Дакле, ако хоћемо да говоримо 
о покајању онда ћемо у песмама 
наћи дивне примере ових пло-
дова. Господ Исус Христос је са 
покајањем почео своју пропо-
вед, покајте се јер се приближило 
Царство небеско, а завршио ју је 
са праштањем на Голготи када 
је рекао Оче опрости им јер не 
знају шта раде. У нашим епским 
песмама је много примера искре-
ног покајања и праштања. Сети-
мо се само покајања цара Сте-
пана, који одступа од исправног 
начина прослављања Крсне сла-
ве, па се због тога каје, затим по-
кајања Цара Константина, који 
се огрешио о своје родитеље, 
а онда свенародног покајања у 
песми Свеци благо дијеле где ђаче 
самоуче позива народ:

Хо’те Богу да се обрнемо,
Да служимо Божју Литурђију

Да молимо Бога по закону.

И као што знамо народ се вра-
тио са својих грешних путева и 
окренуо лице Богу – покајао се, 
променио мишљење, и вредност 
људског живота. То покајање 
вратило их је све у заједницу, у 
Цркву – Тело Богочовека Христа, 
где су успоставили целовитост 
свога бића и постојања. Овде се 
Божје милосрђе показало као од-
говор на молитву и покајнички 
народни вапај.

Дакле, када се народ обратио 
Богу и када је обећао – дао завет 
– заклетву, да више неће одсту-
пити од Бога, тада их је Господ 
помиловао и услишио њихове 
молитве. Потом следи народна 
захвалност: 

Боже мили, на свем Теби вала!

Исто тако у епским народним 
песмама имамо много приме-
ра праштања, а ми ћемо вече-
рас изнети само један и то онај 

најкарактеристичнији који се 
налази у песми Бановић Стра-
хиња. Нетко бјеше Страхињићу 
Бане, да таквога не има сокола. 
Праштање овог неустрашивог 
витеза жени је јединствен при-
мер у српском епу, нешто неве-
роватно, управо због тога што 
одступа од кодекса понашања 
епског јунака. И управо то је из-
азвало толику забуну код мно-
гих који су читали ову песму до 
данашњег дана. Чак је сам Гете 
посумњао у аутентичност пре-
водилаца ове песме. А у њој је 
народни певач управо користио 
мотив узет из Светог Јеванђеља 
када су они људи Христу довели 
жену ухваћену у прељуби тра-
жећи од Њега да им каже шта 
са њом да раде. С обзирмом на 
то да је по Мојсијевом закону 
она требало да буде убијена они 
су овим хтели да кушају Христа, 
како би Га оптужили да се про-
тиви Мојсијевом закону. И док су 
они оптуживали жену Христос 
је, кажу јеванђелисти који су за-
писали овај догађај, нешто писао 
по земљи. Предање каже да Он 
није макар шта писао, већ је ис-
писивао грехе оних који су дове-
ли ову жену. А онда им је рекао: 
Који је међу вама без греха, нека 
први баци камен на њу, па се опет 
сагео и наставио да пише. Кад је 
поново подигао главу, видео је 
жену саму и упитао је: где су они 
који те оптуживаху, зер те нико 
не осуди? А она одговори нико. И 
ја те не осуђујем, рече Христос, 
иди и не греши више. Следствено 
овом догађају поступа Бановић 
Страхиња. Наиме, када је молио 
свога таста Старог Југ Богдана и 
шураке Југовиће да са њим пођу 
и помогну му у ослобађању жене 
од силног Влах Алије нико се 
није одазвао те је сам пошао и ос-
лободио је. И када су сви очеки-
вали да ће је он казнити, као што 
су и они од Христа очекивали 
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за жену ухваћену у прељуби, 
Страхиња им одговара: Ја сам 
мојој љуби поклонио – дакле, 
опростио јој је. Ово је збунило и 
старог Југ Богдана и Југовиће, јер 
је познато да је у то време казна 
за жену била кратка и јасна: Ил’ 
ми волиш свијећом свијетлети, 
ил’ ми волиш сабљу цјеливати. 
Напротив, Бан поступа сасвим 
другачије, и тиме од епског јуна-
ка, постаје Христов јунак. 

Поред ових примера, у епским 
народним песмама имамо и дру-
гих јеванђељских мотива. Сети-
мо се само Цара Лазара и његовог 
опредељења за Царство небеско. 
Није се он определио за царство 
небеско занемарујући земаљско 
нити је седео и чекао да Мурат 
дође у Крушевац, ухвати га и 
окује у гвожђе. Напротив, ишао 
је честити Кнез на Косово поље 
и борио се, али је овим опре-
дељењем показао шта је прече 
и да је важније небеско царство 
које траје од сад па довека од зе-
маљског које је пролазно. Потом 
причешћује себе и војску, али 
не, као што то неки кажу, смрт-
ним причешћем – причешћем 
за смрт, већ за царство Божје, 
за које се сам определио заједно 
са својим косовским јунацима. 
Дакле, није цар Лазар ишао на 
Косово да узме и отима туђе, већ 
да брани своје. Није ишао у бој 
да изгуби већ да победи као што 
ни Христос није ишао на Гол-
готу да изгуби, већ да победи и 
победио је због чега на његовом 
Крсту и пише Цар славе. Тако је 
и цар Лазар победио и ево живи 
толико година у Царству небес-
ком, а живи и у нама, живи у 
свима онима који му се обраћају 
молитвом и у којима живи Ко-
совски завет. А Косовски завет 
није ништа друго већ Нови За-
вет Исуса Христа само изражен 
у српском стилу и у српском ис-
куству.

 Ово Лазарево опредељење је 
донело многе плодове којима се 
као народ данас поносимо. Било 
би тешко, чак и немогуће на-
бројати све примере у ратовима 
кроз које смо као народ прошли 
и у којима су се српски војници 
људски и хришћански понаша-
ли. Од мноштва, поменићу само 
један који се десио у Првом свет-
ском рату, а забележио га Анто-
ан Рокс, француски официр за 
везу. Дакле, није га записао неки 
Србин па да кажемо он је мало 
улепшавао понашање наших 
војника, већ је управо ово по-
сведочио један Француз. Шта се 
десило? Наши војници пробијају 
Солунски фронт. Српска пеша-
дија јуриша тако силовито да је 
није могла да стигне савезничка 
коњица. И, поменути француски 
официр у том јуришу примећује 
једног српског војника како 
рањеном Бугарском војнику пре-
вија ране. Гледа га Француз, па 
му каже: Војниче шта то радиш? 
Он ти је можда мајку и оца убио, 
сестру или жену обешчастио, а 
ти му сад превијаш ране. Зар не 
схваташ да ти је он непријатељ. 
А српски војник му одговара: Го-
сподине, он је био мој непријатељ 
док је пуцао у мене и мој народ, 
сад кад је рањен, он је мој брат. 
То је Јевнђељски поступак и так-
вих Богу хвала, кроз историју за-
иста имамо много. 

Пратећи даље јеванђељске 
мотиве у епским песмама овог 
тематског круга, ми ћео уочи-
ти слику Тајне вечере где је је-
ванђељска Тајна вечера постала 
Косовска.

Затим, ако анализирамо 
песму Марко Краљевић и Бег 
Костадин, приметићемо коли-
ко јеванђељски мотиви потис-
кују кодекс јунаштва код Марка 
Краљевића, који се не боји ни-
кога, али устукне пред Богом и 
Божјом правдом. Као што знамо 

у овој песми Бег Костадин га по-
зива на славу и том приликом се 
хвали својим дочекањем, а Мар-
ко му онако скоро незаинтере-
совано одговара: био сам ја јед-
ном код тебе на слави када сам 
тражио свог брата Андријаша и 
нисам се баш одушевио. Према 
томе немој да се хвалиш својим 
гостопримством јер сам ти тада 
видео три нечовештва и набраја 
их. Прво нечовештво што си две 
сиротице истерао и рекао им: 

Идите одатле, један људски гаде!
Не гад’те ми пред господом вина!
 

Када је пак Марко видео ту 
сиротињу коју је Бег Костадин 
отерао сажалио се, узео их за 
руке и отишао у чаршију где их је 
нахранио и обукао па их поново 
послао пред Бегове дворе који их 
није препознао већ их је узео за 
руке и повео, рекавши:

Јед’те, пијте, господски синови!

Потом му Марко наводи дру-
го нечовештво што је старе људе, 
угледне домаћине, али који више 
нису били богати ставио на крају 
софре, док је младе домаћине, 
који су се скоро обогатили, ста-
вио у врх софре. 

А треће нечовештво, и које 
је највеће, јесте што Марко није 
видео за трпезом Бегове роди-
теље. Дакле, ови стихови и ове 
примедбе нам говоре да се Бег 
огрешио о заповести Господње о 
љубави према Богу и ближњем. 

Шта тек да кажемо за мајку 
Јевросиму. Има ли више цитира-
ног стиха у нашој књижевности 
од овога: 

Марко сине, једини у мајке,
не била ти моја рана клета,
немој, сине, говорити криво,

ни по бабу ни по стричевима,
већ по правди бога истинитога!



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

23

b

Немој сине, изгубити душе!
Боље ти је изгубити главу
Него своју огр’јешити душу.

Зар ово нису живе речи Све-
тог Јеванђеља? Зар Христос није 
рекао: Узалуд је човеку да сав 
свет задобије а души својој на-
уди. И Марко задојен овим је-
ванђељским саветом мајке Јевро-
симе, иде и праведно пресуђује 
на коме је царство. 

У епским песмама је мноштво 
примера и милостивог Самарја-
нина. То је она прича коју је 
испричао Христос и за коју 
многи тумачи кажу да је до-
вољна човеку за спасење. Јер 
је кроз ову причу показан 
наш однос према другом због 
чега је и речено да је наше 
спасење у рукама наших 
ближњих. И Христос када 
поново дође неће нас питати 
да ли смо били овакви или 
онакви, да ли смо били на 
неком значајном положају, да 
ли смо били лепи, успешни, 
или богати; да ли смо били 
познати и популарни; јесмо 
ли вршили овај или онај оби-
чај – већ ће нас питати какви 
смо били према ближњима. 
Да ли смо гладнога нахрани-
ли, жеднога напојили, да ли 
смо болесног у болници и онога 
у затвору посетили. Дакле, то су 
одговори које ћемо ми морати да 
дамо пред Христом. А те приме-
ре односа према ближњем има-
мо у епским народним песмама 
у којима се помиње и кнез Иво 
Кнежевић одавде из Семберије 
који је, као што је познато, отку-
пио добрићко робље. И не само 
да га је откупио од Кулин капе-
тана, већ је сабрао све кнезове 
код цркве у Броцу и молио их 
да и они откупе остатак робља. 
У песми се каже да их кнез Иво 
моли, а низ лице грозне сузе лије. 
Дакле, то је та љубав према 

ближњем о којој нам Христос го-
вори и која је наш императив. И 
кад су семберски кнезови послу-
шали га и откупили робље, он их 
онда опет моли да то робље ос-
лободе и да их пусте да иду куд 
је коме драго. Дакле, милостиви 
Самарјанин из Семберије, Иво 
Кнежевић поступа управо онако 
како је Христос нас учио и како је 
Христос говорио и радио. Мно-
штво је оваквих мотива. Чак и 
Марко Краљевић милостиво по-
ступа према девојци која је хте-

ла да се убије због оног Арапина 
Прекоморца. Овај Арапин је за-
вео својеврсан порез за све оне 
који хоће да се ожене или удају. 
Дакле, ко се удаје морао је да му 
плати 30 дуката, а ко се жени 34. 
И да буде ствар још гора, тај Ара-
пин је наредио да му свако вече 
доалзи млада жена или девојка 
да са њим преспава и да му слу-
же вино и ракију док он вечера. 
Управо је дошао ред на ову де-
војку коју је срео Марко и која 
му је рекла да је боље да се убије 
него ли да љуби црног Арапина. 

Тада Марко Краљевић одлази 
код Арапина али њој, пре тога 
даје 30 дуката, да, ако би га Арап 
убио, може платити свадбарину 
и удати се. Али, пођимо даље да 
бисмо се уверили колико је вели-
ки народни песник. Он у једном 
стиху, који многи и не примећују, 
оправдава Марка. Наиме, кад је 
Марка угледао Арапин позвао је 
слуге и рекао им да га убију да 
би имао коња према себи. Да-
кле, први који је донео одлуку да 
убије – јесте Арапин Прекомо-

рац. Овим песник на врло леп 
начин ослобађа Марка, по-
казујући да није он први по-
тегао буздован на Арапина. 
И чак кад је дошао код њега, 
кад му је дао само три дуката, 
први који удара је црни Ара-
пин. 

И да закључимо: где год 
се у епским народним песма-
ма налазе јеванђељски мо-
тиви ту је мање убистава, 
мање крви, мање пена белих 
и крвавих, рвања дуги дан до 
подне, оштрих сабљи, тешких 
буздована, поломљених ју-
начких костију и ребара. Да-
кле, Свето Јеванђеље у њима 
све освећује и све ублажава. 

Стога би било добро да се 
и ми, као што смо то вечерас 

учинили посветвши ову вече и 
ову дивну светосавску академију 
епским народним песмама, и 
сами враћамо српском епу. Овом 
приликом молим и српске гусла-
ре да приликом својих наступа 
првенствено певају епске народ-
не песме. Свака част и неким 
новим песмама које су настале у 
наше доба, али несмемо занема-
рити и заборавити најбистрији 
извор и највредније благо које 
имамо – а то су епске народне 
песме. Зато, беримо то мирисно 
цвеће и трудимо се да га неувело 
предамо нашим потомцима. 

Хвала Вам!

Легендарни српски гуслар Петар 
Перуновић (1880-1952)
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ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ

п ад човјека и отуђеност од 
Бога највећа је трагедија која 

се човјеку могла догодити. Да ли 
постоји начин и пут да наш жи-
вот опет буде са Богом и пут Жи-
вота? Нема бољег начина и вре-
мена од поста за лијечење душе 
и тијела и љепшег времена за мо-
литву Богу да нас опет прихвати 
у свој загрљај.

Црква Божија има бројна све-
та средства за ту обнову и при-
премање душе за њен сусрет са 
Господом. Једно од најмоћнијих 
средстава, многовјековним ис-
куством испробано, а данас, на-
жалост, од многих заборављено 
– јесте свети пост тијела и душе 
и богољубиво уздржање.

Човјек је, према природи, 
двоједно биће, састављено од 
душе и тијела. Душа је везана за 
тијело и утиче на тијело, тијело 
је органски спојено са душом и 
утиче на душу. Модерној пси-
хијатрији и медицини постаје 
очевидно и јасно оно што је Црк-
ва знала од искони: духовни и 
тјелесни живот човеков је нераз-
двојан у добру и злу, у врлини и 
гријеху, у здрављу и болести.

Многе тјелесне болести су ду-

шевног поријекла, многе душев-
не бољке имају коријен у орган-
ским поремећајима. Претјерана 
храна шкоди и духовном живо-
ту и тјелесном здрављу; душев-
не страсти злоупотребљавају 
тијело, трују га и претварају у 
своје слијепо оруђе. Зато Црква 
одвајкада, па и данас, призива 
све оне који имају уши да чују и 
који нису духовно ослијепили: 
„Постимо, браћо, духовно, по-
стимо и тјелесно!“. То је призив 
Цркве не само на почетку поста, 
у ствари, призив који се односи 
на цијели човјеков живот.

Гријех поробљује човјека, тако 
да човјек постаје роб сопствених 
нагона и губи слободу коју је од 
Бога добио. Истински пост озна-
чава уздржавање и очишћење од 
прљавих и нечистих помисли и 
злих дјела, а истовремено уздр-
жање од преједања и претјера-
них јела. Духовно осмишљена 
промјена исхране мијења из ос-
нове човјекову философију жи-
вота. Претјерана брига о укус-
ним и сладосним пролазним 
јелима угушује у човјеку и убија 
глад и жеђ за непролазном сла-
дошћу општења са Богом. Сто-

маку угађати значи стомак пре-
творити у божанство, потиснути 
бригу о бесмртној души. Отежа 
ли тијело пијанством и преје-
дањем, и душа се оземљује и 
приљепљује за пролазно, губећи 
моћ и дар летења за вјечним и не-
пролазним. Намјесто да својом 
животношћу оживљује и вас-
крсава тијело, она, откидана од 
вјечнога Живота, постаје мртва, 
трујући својим мртвилом и тије-
ло, препуштајући га распадању 
и праху. Пост претвара и пре-
ображава људско тијело у свете 
мошти, а преједање, препијање 
и клањање стомаку претвара га 
у гомилу трулог меса. Пост не 
убија и не умртвљује, него васкр-
сава и оживљује човјекову душу 
и тијело.

Путем поста човјек успо-
ставља здрав и правилан однос 
према Богу, према твореви-
ни, према себи самом и према 
ближњим својима. Пост треба да 
обухвати цијелог човјека. Пост 
је промјена начина мишљења, 
промјена хране, промјена начи-
на живота. Велика је мука ако 
се пост претвори само у уздр-
жање од посне хране, то је прије 

СВЕТИ ПОСТ ТИЈЕЛА И ДУШЕ
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свега немрс; пост треба да пока-
же да можемо без свега осим без 
Бога. Пост нам враћа изгубљено 
памћење, сјећање на Бога и на 
дивна и чудесна дјела Божијег 
промисла и човекољубља, из-
ливаног на човека и твореви-
ну прије и послије Христовог 
рођења. Пост нас ослобађа од те 
демонске обмане и искушења и 
открива нам најсветију истину 
живота, Христом посвједочену, 
да не живи човјек о самом хљебу, 
него о свакој ријечи која излази 
из уста Божијих (Мт.4,4). 

Духовно осмишљени пост 
открива нам и светињу самог 
хљеба који једемо и благослове-
ну употребу хране којом се хра-
нимо. Заповијест Божија о посту 
тражи благословену употребу 
творевине уопште. Земља и ције-
ла творевина представљају трпе-
зу на коју је Бог, као вјечни

Домаћин, позвао све људе 
да се у заједништву с њим хра-
не његовим даровима и да се са 
благодарношћу радују гледању 
лица Домаћиновог. Нарочито је 
у наше вријеме развијен тај по-
хлепни однос према творевини. 
Наше савремено друштво се не 
без разлога назива потрошачким 
друштвом, наша цивилизација је 
цивилизација гомилања ствари 
и жудње за стварима. Свијет је 
постао “потреба за потрошњу”, 
а човјек “произвођач” и “по-
трошач” који неминовно срља у 
опасност да и сам постане ствар 
међу другим мртвим стварима, 
да га ствари прогутају.

Свијет сам по себи нема смис-
ла, он постоји само зато да за-
довољи људски егоизам, да га 
човјек максимално искористи у 
своје саможиве сврхе. Никоме не 
благодарећи и ни за шта никоме 
не одговарајући.

Управо је пост оно што ис-
цјељује човјека од тога и таквог 
саможивог и халапљиво-лако-

мог односа према хљебу, према 
свијету и према другом човјеку. 
Онај ко пости због себе сазнаје 
како је велики дар и светиња 
хљеб којим се хранимо. Добро-
вољно га се лишавајући, човјек 
познаје шта значи бити гладан и 
колико је хљеб битан и за њега и 
за његове ближње.

Путем поста и сам свијет пре-
стаје бити мртви објект за потро-
шњу и незајажљиво задовољење 
људског егоизма. Свијет и цијела 
творевина откривају се као све-
тиња и дар Божије љубави свима 
подједнако.

Што се човјек више уздржава 
од хране и похлепе за стварима, 
то оставља више другоме човјеку, 
то за њега постаје његов ближњи 
све драгоцјенији и љубави до-
стојнији. Пост враћа Домаћина за 
трпезу овога свијета, развијањем 
осјећања Божије присутности у 
свијету и богољубља; у свјетло-
сти тог богољубља пост нам от-
крива људски лик као најскупо-
цјенију вриједност свих знаних и 
незнаних свјетова, што значи по-
стаје извор нетрулежног човје-
кољубља. Јер, онај ко поштује 
хљеб као дар Божији још ће више 
поштовати човјека као икону 
Божију, бити све спремнији да с 
њим као с братом подијели парче 
хљеба. Онај ко сталним или ма-
кар повременим уздржавањем 
једења животиња посвједочује 
своје поштовање светиње жи-
вота уопште још ће бити спрем-
нији да поштује људски живот и 
његову светињу. Такав зна да је 
у свијету, у коме милиони људи 

умиру од тјелесне и духовне гла-
ди, срамно бити сит, још срам-
није и стидније преједати се и 
опијати се.

Као што цијели човјек уче-
ствује у гријеху, тако цијели 
треба и да се чисти и очисти 
од гријеха и да и душу и тијело 
своје испуни врлином, кроз вје-
ру и подвиг и дјелотворну љубав. 
Хришћани су само они који ис-
тински вјерују и који свим бићем 
живе сагласно тој вјери. Света је 
и пресвета ријеч Господња: де-
монско зло и сила се изгоне из 
човјека само постом и молитвом.

Зато ево дана који су од Госпо-
да да се покајемо и да уздигнемо 
молитву своју ка Господу као што 
се кадиони дим уздиже. Покајмо 
се и припремимо стазе за Госпо-
да који долази. „Покајте се, јер се 
приближи Царство Небеско“, по-
кајмо се, јер се приближава дан 
Господњи, дан суда и дан Цар-
ства небеског. Човjек што мање 
жртвује себи и свом задовољству 
друга жива бића то им више даје 
могућност да и она учествују у 
радости живота. На тај начин им 
омогућује да и она осјете њего-
ву радост ишчекивања Господа 
који долази и да тајанствено уче-
ствују у тој његовој радости. Јер 
сва творевина уздише да се јави 
Господ и да се јаве синови Божји, 
као носиоци и свједоци Његове 
свеобухватне и свепрожимајуће 
љубави. 

Пост је вапај човјеков за рајем 
и чежња за изгубњеним Богом. 
Пост свој смисао остварује у 
Светој евхаристији, у сједињењу 
Бога и човјека, у светој литур-
гији. Пост није циљ, нити је са-
модовољан – већ је средство које 
нас уздиже ка Богу и припрема 
да будемо сутјелесници Христо-
ви. 

Синиша Шаренац,
протонамјесник
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АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

о д најранијих времена, па све 
до данас политика заузима 

прво мјесто на листи актуел-
них тема. Ова чињеница није 
изненађујућа с обзиром на то да 
политика подразумијева у себи 
свакога човјека, јер, као што и 
сама етимологија ријечи "поли-
тика" говори, она јесте "брига 
о полису (=граду)", тј. људима 
који у њему живе. То је разлог 
зашто политичка заједница за-
узима најбитнију улогу у свако-
ме друштву. С друге стране, не 
смијемо да заборавимо да, на 
примјер, у Републици Српској, 
друштву у коме се његују тра-
диционалне вриједности, битну 
улогу игра и Црква.

С обзиром на такво чињенич-
но стање, Црква не смије да има 
аверзиван став према политич-
кој сфери, него треба да присту-
пи њој онолико колико границе 
слободе, љубави и хришћанског 
морала то дозвољавају. О томе 
можемо да говоримо као о дуж-
ностима Цркве, у контексту 
чињенице да различите поли-
тичке партије, долазећи често 
у сукоб, праве и раздоре унутар 
једнога друштва. Због тога би се 
дужност Цркве требало да ба-
зира на покушају да те раздоре 
превазиђе, те да, кроз Цркву, 
гради јединство народа, једин-
ство о коме најљепше говори 
апостол Павле у посланици Ко-
ринћанима: "Јер један је хљеб, 
једно смо тијело многи, пошто 
се сви од једнога хљеба и при-
чешћујемо" (1Кор 10,17).

 Чињеница је да је током 
историје било различитих мо-
мената у вези са политичким 
ангажовањем Цркве, које је 
третирано и на позитивне и на 

негативне начине. Често је ан-
гажовање било неопходно, јер 
је било повезано са одбраном 
интереса Цркве у времену када 
се налазила у незавидном поло-
жају, а нарочито у вријеме када 
није имала подршку државне 
власти. С друге стране, било је и 
ангажовања која немају оправ-
дања, јер су се заснивала на 
личним интересима или, љепше 
речено, ради људске слабости. 
Нажалост, Црква је морала да 
учи на својим грешкама, јер, као 
што смо напоменули, задатак 
Цркве јесте да гради јединство, 
а не да га нарушава, а учешће 
у политичким сферама управо 
томе доприноси.

Вјероватно је то један од бит-
нијих разлога зашто данас у сва-
кодневним разговорима може-
мо да чујемо одричне одговоре, 
те негативне коментаре о томе да 
ли Црква треба да сарађује са по-
литичком заједницом. Мада се 
разлог за то налази и у чињени-
ци да већина људи Цркву не гле-
да као политичку партију, него 
као организам у коме нема и не 
треба да буде подјела, односно у 

коме треба да влада духовност, 
мир и љубав – све оно што не-
достаје политичким партијама. 
Смјело ћемо се и сагласити до-
некле са овим становиштем, али 
никако у потпуности. Зашто? 
Чињеница је да Црква треба да 
се огради од политике када је 
ријеч, на примјер, о предизбор-
ној агитацији, али никако да се 
огради од политичке заједнице, 
као народа, који је у исто врије-
ме члан Тијела Христовог. Стога 
се сматра допустивом сарадња 
са таквим организацијама ради 
постизања циљева који су кори-
сни за Цркву, тј. за народ. Црква 
је дужна да непрестано брине о 
својим вјерницима и треба да 
учествује у свим друштвеним 
питањима изношењем својих 
ставова, који треба да освијетле 
ум и пробуде морал у свакоме 
човјеку. То је један од разло-
га зашто Црква треба да буде 
у контакту са политиком, те да 
подстиче своје вјернике да уче-
ствују у политичким сферама, 
али само у складу са хришћан-
ским моралним начелима, јер 
је то један од начина на који да-
нас Црква може да мисионари у 
друштву, те да свједочи Христов 
живот.

Неопходност за здравом са-
радњом Цркве и политике може 
нам потврдити и историја, а 
општепозната је стара латинска 
изрека Historia magistra vitae est. 
Узећемо за примјер империју са 
најдужим трајањем у историји 
човјечанства – Византију. Везу 
о којој говоримо, тачније – сим-
фонију Цркве и државе успоста-
вио је одмах са оснивањем ове 
империје свети цар Констан-
тин Велики и њено трајање није 

ЦРКВА И ПОЛИТИКА

Застава Византије - симфонија 
цркве и државе
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bнестало ни након њене пропа-
сти, него траје још кроз земље 
које су своје уређење формира-
ле по угледу на ову империју. 
Таква симфонија је подразу-
мијевала наклон државе Цркви 
у сфери духовности, а, с друге 
стране, и наклон Цркве држа-
ви у сфери безбједности њених 
чланова. То се најбоље може 
исказати кроз примјере када су 
цареви штитили Цркву у трену-
цима њене слабости, сазивајући 
васељенске саборе да би Црква 
превазишла проблеме у којима 
се нашла, односно када је Црк-
ва заштитила државу (=народ), 
очувавши православну вјеру и 
национални идентитет, попут 
неприхватања Лионске и Фло-
рентинске уније.

Мноштво примјера симфо-
није Цркве и државе можемо да 
нађемо и у традицији српскога 
народа и српских земаља, које 
представљају неколицину од 
мноштва земаља које су своје 
уређење, још у Средњем вијеку, 
формирале по узору на визан-

тијско. Један заједнички примјер 
тих земаља и Византије можемо 
да увидимо у одјећи коју данас 
носе православни епископи, а 
исту су раније носили и цареви. 
Очевиднији примјер налазимо 
и у основи нашега национал-
ног грба, двоглавом орлу, на 
коме двије главе изображавају 
свјетовну и духовну власт, док 
тијело изображава државу, што, 
такође, указује на велики значај 
хармоничне везе између Цркве 
и власти ради одржавања ви-
талних националних интереса.

За највећи аргумент узећемо 
ријечи из Светога писма, у коме 
нам се даје одговор на тему о 
којој пишемо: "А кад сједне на 
пријесто царства свога, нека 
препише у књигу овај закон од 
свештеника Левита и нека га 
држи код себе и нека га чита док 
је жив, да се учи бојати се Госпо-
да Бога свога, држати све ријечи 
овога закона и ове уредбе и тво-
рити их да се не би подигло срце 
његово изнад браће његове и да 
не би одступило од ове запо-

вијести ни надесно ни налијево, 
да би дуго царовао он и синови 
његови у Израиљу" (Понз 17, 18 
- 20). 

Тумачећи ове ријечи закљу-
чујемо да Црква нема лош став 
према власти ако се она односи 
према својим грађанима она-
ко како сам Господ заповиједа. 
Због тога није непожељно да 
Црква подржи сваки политич-
ки систем који се влада по Све-
томе писму баш онако као што 
је и сам Мојсије написао у својој 
Петој књизи.

На основу свега наведеног, 
можемо да увидимо да, иако се 
политичка заједница и Црква 
разликују по природи, тачније 
структури и циљевима којима 
су усмјерени, то не подразумије-
ва окретање леђа једне другој. 
Напротив, њихов однос подраз-
умијева прожимање и сарадњу, 
тачније – заједничку бригу о 
човјеку, који је пуноправни члан 
и једне и друге заједнице.

Горан Лукић, вјероучитељ

Путин на Св. Гори
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БОГОСЛОВЉЕ

Г еоргије Флоровски пише да 
је – поред тога што је Света, 

Саборна и Апостолска – Црква 
је и Светоотачка. Будући да их 
је Црква препознала као аутен-
тичне изразитеље сопственог 
искуства Бога, човјека и свије-
та, стваралаштво Светих Отаца 
је непролазна димензија екли-
сијалне реалности. Светоотачки 
списи јесу израз опита Господа 
у којег Црква вјерује и свијета 
којем је призвана да Га свједочи. 
Господ је у свакој епохи исто-
ријског хода Цркве подизао бо-
гослове који су били кадри да – 
без обзира на тешке околности 
како што су јереси, немилост 
државних власти и неразумије-
вање епископата – изразе њено 
темељно искуство. Цијена њи-
ховог исповиједања је неријет-
ко било прогонство, страдање и 
мученичка кончина, али у вре-
менима која су услиједила Црква 
је у њиховим личностима пре-
познала истинске путеводитеље. 
Стваралаштво човјека којем су 
посвећени наредни редови је на 
изузетан начин рекапитулира-
ло претходеће му богословље, 
постајући неупитни ауторитет 
према којем се мјерила исти-
нитост богословских струјања 
у стољећима која су услиједи-
ла. Његови одговори на недаће 
којим су га даровале ромејске 
власти и епископи његове Црк-
ве остају оваплоћење древног 
мучеништва у којем је исповије-

дање истине Цркве увијек било 
претежније од сопственог живо-
та. 

У личности и дјелању Препо-
добног Максима Исповједника 
– рођеног у Цариграду 580. го-
дине, школованог у престони-
ци Ромејског царства, блиског 
сарадника цара Ираклија, под-
вижника монашких обитељи 
у Хрисупољу, Кизику, Криту, 
Кипру и Картагини, учесника 
Латеранског Сабора 649. годи-
не, осуђеном због противљења 
јеретичкој христологији, оса-
каћеном због исповиједања 
истинитог Бога и истинитог 
Човјека у Личности Богочовјека, 
прогнаног од стране цара Кон-
станса II и упокојеног у Лазику 
662. године – Црква препознаје 
свједочанство свог етоса и бли-
стави ум који је кадар изразити 
најсуптилније богословске реал-
ности. Наредни редови ће пред-
стављати скицирање дјелићâ 
Исповједникових богословских 
и подвижничких промишљања 
која су испреплетана, тако да бо-
гословље утемељује аскетске ис-
казе, чији циљ јесте – као један 
од дарова узрастања у заједнича-
рењу са Господом – стицање ис-
тинитог познања Бога, Његовог 
Домостроја, смисла сваке твари 
и Царства које нам долази у су-
срет.

† † †

Најранијем периоду Ис-

повједниковог стваралаштва 
припадају списи Подвижничко 
слово и Четири стотине глава 
о љубави, написани двадесетих 
година VII стољећа. Први рад је 
написан у виду дијалога старца и 
ученика о основама вјере Цркве 
и подвижничког дјелања у њој. 
Друго дјело представља ризни-
цу поука претходећих учитељâ 
мудрољубља, којој је Преподоб-
ни Максим утиснуо особити 
печат. У овим списима се дају 
смијернице у аскетској бор-
би, тумаче стихови Јеванђеља, 
објашњавају догмати Цркве, 
промишљају тешка светоотачка 
мјеста и критикују јеретичка за-
страњења. Читалац ових дијела 
увиђа да су подвижничке поуке, 
које подстичу на врлине и обје-
лодањују опасност од порокâ, 
испреплетане са исповиједањем 
вјере Цркве, које је Преподобни 
Исповједник сматрао за неоп-
ходан контекст сваког аскетског 
напора, толико неопходан да је 
четири деценије након писања 
ових редова стао насупрот Им-
перије и двије најутицајније па-
тријаршијске катедре на Истоку. 
Стога, не треба изненађивати 
да се у спису Четири стотине 
глава о љубави налази експли-
цитна осуда одређених аспекатâ 
богословља учитељâ од којих је 
Максим получио сав мед, али је 
остао имун на њихов отров. 

„Који љуби Бога претпо-
ставља познање Бога свему 

ПРЕПОДОБНИ МАКСИМ ИСПОВЈЕДНИК:
НАГОВОР НА ЧИТАЊЕ
„Многи су многе ријечи о љубави рекли, 

но само међу Христовим ученицима тражећи – наћи ћеш је. 
Јер само они имађаху Истиниту Љубав за Учитеља љубави.“ 

/Четири стотине глава о љубави, IV, 100/ 
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створеноме од Њега, и кроз љу-
бав је непрестано привржен том 
познању.“ /Четири стотине гла-
ва о љубави, I, 4/

„Када се чежњом љубави ум 
узноси ка Богу, тада он уопште 
не осећа ни самог себе, нити 
ишта од постојећег. Јер обасјан 
божанском и бескрајном свјет-
лошћу, он је безосјећајан за све 
од Бога створено, слично као и 
чулно око према звјездама када 
се роди Сунце.“ /Исто, I, 10/

„Оно је савршени ум, који је 
савршеном вером непостижно 
спознавши Несазнајнога, сагле-
дао сва уопште Његова ство-
рења, и колико је то доступно 
мудрима, добио од Бога свеобух-
ватно знање о Његовом промис-
лу и суду о њима.“ /Исто, 3, 99/

„Почетак свих страсти је 
себељубље, а крај гордост. Се-
бељубље је, пак, неразумна љу-
бав према телу. Онај који је њега 
одсекао од себе, одсекао је уједно 
и све страсти које су из њега.“ /
Исто, III, 57/

„Видиш ли да кад разре-
шимо сваку свезу неправде од 
срца свога, и развежемо свако 
уже присиле променом старе 
мржње, и журимо да чинимо до-
бро ближњему из све душе, тада 
ћемо бити обасјани свјетлошћу 
познања, и ослобођени од стра-
сти бешчашћа, и испуњени сваке 
врлине, и просвјетљени од славе 
Божије, и ослобођени сваког не-
знања. Молећи се чућемо ријечи 
Христове, и Бога ћемо имати са 
собом заувијек, и испунићемо 
се жеље по Богу.“ /Подвижничко 
слово, 41/

Очигледна је изузетна спо-
собност свједочења богатог 
аскетског искуства користећи 
се сажетим поукама. Писац сти-
цање љубави омеђава животом у 
Цркви, јер сâм Господ Цркве је-
сте истинита Љубав и само нам је 
Он може даровати. Исповједник 

у наведним поукама познање 
Господа условљава љубављу ка 
Њему. Ономе који љуби дарује 
се знање. Битно је уочити да да-
ровано знање утврђује љубеће 
постојање. Љубављу, односно 
подвизима у којима се она очи-
тује, човјек усходи до знања, које 
сразмјерно свом дару подсти-
че подвижника да се, уништа-
вајући страст себељубља, никада 
не зауставља у саздавању љубеће 
заједнице са Оним који дарује и 
љубав и знање. Особито је илу-
стративна поука у којој – седам 
стотина година прије паламит-
ских спорова и одбране исиха-
стичког опита од стране Све-
тог Григорија Паламе, у којој се 
атонски подвижник и епископ 

Солуна позивао и на насљеђе 
Преподобног Максима – нество-
рена Свјетлост чини посјету чо-
веку који у подвигу заборавља на 
свијет око себе и на себе сâмога. 
Наведено игнорисање твореви-
не у успињању ка Творцу, који 
Се дарује као нетварна Енергија, 
парадоксално, доноси плодове 
познања твари, њеног почетка и 
њеног назначења.

Напоменули само да у овим 
аскетским радовима не недо-
стају аутентична исповиједања 

истине Цркве, као и критич-
ки осврт на богословска про-
мишљања претходећих писаца 
која – будући обојена платони-
стичким и плотинистичким ви-
зијама човјека и свијета, а од 
које, иначе, није имуно ни сав-
ремено разумијевање Јеванђеља 
– не стоје у сагласју са вјером От-
кривења.

„Бог будући Творцем од вјеч-
ности, када хоће твори по без-
граничној доброти Својој Једи-
носуштним Логосом и Духом. 
И не реци: из ког разлога је сад 
створио будући одувијек добар? 
Јер и ја ћу теби рећи да се неис-
питива премудрост бесконачне 
Суштине не подводи под људско 
знање.“ /Четири стотине глава 
о љубави, IV, 3/

„Творац, када је хтио, 
осуштинио је и пројавио од вјеч-
ности претпостојеће у Њему 
знање свих бића. Јер неумјесно је 
сумњати да свемогући Бог може 
осуштинити шта хоће и како 
хоће.“ /IV, 4/

„Неки говоре да створења 
вјечно сапостоје Богу, што је 
бесмислено. Јер како могу, по 
свему бесконачноме Богу вјечно 
сапостојати створења по свему 
ограничена. И како су уопште 
створења, ако су савјечна Твор-
цу?“ /IV, 6/

У наведеним поукама очи-
гледна је осуда космолошких 
промишљања Оригена Алексан-
дријског (III стољеће) и Евагрија 
Понтијског (IV стољеће), чија 
ктисиологија је, будући подлож-
на снажном утицају старојелин-
ске мисли, изгубила библијски 
идентитет, чије темељно испо-
виједање јесте да Господ сазда-
ва твар ни из чега. Преподобни 
Максим се не устручава да – 
иако се у излагању свог врлинос-
ловља ослања на, широм монаш-
ких кругова Истока, слављену 
Евагријеву аретологију –начини 

Св. Maксим Исповједник
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отклон од учења о вјечности 
творевине. Треба примјетити да 
Преподобни Исповједник – што 
спада у најинтересантније аспек-
те његове вишеслојне мисли – 
пише о вјечности знања Творца 
о тварима која ће Он саздати 
када буде воља Његова. Разли-
ка је јасна: творевина је саздана 
у времену, односно на почетку 
времена, док је знање о твореви-
ни од вјечности у Господу.

Мјесто образа Господњег у 
човјеку, подобије Његово ка 
којем је човјек призван, као и 
међусобни однос образа и 
подобија су представља-
ли теме којима су особи-
ту пажњу посвећивали 
древни богослови. Из пера 
Преподобног Максима Ис-
повједника долази најљеп-
ши одговор на ово питање.

„Бог приводећи у по-
стојање разумну и мисаону 
суштину, по највишој својој 
доброти, предао је овим 
бићима четири своја свој-
ства која их одржавају, чу-
вају и спасавају: постојање 
(битије), бесмртност (вјеч-
нобитије), доброту (благоби-
тије) и премудрост. Прва два 
је предао суштини, а друга два 
слободној вољи. Суштини, да-
кле, даровао је постојање и 
бесмртност, а слободној вољи 
доброту и премудрост, да би оно 
што је Он по суштини, твар по-
стала по заједничарењу. Зато се 
каже да смо постали по образу 
и по подобију Бога. По образу, 
дакле, као биће Онога Који Је-
сте, и као бесмртно биће Онога 
Који вјечно постоји, премда не 
беспочетно, него по бескрајно-
сти, а по подобију – као добар 
Доброга, и као премудар Пре-
мудрога, бивајући по благода-
ти оно што је Бог по суштини. 
Дакле, по образу Бога је свако 
разумно биће, а по подобију 

само добри и мудри.“ /III, 29/ 
 Сваки човјек носи у себи 
Творчев образ, који Свети Ис-
повиједник разумије као по-
стојање и вјечно постојање. Би-
тије и вјечнобитије не стоје у 
зависности од наше воље и на-
шег дјелања. Нисмо одлучили 
о почетку свог постојања, нити 
ћемо одлучивати о његовом 
(бес)крају. Образ Господњи нам 
нико не може отети. Не можемо 
то учинити ни сâми себи. Међу-
тим, циљ ради којег смо створе-
ни – заједница са Господом, од-

носно начин постојања на који 
постоје Отац, Син и Дух Свети 
– је неухватљив без уподобља-
вања Исусу Христу. Преподоб-
ни Максим подобије Господње у 
човјеку види у доброти и прему-
дрости. Као што образ Творчев 
ни сâм човјек не може протјера-
ти из себе, тако     

човјеку нико не може одузе-
ти могућност да заједничари са 
Господом. Нико, осим сâмога 
човјека. Разлог је једна реал-
ност: слобода. Човјекова воља 
је слободна да одговори на при-
зив Бога и да, успињући се ље-
ствицом врлина, начини од себе 
онога у којем ће Бог препознати 
Себе.

Најприкладнији начин да 

употпунимо Максимово виђење 
образа и подобија Господа у 
човјеку, као и антиоригенистич-
ко учење о преегзистенцији тво-
ревине, и да уведемо рад у слије-
деће поглавље у којем ће бити 
ријеч о борби за вјеру једанпут 
предану светима (Јд. 3), јесте 
стих из чувеног дјела Одговори 
Таласију:

„Онај ко је пре свих векова 
и пре самог стварања, једним 
покретом своје воље, дао биће 
свакој твари – како видљивој 
тако и невидљивој – имао је за 

њу и предобри и неиска-
зиви план. А тај план се 
састојао у томе да се Он 
Сâм сједнини, без промје-
не, са људском природом, 
кроз истинито сједињење 
у Ипостаси и да тако са 
Собом непроменљиво сје-
дини човјечанску природу. 
Ово се збило ради тога да 
би Он постао човјек, како је 
Сâм Он знао, како би тако 
човјека учинио богом кроз 
сједињење са Собом. Због 
тога је премудро поделио 
векове и једне одредио да у 

њима постане човјек, а друге да 
у њима човјека учини богом.“ /
Одговор Таласију XXII/

Циљ претходних редова – као 
и оних који ће, ако буде воља Го-
сподња, услиједити у наредним 
бројевима нашег часописа, а у 
којима ће бити означени темељ-
ни аспекти и осталих димензија 
Исповједникове мисли – јесте 
подстицање интересовања за 
општење са Максимовим пребо-
гатим богословским насљеђем, а 
узрастање у богословљу уз списе 
овог човјека не може остати без 
плодова заједничарења са њего-
вим и нашим Господом. 

наставиће се у следећем броју

Срђан Мастило

Св. Maксим Исповједник
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в елики Фјодор Михајлович 
Достојевски једном прили-

ком записа сљедеће: „Ја верујем 
да нема ничег дивнијег, дубљег, 
симпатичнијег, разумнијег, 
људскијег и савршенијег од 
Христа. Са суревњивом љу-
бављу ја говорим себи да не 
само нема Њему слична, него 
и да не може бити. Штавише, 
ја изјављујем: када би ми неко 
могао доказати да је Христос 
ван истине, и када би истина 
збиља искључивала Христа, 
ја бих претпоставио да оста-
нем са Христом, а не са исти-
ном. Без Христа све одједном 
постаје одвратно и грешно. 
Покажите ми нешто боље од 
Христа! Покажите ми ваше 
праведнике које ћете ставити 
место Христа.“ 

На коју ли је истину Достојев-
ски овдје мислио? Јер ако је 
Христос Истина, а јесте Истина, 
како онда може сам себе да ис-
кључује?! Вјероватно је мислио 
на ову, људску истину. А каква 
је то људска „истина“? Истина 
која се мијења, прилагођава, 
повија ,,како вјетар дува". Кон-
формистичка истина. Истина 
која нема своју конзистентност. 
Истина која се оправдава неким 
извињавајућим, васпитним раз-
лозима. Истина која није спрем-
на да трпи и да чини подвиге. 
Истина која није спремна да се 
дијели са већином. Истина која 
подразумијева хипокризију. Ис-
тина која слабо памти и брзо 
заборавља. Истина која се про-
даје оном ко понуди више. Ис-
тина која не познаје опроштај. 
Истина која не познаје друга-
чије и друго мишљење. Исти-
на која се образује на основу 

туђег, а не на основу сопственог 
мишљења. Истина која гура у 
провалију пријатеља. Истина 
која диже руку на брата. Исти-
на која врши селекцију. Истина 
која радије гледа у туђе него у 
своје двориште. Истина којој је 
други увијек крив. Истина која 
црпи свој легитимитет из ма-
нипулантских, често произвољ-
них тумачења одређених књи-
га, а којих се ни сами тумачи 
не придржавају у потпуности. 
Истина која је спремна да жрт-
вује и исмијава „идиоте“. Исти-
на коју нам продају новински 
наслови и телевизијске емисије. 
Истина према којој приоритет 
имају они који је нападају, али 
су материјално подобни да им 
се то опрости. Истина која вам 
не дозвољава да кажете оно што 
мислите. Истина која почива 
на нестрпљењу, која жели све 
,,сада и одмах”. Истина, исти-
на, истина... Овако схваћена и 
објављена не представља ништа 
до једну велику ЛАЖ и обману. 
Овакву истину ни ја не прихва-
там. Штавише, изјављујем да се 
такве одричем! ,,Не идите за 
већином, Бог је са онима који су 
у праву, а не са онима који су у 
већини”, рекао је Свети владика 
Николај Српски. У том смис-
лу ја прихватам само Христову 
Истину, која није ни налик овој 

људској и која је искључује! Хри-
стова Истина, ево, траје више од 
2000 година. Вјечна, бесмртна, 
искрена, једноставна, пуна разу-
мијевања, спремна да пригрли и 
оног разбојника са крста који се 
у посљедњем тренутку покајао. 
Истина пуна љубави. Праведна 
Истина.

Многа су овоземаљска цар-
ства, краљевства, државе, дина-
стије, идеологије проповиједала 
неку своју „истину“ и нису била 
дугог вијека. Многи ,,самозвани 
државници” су ,,куповали” ис-
тину и тако купљену, са ограни-
ченим роком трајања, крчмили 
је широким народним масама. 
Пропали су. Нестали су са исто-
ријске сцене. Многи су отишли, 
како се то каже, на сметљиште 
историје. Зашто? Да ли је то што 
су нам нудили била заиста „ис-
тина“? „Није Бог у сили, него у 
правди“ – рекао је, охрабруjући 
своје војнике пред бој са број-
чано надмоћнијим крсташима, 
Свети кнез Александар Невски. 
У руском језику правда значи 
истина. А Христос нам вели : 
„Ја сам Пут, Истина и Живот“. 
И на концу све нас чека та иста 
Истина (Правда)! Свети вла-
дика Николај Српски такођеје 
записао: „ Што год ткаш, везуј 
конце за небо!“ У томе и јесте 
наша грешка. Везујемо се за 
овоземаљско, материјално, про-
лазно, кварљиво... Па зашто је 
онда ова, Христова, Вјечна Ис-
тина – Правда опстала толико 
упркос страдањима, прогонима, 
мучењима? Како то да ни поме-
нуте идеологије, које су се свим 
силама трудиле да Је убију, не да 
нису успјеле то да учине, него 
нису успјеле ни да Је надживе? 

ИСТИНА = ПРАВДА

Фјодор Михаилович Достојевски

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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Одговор је једноставан: Зато 
што у тој Истини дјелује и пре-
бива сам Дух Свети! А та Исти-
на је сам Христос! И ту Истину 
прихватам! И не бојим се...

,,ГОСПОД је просветљење 
моје и Спаситељ мој, кога ћу се 
бојати?” (Пс. 27:1). 

,,Ако пођем и посред сени 
смрти, нећу се бојати зла, јер си 
Ти са мном.” (Пс. 23:4).

Напосљетку, Христос није 

дошао да донесе мир, него мач. 
Христос као Миротворац и Ми-
родавац управо је дошао ,,да 
раздвоји истину и лаж, мудрост 
и глупост, добро и зло, правду и 
насиље, скотство и човечност, 
невиност и разврат, Бога и мамо-
на”; да раздвоји да се не мијешају. 
Јер: ,,Не може дрво добро плодо-
ве зле рађати, ни дрво зло плодо-
ве добре рађати. Свако дрво које 
не рађа добра плода сијече се и у 
огањ баца.” (Мт, 7:18-19)

  
Милица ИгњатовСв. Александар Невски

крајем 15. вијека руско пра-
вославно монаштво нашло 

се у озбиљној кризи. Оштру 
полемику су почели изазивати 
економски положај Руске пра-
вославне цркве и њена имо-
винска права, конкретно право 
посједовања великих земљиш-
них посједа и узимање дијела 
од труда сељана који су на тим 
посједима живјели. Оваква си-
туација је довела до конфликта 
у односима Цркве и државе, али 
је унијела немир и унутарцркве-
не односе. 

Група монаха, окупљена око 
преподобног Нила Сорског, 
одлучно је наступала са идејом о 
реорганизацији црквене дјелат-
ности, која је подразумијевала 
одрицање од великих имовин-
ских посједа, као и категорично 
противљење било каквој ин-
тервенцији црквене јерархије у 
државна питања. Захваљујући 
оваквом ставу према материјал-

ном богатству, овај монашки 
покрет добио је назив „нестја-
жатељи“, тј. нестицатељи.

Преподобни Нил Сорски, 
према претпоставкама истори-
чара, рођен је у Москви око 1433. 
године. Мирско име било му је 
Николај и био је поријеклом из 

племићке породице Мајков. За-
монашен је у Кирило-бјелојезер-
ском манастиру. Одмах послије 
тога млади монах је повјерен ис-
кусном старцу Пајсију Јарославу 
на духовно старање. Највјеро-
ватније, слушајући поуке свог 
учитеља преподобни Нил је 
зажелио да посјети Свету Гору 
Атонску, гдје је и прошао аскет-
ску школу светогорских мона-
ха. Своје мишљење о томе како 
би требало да живи монаштво 
забиљежио је у дјелу Предање 
и устав, које је лично исповје-
дио својим аскетским живо-
том у новооснованом скиту на 
ријеци Сори, који се састојао 
од црквице и неколико колиба 
око ње, гдје су живјели Нил и 
његови истомишљеници. Сви 
су били усредсређени на ти-
шину, изучавање Светог писма 
и молитву. Заједничке трпезе 
није било. Сваки од стараца је 
појединачно водио своје мало 

РУСКИ МОНАШКИ ПОКРЕТИ СТЈАЖАТЕЉИ
И НЕСТЈАЖАТЕЉИ

Св. Нил Сорски

ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОМЈЕСНИХ ЦРКАВА
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домаћинство и хранио се од 
рада својих руку. Продаја ру-
кодјеља била је допуштена по 
малој цијени, а добијање мило-
стиње је било допуштено само 
за неопходне ствари. Цркве није 
било дозвољено украшавати 
нити посједовати скупоцјене 
ствари у келијама. Нил Сорски 
поставио је себи задатак да ус-
мјери монаштво на духовни жи-
вот, док му је свака друштвена 
дјелатност била страна. 

Супротно њима, монаси 
окупљени око Јосифа Волоц-
ког, игумана Волоколамског 
манастира, привржени очу-
вању постојеће форме црквене 
организације и њеног економ-
ског статуса, названи су „стја-
жатељи“, тј. стицатељи, што је 
директно изражавало њихове 
позиције о овим питањима. 

Преподобни Јосиф рођен је 
12. новембра 1440. године у селу 
Јазвиште близу града Волоко-
ламска. Крштено име му је било 
Иван (Јован). Већ са седам годи-
на почео се учити писмености у 
Крстовоздвижењском манасти-
ру код старца Арсенија. Управо 
овај рани додир са манастиром 
и монаштвом одредиће његов 
каснији животни правац. Још 
као мали учио се поукама и ис-
куству руских стараца, што га је 
усмјеравало чистом и јеванђел-
ском животу. Замонашио се код 
преподобног Пафнутија Боров-
ског, по чијој смрти је изабран за 
игумана Боровског манастира. 

Почео је да изражава незадо-
вољство према животу и дис-
циплини монаха у манастиру, 
сматрајући да устав који је нас-
лијеђен од преподобног Пафну-
тија није у потпуности сачуван. 
Да не би дошло до раскола, на-
пустио је манастир, настојећи 
да оствари своју давну жељу да 
оснује манастир. 

Погледи Јосифа Волоцког 

били су радикално другачији у 
односу на Нила Сорског. Он је 
сматрао да се лично материјал-
но сиромаштво може ускладити 
са богатством манастира. Ове 
идеје он је оваплотио у реалност 
у животу манастира Успења 
Пресвете Богородице у Ламском 
Волоку, који је он основао. Осо-
бита карактеристика манастира 
била су помињања. Свакоднев-
на помињања, тј. вађење чести-
ца из просфоре на литургијама, 
које су сваки дан биле вршене, 
и спомињање имена живих и 
упокојених коштала су рубаљ на 

годишњем нивоу, а вјечни по-
мен је коштао 50 рубаља, што је 
у то вријеме била заиста велика 
свота. Али без обзира на ције-
ну, будући да је Јосиф Волоцки 
до тада већ стекао велики ауто-
ритет у борби са јересју жидов-
ствујућих, у манастир је за по-
мен доношен не само новац, већ 
и велики посједи са кметовским 
селима. Тако је Волоколамски 
манастир за кратко вријеме сте-
као велико материјално богат-
ство. При томе су и даље мона-
си располагали са минимумом 
личних ствари. Међутим, мо-
рамо напоменути да је то богат-
ство коришћено у добротворне 

сврхе, јер се из манастирског 
казана редовно хранило 400 до 
500 људи, а у временима велике 
глади и до седам хиљада мана-
стирских кметова. 

Овај сукоб није представљао 
тренутну појаву са краткороч-
ним посљедицама, већ је био 
плод вишегодишњих несугла-
сица унутар руских монашких 
кругова, подстакнутих питањем 
судбине црквених посједа. Пре-
ма Преподобном Јосифу, велики 
манастирски посједи били су 
неопходни ради самоиздржа-
вања и социјалног рада у народу. 

С друге стране, преподобни 
Нил је тврдио да се монаси мо-
рају одрећи свега што их веже за 
овај свијет да би се могли у пот-
пуности посветити подвижнич-
ком животу. Руска црква кроз 
своју историју никада није могла 
да да коначно рјешење овога пи-
тања и да одговори који је од ова 
два монашка покрета имао ис-
правно виђење монашког аскет-
ског подвига. Издвојити један 
од ова два покрета из историје 
Руске цркве било би нечувено, 
јер су оба дала огроман допри-
нос у стварању и развоју руске 
духовности, у коју су утиснуле 
карактеристичан печат.

Бранислав Недић, вјероучитељ
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Н а почетку разговора, када је 
жена која је била преводи-

лац рекла одакле долазимо, отац 
Клеопа је рекао: „Света Тројица 
и Пресвета Богородица Вас води 
у рај. Драга браћо и сестре из Ср-
бије, православни… Ја сам био у 
вашој земљи. Био сам у Београ-
ду… у многим местима.

– Сиромах Јустин Поповић је 
умро. Биле су нам монахиње из 
Ћелија и певале нам на румун-
ском. Добили смо од њих писмо 
на румунском. Драги моји, из 
ког краја сте из Србије? (Уследи-
ли су многи одговори). Старац је 
почео да нам показује слике из 
Ћелија са оцем Јустином које је 
имао и затим наставио:

– Срби наши сироти, право-
славни… Јако ми тешко пада 
што не знам ваш језик“.

Старац нас је затим позвао да 
седнемо за сто да се почастимо:

„Хоћете ли преноћити“? Дра-
ги, требало би да преноћите… 
Драга моја браћо, не идите ни 
лево ни десно, само се држите 
право. Ако не идете право него 
скрећете, изгубићете два дана.

… Богу се обраћајте са стра-
хом и само тако нећете никад 
погрешити. Тако идите и изаћи 
ћете у сусрет Господу. Господ 
Исус Христос ће да вам опрости, 
ако непрестано понављате мо-
литву: „Господе, Исусе Христе, 
Сине Божји, помилуј ме грет-
ног“.

Увек да имате вољу и увек да 
идете у цркву. Да не заборавите 
цркву. Да постите четири поста 
у току године, и среду и петак.

И увек један другоме, ако сте 

чинили грех, да опростите, да не 
би било греха.

Свети отац каже: „О, хришћа-
нине, да се молимо ујутру три 
сата и увече три сата, а ако не 
можеш, онда бар по један сат. 
Макар један сат ујутру и увече.

Драга моја браћо, да имате ве-
лику бригу према вашој породи-
ци, за маму, за тату, за браћу, за 
сестре. Водите бригу о њиховом 
животу, њихов је живот битан за 
вас. Да се слажете међусобно.

… Ако си пао у искушење, 
или си погрешио, било кад, у 
било ком часу, да се одмах испо-
ведиш. Запитајте се колико пута 
сте се исповедили. Немојте само 

да постите. Да ли је неки свеште-
ник са вама?“

… За нас Румуне Србија је 
јако драгоцена, јер је чиста, пра-
вославна. Помоћи ће вам Бог 
изненада – одједном. Нажалост, 
десиће се ствари исте као у Ру-
мунији. Бог ће да помогне Ср-
бима као и Румунима. Сироти, 
сироти моји Срби. Зато у свако 
време и на свакоме месту треба 
да се молимо Богу. Само да се 
стално молимо Богу. Кад се то 
деси Псалам 33 и 102 на сваком 
месту да читамо и срце да преда-
мо Богу. У свако време и на сва-
ком месту да се молимо. Да вас 
видим овако, као што вас видим 
сада, опет у Рају. Сироти, сироти 
Срби…

… И монаси и мирјани исто 
стижу у рај – отворен је пут у рај 
и једнима и другима. Ја се молим 
и за монахе и да пода Бог мир 
вама свима“.

(Затим је неко поставио пи-
тање да ли се и у свету може 
живети као монах, а старац од-
говара): „Не тражи се да се буде 
монах у свету него у манасти-
ру. И у манастиру се тражи по-
слушност и од Хришћанина који 
живи у свету. Нека Хришћани из 
света слушају људе из манастира 
и људе из Цркве. Монаси имају 
један задатак, а људи у свету 
други.

… Боже помози, идите срет-
но… И Господ, Господ вас води 
у Рај, Господ, Господ вас види у 
Рају“.

Светосавље
Православие.ру (9.2.2018)

Свети старац Клеопа

Свети старац Клеопа Илие и Св. 
отац Јустин Поповић

ПОУКЕ СТАРАЦА

СТАРАЦ КЛЕОПА О СРБИМА
Разговор који је са великим румунским духовником старцем Клеопом новембра 1996. во-

дила група српских поклоника
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р екао је ава Макрије: Про-
лазећи једном пустињом, 

наиђем на лобању некога мрт-
ваца бачену на земљу, па када 
је померих палмовим штапом, 
лобања поче да ми говори. Ја јој 
рекох: 

- Ко си ти?

Одговори му лобања: 

- Ја сам првосвештеник идола 
и идолопоклоника који су били 
на овоме месту; а ти си Макарије 
духоноцас; када се ти смилујеш 
онима који се налазе у паклу и 
када се помолиш за њих, мало се 
утеше. 

Старац му вели: 

- У чему је утеха, а у чему је 
казна?

Рече он: 

- Колико је удаљено небо од 
земље, толика је и ватра испод 

нас, док стојимо усред ватре од 
ногу до главе; и не може се нико 
видети лицем у лице, већ је лице 
свакога заклоњено леђима дру-

гога. А када се ти молиш за нас, 
тада се мало види лице другога. 

У томе је утеха. 

Заплакавши, старац рече: 

- Тешко дану у који се родио 
човек, ако је у томе утеха од каз-
не. 

Упита га стара: 

- Има ли друге веће муке?

Рече му лобања: 

- Ми смо бар мало поштеђе-
ни јер нисмо знали за Бога; док 
они који су сазнали за Бога па 
су Га се одрекли, они су испод 
нас. 

И узевши лобању, старац је 
закопа. 

Преузето из књиге:
Старечник, Беседа, Нови Сад 

2004, стр. 240-241.
Свети Макарије у разговору са ло-

бањом идолопоклоничког жреца

СВЕТИ МАКАРИЈЕ ЕКИПАТСКИ
И ЛОБАЊА ПАГАНСКОГ ЖРЕЦА

МИХАЈЛО ПУПИН О БОГУ

„Не ја не верујем да Бог постоји – ја знам да Он 
постоји. То ми је једино знање које има вредност 
од свега онога што знам.“

ИЗ СТАРЕЧНИКА
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Бог је благ и достојнима даје 
добро. Ђаво је, пак, лукав и 

ствара свако зло. Благог прати 
незавидљивост, а ђавола свуда 
следи завист. Чувајмо се, браћо, 
страсти зависти како не бисмо 
постали заједничари у делима ђа-
волским и како на крају не бисмо 
били изложени истом суду. Онај 
ко се погорди доспева на суд ђа-
волски. Како ће, онда, завидљи-
вац избећи суд који је уготовљен 
ђаволу? У људским душама се не 
може укоренити страст која би 
била погубнија од зависти. Она 
мање шкоди другима, већ је прво 
и непосредно зло за онога ко је 
поседује. Завист нагриза душу у 
којој живи као што рђа нагриза 
гвожђе. Тврде да се ехидне [тј. 
змије отровнице] рађају тако 
што прогризу утробу која их је 
носила. Слично и завист по при-
роди прождире душу у којој се 
зачела. Завист је жаљење због 
добробити ближњег. Стога за-
видљивцу никада не недостаје 
жалост и огорченост. Да ли је на 
њиви ближњег добра жетва? Да 
ли његов дом обилује свим жи-
вотним добрима? Или је можда 
он увек радостан човек? Све [на-
ведено] јесте храна за завидљив-
чеву болест и за увећање њего-
вог бола. Стога се он нимало не 
разликује од нагог човека кога 
сви рањавају. Је ли ко одважан? 
Је ли је ко здрав? Завидљивац је 
опет погођен. Уколико је неко 
други лепши, завидљивац ће [до-
живети] нови ударац. Уколико 
неко превазилази многе својим 
душевним преимућствима, уко-
лико обраћа на себе пажњу и су-
ревњивост својом разборитошћу 
и снагом речи, уколико је богат 
и уколико га славе због велико-

душности његових дарова, због 
срдачности према невољници-
ма, добијајући многе похвале од 
оних које је обасуо доброчин-
ствима, завидљивац добија по-
зледе и ране у самом срцу. Теш-
коћа његове болести се повећава 
стога што није у стању да о њој 
говори. Он корача повијено и 
снужден је: он је збуњен и јади-
кује, пропадајући од зла. Међу-
тим, када га упитају за страст, он 
се стиди да огласи своју несрећу 
и да каже: „Ја сам завидљив и 
огорчен и сатиру ме добра мог 
пријатеља. Ја плачем због радо-
сти брата и не могу да гледам 
туђа савршенства. Напротив, 
добро стање ближњег ја сматрам 
својом несрећом“. Кад би желео 
да призна истину он би нешто 
слично требало да каже. Међу-
тим, он неће да призна ништа и 
дубоко у себи задржава болест 
која прождире и изједа његову 
утробу.

Он не позива лекара због боле-
сти и не може да нађе лек који би 
удаљио страст, премда су Писма 
препуна сличних исцелитељских 
[средстава]. Напротив, он једину 
утеху очекује од зла, тј.од при-
зора пада некога од оних који 
побуђују његову завист. Постоји 
једна граница његовој мржњи: да 
види да је онај ко побуђује завист 
постао јадан (премда је био бла-
жен), и да је онај кога је сматрао 
достојним суревњивости постао 
достојан сажаљења. Он се при-
мирује и постаје пријатељски 
[расположен] тек кад види да[чо-
век] плаче или се жалости. Он се 
не радује заједно са радоснима, 
али лије сузе са ожалошћени-
ма. Животни преокрет у коме 
је човек из среће пао у несрећу 

он не оплакује из човекољубља 
или због састрадавања. Напро-
тив, претходно стање он хвали 
да би му несрећу учинио још те-
жом. Сина који је умро он хвали 
и велича хиљадама похвала, го-
ворећи: „Како је био прекрасан. 
Како марљив и за све способан“. 
Међутим, док је младић жив 
његов језик није био у стању да 
изговори похвалну реч. Уколи-
ко види да и други почињу да га 
хвале, он се опет мења и почиње 
да завиди покојнику. Он се диви 
богатству након што пропадне. 
Телесну лепоту, снагу и здравље 
хвали тек када наступи болест. 
Уопштено, он је непријатељ оно-
га што постоји и пријатељ онога 
што је пропало.

Постоји ли нешто погубније 
од сличне болести? Она је про-
паст живота, изопачење при-
роде, непријатељство према 
ономе што нам је дато од Бога, 
противљење Богу. Шта је зло-
начелника ђавола побудило на 
рат против човека? Зар није – 
завист? Богоборац је отворено 
разоткрио своју завист када се 
разјарио против Бога због Ње-
гових изобилних дарова човеку. 
Пошто није могао да се освети 
Богу, он се осветио човеку. Пока-
зало се да слично чини и Каин. 
Он је постао први ученик ђаво-
лов. Од њега се он научио зави-
сти и убиству, тј. међусобно срод-
ним безакоњима, која наброја и 
Павле, говорећи: Пуни зависти 
и убиства (Рим.1,29). Шта је, да-
кле, учинио Каин? Он је видео 
почаст од Бога [указану Авељу] 
и у њему се распламсала љубо-
мора. Он је погубио почаствова-
ног да би ражалостио Онога ко је 
почаст указао. Немајући снаге за 

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ О ЗАВИСТИ
ИЗ ДЈЕЛА СВЕТИХ ОТАЦА



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

37

b

богоборство, он је починио бра-
тоубиство. Избегавајмо, браћо, 
болест која је учитељ богобор-
ства, мајка човекоубиства, изопа-
чење природе, заборав сродства, 
најбесмисленија несрећа. Због 
чега се жалостиш, човече, с об-
зиром да ниси претрпео ништа 
лоше? Због чега ратујеш про-
тив човека који има нешто мало 
добара и није ништа одузео од 
твојих? Уколико негодујеш чак 
и кад ти се чине доброчинства, 
зар не завидиш својој сопственој 
користи? Сличан је био и Саул, 
који је преобиље доброчинстава 
претворио у повод за рат против 
Давида. Ослободивши се мах-
нитости Давидовим складним и 
божанственим свирањем, Саул је 
најпре покушао да копљем про-
боде свог доброчинитеља.

Затим се заједно са свом својом 
војском спасао од непријатеља и 
избавио од срамоте којом му је 
[претио] Голијат. Међутим, игра-
чице су у победничким песмама 
почеле Давиду приписивати де-
сет пута већи удео у задобијању 
победе: Саул погуби своју тисућу, 
а Давид својих десет тисућа 
(1.Цар.18,7). Због једног израза, 
због једног сведочанства засно-
ваног на самој истини, Саул је 
хтео својим рукама да убије Да-
вида у заседи. Потом га је примо-
рао да постане бегунац. Па ипак, 
његово непријатељство није 
прекинуто. Најзад је иступио 
против њега са три хиљаде ода-
браних војника и тражио га по 
пустињама (1.Цар.24,3). И да га је 
неко упитао за узрок рата, он би, 
наравно, могао да укаже само на 
Давидова доброчинства. У само 
време прогона он беше заспао 
и нашао се изложен опасности 
да га непријатељ убије. Међу-
тим, спасао га је праведник [тј. 
Давид], који се суздржао да по-
дигне руку на њега (1.Цар.26,7). 
Ипак, њега није дирнуло Дави-

дово доброчинство, него је поно-
во окупио војску и поново наста-
вио прогон. Потом га је Давид и 
по други пут ухватио у пећини. 
Давидова врлина се показала 
још блиставијом, док је Саулова 
злоба постала још очигледнија. 
Завист је најнеугоднија врста не-
пријатељства. Остале ненавис-
нике ће доброчинства учинити 
питомијима. Међутим, завидљи-

вог и злоћудног учињено добро 
само још више раздражује. Уко-
лико му је учињено више добро-
чинстава, утолико јаче негодује, 
жали и јадикује. Он се више жа-
лости због силе доброчинитеља, 
неголи што осећа захвалност 
због доброчинства које му је 
учињено. Постоји ли дивља звер 
коју завидљивац не превазилази 
суровошћу свог понашања? Пси 
се припитомљују уколико се хра-
не. И лавови постају приступач-
ни уколико се негују. Међутим, 
завидљивац постаје још свире-
пији кад му се чини услуга.

Шта је племенитог Јосифа 
учинило слугом (Пост.37,28)? Зар 
није – завист његове браће? За-
иста је и достојна чуђења бесмис-
леност болести [зависти]. Упла-
шивши се испуњења сна, они су 
продали свог брата у ропство [са 
уверењем] да се робовима ни-

када не клањају. Међутим, уко-
лико су снови истинити, ништа 
не може омести остварење оно-
га што су предсказали. Уколико 
су, пак, сновиђења лажна, чему 
завидети ономе што се не оства-
рује? Међутим, Божији домо-
строј је потпуно поразио њихову 
мудрост. Јер, показало се да су 
оним чиме су мислили да спрече 
предсказање заправо припреми-
ли његово испуњење. Да није био 
продат, Јосиф не би ни дошао у 
Египат, нити би, премда целому-
дрен, био изложен лукавим на-
падима развратне жене. Он не би 
био затворен у тамницу, не би се 
зближио са фараоновим слугама, 
нити би почео да тумачи снове, 
услед чега је добио старешинство 
над Египтом и услед чега су му 
се поклонила браћа, која су због 
недостатка жита дошла у Египат. 
Обрати мисао ка највећој зави-
сти, која се везује за најважнију 
ствар, тј. ка зависти коју су Јудеј-
ци, услед своје махнитости, ис-
пољили према Спаситељу. Због 
чега су му завидели? Због чуда. 
Каквих чуда? Због спасења убо-
гих. Гладни су били нахрањени, 
па ипак су се побунили против 
Хранитеља. Васкрсавани су мрт-
ви, па ипак је Животодавац по-
стао предмет зависти. Демони су 
били изгоњени, али су Ономе ко 
им је заповедао смишљали зло. 
Губавци су се чистили, хроми 
су почињали да ходају, глуви да 
слушају, слепи да гледају, па ипак 
су Доброчинитеља прогањали. 
Најзад су Животодавца предали 
смрти, бичевали Ослободитеља 
људи и осудили Судију света. На 
тај начин се злоба зависти рас-
простире на све. Од стварања 
света па све до кончине века 
уништитељ нашег живота, ђаво, 
који се радује нашој погибли, 
свакога рањава и обара истим 
оружјем. Он је сам пао због за-
висти: он истом страшћу и нас 

Св. Василије Велики



ж
ив

от
во

рн
и 

ис
то

чн
ик

38

b

повлачи за собом. Мудар је био 
онај ко је забранио чак и да се 
обедује са завидљивим човеком 
(Прич.23,6). Он говори о зајед-
ничком обеду, а подразумева 
свако општење у животу. Ми се 
трудимо да запаљиво вештаство 
држимо што даље од ватре. На 
исти начин треба да се побрини-
мо да, колико је год могуће, избе-
гавамо пријатељске разговоре са 
завидљивцима, удаљујући се од 
стрела зависти. Ми се не можемо 
повезати са завидљивцем уколи-
ко не успоставимо присно прија-
тељство. По речи Соломоновој, 
завист човеку долази од његовог 
пријатеља (Проп.4.4). И заиста. 
Не завиди Скићанин Египћа-
нину, него свом саплеменику. 
Међу саплеменицима, опет, не 
завиде оном ко је непознат, него 
ономе ко је добро познат. Међу 
познаницима завиде суседима, 
људима истог заната и по нечему 
блискима, тј. вршњацима, рођа-
цима, браћи. Уопште, рђавица је 
болест жита, а завист је болест 
пријатељства. Постоји, уосталом, 
нешто чиме се може похвали-
ти слично зло: уколико јаче деј-
ствује, утолико теже бива ономе 
ко је носи у себи. Уколико падну 
на нешто тврдо и гипко, снажно 
одапете стреле се враћају ономе 
ко их је испустио. И кретања за-
висти не наносе жалост ономе 
коме се завиди, него задају удар-
це самом завидљивцу. Ко је наш-
кодио савршенствима ближњег 
својим јадиковањем? Напротив, 
завидљивац уништава самога 
себе, изједајући се жалошћу. Оне 
који страдају од болести зависти 
сматрају штетнијима од отров-
них звери, које пропуштају отров 
кроз рану услед чега угрижено 
место постепено почиње да тру-
ли. О завидљивцима, пак, неки 
мисле да наносе штету и самим 
погледом. Наводно, од њиховог 
завидљивог погледа почињу да 

се суше тела снажне грађе (која 
услед своје младости цветају у 
пуној лепоти), услед чега одмах 
нестаје сва њихова пунота. Из 
завидљивих очију као да се из-
лива нека погибељна, штетна и 
погубна бујица. Ја, уосталом, од-
бацујем слично веровање с об-
зиром да је простонародно и да 
су га старице унеле међу женски 
[свет]. Напротив, ја тврдим да 
ненависници добра, демони, от-
кривши произвољење које им је 
својствено, користе сва средства 
да га искористе за своје наме-
ре, због чега и очи завидљивца 
користе да би служиле њиховој 
сопственој вољи. Зар се не пла-
шиш да постанеш слуга погубног 
демона, да допустиш у себи зло 
којим ћеш постати непријатељ 
људи који ти ни у чему нису учи-
нили неправду, те да постанеш и 
непријатељ Бога, који је благ и не 
зна за завист?

Бежимо од неподношљивог 
зла које у ствари представља 
учење змије, изум демона, усев 
непријатеља, залог мучења, пре-
преку побожности, пут у геену, 
лишавање Царства. Завидљив-
ци се донекле могу препознати 
и по самом лицу. Њихове очи су 
суве и помрачене, образи сумор-
ни, обрве надвијене, а душа по-
мућена страшћу и лишена мери-
ла истине о стварима. За њих не 
постоји врлинско дело достојно 
похвале, нити снага беседе која је 
украшена часношћу и благодаћу, 
нити било шта друго достојно 
суревњивости и пажње. Леши-
нар тежи смраду премда надлеће 
многе лугове и многа пријатна и 
миомирисна места, а муве пре-
лећу оно што је здраво и журе ка 
гнојном. И завидљивци не гле-
дају на светлост живота, нити на 
величину успеха [других], него 
нападају само оно што је труло. 
И ако се догоди да неко у нечему 
погреши (што се људима често 

догађа), они одмах разглашавају 
[случај] с обзиром да желе да 
[су људи] познати само са [рђа-
ве стране]. Пакосни живописци 
изглед онога кога изображавају 
на слици истичу искривљеним 
носом, ожиљком или неким дру-
гим природним недостатком, 
или нечим што се појавило као 
последица болести. Они су веш-
ти да чак и оно што је похвално 
учине достојним презира, тј. да 
га ружно протумаче, да окле-
ветају врлину и да је представе 
као порок који јој је [привидно] 
близак. Они, наиме, храброг 
називају дрским, целомудре-
ног безосећајним, праведнога 
суровим, разборитог лукавим. 
Онога ко има блиставо имање 
они клеветају због [наводне] не-
човечности, слободног због раз-
врата, а штедљивог због шкрто-
сти. Уопште, њима није тешко 
да сваки вид врлине именују њој 
супротним пороком. Шта, дакле? 
Хоћемо ли се ограничити једино 
на осуду зла речима? Међутим, 
тиме би се остварила само једна 
половина исцелења. Није беско-
рисно да се страдалнику укаже 
на величину болести, како би се 
подстакао на дужну бригу о по-
року. Међутим, оставити стра-
далника на наведеном и не упра-
вити га ка задобијању здравља 
значи препустити га дејствовању 
болести. Шта, дакле? Како ћемо, 
најпре, бити у стању да се не раз-
болимо [завишћу], или барем да 
је се решимо уколико јој подлег-
немо? Пре свега, немојмо ништа 
људско сматрати великим и зна-
чајним: ни људско благостање, 
ни увељиву славу, ни телесно 
здравље. Јер, ми не сматрамо да 
се благо састоји у ономе што је 
пролазно, већ смо позвани на 
причесност вечним и истинским 
добрима. Према томе. онај ко је 
богат није достојан суревњиво-
сти због његовог богатства, нити 
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начелник због величине његовог 
достојанства, нити крепки због 
његове телесне снаге, нити му-
дри због превасходства његових 
речи. Јер, наведено представља 
оруђе врлине за оне који се њиме 
добро користе: само у себи оно 
не садржи блаженство. Онај, пак, 
ко га рђаво користи достојан је 
сажаљења с обзиром да је сличан 
човеку који, узевши мач да би се 
осветио непријатељу, хотимично 
рањава самога себе. Онај, пак, ко 
ваљано и у складу са исправним 
смислом користи садашња [до-
бра], ко управља оним што му је 
Бог даровао и не сабира ризницу 
ради сопственог наслађивања по 
правди треба да буде похваљен 
и вољен због братољубља и дру-
жељубивог држања. Осим тога, 
[рецимо] да се неко одликује раз-
боритошћу и да је од Бога поча-
ствован беседничким [даром], те 
да тумачи свештене речи. Њему 
немој завидети и немој пожелети 
да било кад замукне тумач свеш-
тене речи само стога што га због 
благодати Духа прате одобра-
вања и похвале слушалаца. Јер, 
ради се и о твом благу, будући да 
ти се кроз брата шаље дар поуча-
вања, уколико само хоћеш да га 
прихватиш. Најзад, нико не за-
грађује источник набујале воде и 
нико не заклања очи када сунце 
засија: њима нико не завиди, већ 
свако жели да се њима наслађује. 
Због чега, дакле, не приклониш 
радосно уши и благодарно не 
прихватиш корист када духов-
на реч извире у Цркви и кад по-
божно срце излива [нешто од] 
дарова Духа? Напротив, тебе 
гризе тапшање слушалаца и же-
лиш да нема ни онога ко стиче 
корист, нити оних који тапшу. 
Какво ћеш, међутим, оправдање 
наћи пред Судијом наших ср-
даца? Требало би да душевно 
благо сматрамо прекрасним по 
природи. Онога ко је богат и ко 

је славан због власти и телесне 
снаге треба волети и поштовати 
уколико [дарове] користи у скла-
ду са правим смислом, тј. уколи-
ко, поседујући заједничка оруђа 
живота, великодушно даје новац 
сиромасима, сопственим телом 
служи болеснима и све шта посе-
дује сматра колико својим влас-
ништвом толико и власништвом 
сваког потребитог. Онога, пак, 
ко се не држи на описан начин 
пре би требало сматрати убогим, 
неголи достојним зависти, с об-
зиром да има више повода [да 
покаже] да је зао. Наиме, он ће 
пропасти од многих припрема 
и исцрпљујућих брига. Уколико 
богатство служи као залог не-
правде, богаташ је пре достојан 
сажаљења. Међутим, уколико 
служи врлини, за завист нема ме-
ста, с обзиром да корист од њега 
бива заједничка свима. Изузе-
так је онај ко, услед преизобиља 
злобе, почне да завиди и својим 
сопственим добрима. Уопште, 
уколико у помислима пред себе 
поставиш [све] људско и уколи-
ко поглед управиш ка заиста до-
бром и похвалном, неће се десити 
да било шта пропадљиво и земно 
сматраш достојним ублажавања 
и суревњивости. Ономе ко се по-
наша на описан начин и ко се не 
диви световном као нечем вели-
ком, никада се не може прибли-
жити завист. Међутим, уколико 
безусловно желиш славу, уколи-
ко желиш да будеш истакнутији 
од многих и уколико не трпиш 
да будеш други (што такође 

бива повод за завист), своје ча-
стољубље (као неки поток) упра-
ви ка задобијању врлине. Нипо-
што немој желети да се на сваки 
начин обогатиш или да узнапре-
дујеш у световним стварима. Јер, 
тако нешто не зависи од твоје 
воље. Напротив, буди праведан, 
целомудрен, разборит, храбар и 
трпељив у страдањима за побож-
ност. На тај начин ћеш се спасти 
и задобити велику знаменитост 
због великих блага. Врлина за-
виси од нас и трудољубиви може 
да је задобије. Напротив, велико 
имање, телесна лепота и висина 
чина не зависе од нас. Врлина је 
највеће и најтрајније добро и сви 
јој признају првенство. Стога 
треба и да јој стремимо. Врлина 
се, међутим, не може укоренити 
у души која није очишћена од 
страсти, нарочито од зависти.

Зар не видиш какво је зло 
лицемерје? И оно је плод зави-
сти. Наиме, дволичност нарави 
се код људи углавном појављује 
услед зависти. Скривајући 
мржњу у дубини, они показују 
спољашњост украшену љубављу. 
Они су слични подводним сте-
нама које, будући незнатно при-
кривене водом, неопрезнима 
причињавају непредвиђено зло. 
Из зависти, дакле, као из извора 
произиђе смрт, отпадање од до-
бара, удаљавање од Бога, бркање 
установљенога и разарање свих 
животних добара. Стога послу-
шајмо апостола и немојмо бити 
сујетни, изазивајући једне друге и 
завидећи једни другима (Гал.5,26), 
него будимо благи, милостиви, 
праштајући једни другима, као 
што је и Бог…опростио нама у 
Христу Исусу, Господу нашем 
(Еф.4,32), коме нека је слава 
заједно са Оцем и Светим Духом 
у векове векова. Амин.

Преузето са сајта: 
www.svetosavlje.org

Завист је довела и Каиновог
братоубиства Авеља
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Добро је ако се човек млад 
ожени. Тада се ствари при-

родније развијају и људи се лак-
ше навикуну једни на друге. 
Види се то код оних бракова где 
су се супружници млади ожени-
ли и удали. У њиховом животу 
се осећа једноставност, као код 
деце.То се исто може приметити 
код монаха који су млади дошли 
на Свету Гору.

Постоји пословица, која каже: 
Или се жени или постани монах 
још док си млад. Када човек по-
стане старији, све зависи од ње-
говог разума. Он све мери и пре-
мерава, а карактер му јача. Због 
тога се касније он тешко прила-
гођава. Када човек достигне три-
десет година, морају га тридесет 
људи наговарати за женидбу; а 
ако достигне четрдесет, треба му 
већ шездесет људи за то. За њега 
је веома тешко да се одлучи да 
узме овај јарам на себе. Човек се 
већ навикао да живи без обавеза 
према другима. Тако се постаје 
као дивљи коњ коме је веома 
тешко ставити узде, јер почиње 
да скаче и да удара и бежи даље. 
Један брачни пар треба да има 
истог духовника и о томеа морају 
одмах на почетку бити сагласни 
да касније не би имали проблема. 
Видиш, духовни отац много по-
маже. Духовник види слабости и 
одлике супружника и помаже да 
се они навикну једно на друго.

Многи парови који су се узе-
ли `из љубавѝ  развели су се, јер 
нису имали помоћи од доброг 
духовног оца. Понекад се деша-
ва да се парови, који на почетку 
нису могли заједно, одрже, јер су 
имали истог духовника, који им 

је помогао.
У браку супружници морају 

да живе у уздржању и не смеју да 
се предају безумним страстима. 
Морају да се уздржавају од стра-
сти да би задобили љубав.

Деца од својих родитеља не 
наслеђују само куће и поља, него 
и страсти и врлине. То је слич-
но као код људи који су богати 
или сиромашни и, сходно томе, 
остаје после њих много или мало 
богатство. Постоје деца која су 
наследила велико духовно бо-
гатство од родитеља и деца са 
многим врлинама. Оваква деца 
могу, ако још придодају свој 
подвиг и труд, достићи веома 
високо духовно стање. То се де-
шава, јер они имају врло добру 
стартну позицију. Због тога је 
Пресвета Богородица била тако 
чиста. Ниједном јој се није мог-
ла приближити никаква грехов-
на помисао, јер је њено порекло 
било свето. Јоаким и Ана су били 
свети. Бог никако није неправе-
дан. Оно што се узима у обзир 
то је мера уздржања за свакога. 
Човеков труд и његова борба за 
држање заповести Христових 
дао би тиме угодио Богу имају 
велику вредност пред Богом. 
Ако је нека жена трудна, она тре-
ба да буде мирна, да чита Свето 
јеванђеље и да се моли Исусовом 
молитвом. Кроз то ће и њено дете 
бити освећено. Васпитање детета 
почиње у мајчиној утроби. Због 
тога треба бити веома опрезан и 
трудну жену никако не би треба-
ло узнемиравати.»

«Старче, неки супружници не 
могу да имају деце иако они то 
желе. Зашто се то догађа?»

Старац је рекао: «Понекад 
да би они усвојили неко сирото 
дете и узели га у своју кућу. Де-
шавало се да неки супружници, 
пошто су усвојили дете, од Бога 
добију и своје сопствено. Ђаво 
данас покушава све да растури 
да нове генерације не би има-
ле порода. Морамо свој живот 
поједноставити. Луксуз нас чини 
уморнима. Постоје људи који не-
престано бирају нови намештај. 
Они непрестано јуре тамо-амо 
да би зарадили што више новца, 
а када се то деси, још су већом 
бригом испуњени. Људи су да-
нас постали непостојани. Сирота 
деца су презасићена различитим 
теоријама, па касније постају 
страшљива, немирна и посежу 
за опијатима и разним задовољ-
ствима. Ова световна задовољ-
ства још више доприносе њихо-
вом немиру. Оваквим животом 
се у извесној мери доживљава 
пакао или, са друге стране, рај 
ако човек живи у Цркви, сле-
дујући вољи Божијој.»

Старац је сматрао да кроз 
лепе песмице децу треба учити 
да воле своју отаџбину.

«Моја дивна отаџбина
Лежи у хладном плаветнилу
Испод сребрних облака“.

Видиш шта говори ова песми-
ца. На овај начин се дете васпи-
тава. Данас се деци, нажалост, 
такве ставри не дају и она остају 
празна. Код куће су родитељи 
најчешће нечим заузети и нигде 
нема љубави за дете. Деца остају 
празна и пате због тога. Знам за 

ПРЕПОДОБНИ ПАЈСИЈЕ СВЕТОГОРАЦ -
БРАК, ПОРОДИЦА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ

ПОУКЕ СТАРАЦА
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дечака који је више пута поку-
шао да се убије пре него што је 
код мене дошао и пало пред моје 
ноге. Сада је он завршио школу 
и постао је војник. Као одрастао 
пише ми писмо:

«Мој драги и слатки оче», 
пише он. Шта може једно дете да 
учини? На првом месту треба се 
трудити да се дете васпита, а кас-
није ће доћи друге ствари – ње-
гово образовање итд.

Данас постоји велики јаз из-
међу родитеља и деце. Деца не 
разумеју родитеље, ни родитељи 
децу. Човек се мора поставити на 
место другога да би се међусобно 
разумели. Сирота деца уопште 
нису крива, јер су са свих страна 
бомбардована разним теоријама 
– ова, она теорија, ово је тачно, 
оно је тачно... Тиме деца постају 
непостојана и збуњена. Треба 
да контролишемо децу, али бла-
го. Гледај, везујем свој парадајз 
високо узицом. Ако га чврсто 
уз штап притегнем, шта ће се 
десити? Неће ли се он повреди-
ти? Данас постоји кривица чак 
и хришћанских породица. Они 
кажу: «Ја сам у реду. Држим дете 
под контролом, другачије него 
деца у свету и ја сам миран.» 

Овде уопште није питање да 
ли они држе децу под контро-
лом или не, него је питање шта 
су мотиви те контроле. Ако они 
то чине због страха од греха и 
због страха Божијег, тада им 
Бог помаже и деца неће има-
ти неке штете. Али ако то чине 
због егоизма? Понеки родитељи 
тако чине, јер кажу: «Моје дете 
не може тако нешто учинити.» 
Тада Бог не помаже да би се сами 
родитељи кориговали и постали 
смирени. Понекад родитељи по-
вређују децу због претеране љу-
бави. Видите, ако је љубав пре-
терана, она штети деци. Она их 
гуши. То је једна врста болести. 
На сву срећу, понека деца су до-

бра и примерна, а друга су, на-
жалост, растројена. Љубав, као 
што видиш, треба једну кочницу, 
једну меру. Чини ми се да не бих 
био добар родитељ, јер не могу 
сам себе да контролишем (огра-
ничим).

Родитељи треба да пазе как-
ве књиге код куће имају, јер оне 
могу доћи до руку њихове деце, 
те могу имати штете од њих. У 
кући треба имати само хришћан-
ске књиге. Ако дете од ране мла-
дости приђе Христу и Цркви и 

живи у љубави са својим роди-
тељима, када одрасте и напусти 
родитељски дом, па иако запад-
не у тешке животне услове, оно 
ће то издржати. Оно је као дрво 
које се храни својим сокови-
ма. Чак иако нема кише, оно не 
трпи, јер је заштићено својим 
унутрашњим уљем и неће увену-
ти.»

Превод са немачког језика: 
епископ зворничко-тузлански

г. Фотије

Старац Пајсије Светогорац
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Ми до 1 сат по подне изра-
дисмо неких 2.500 хљебова. 

По подне сам до 4 сата спавао, а 
онда мало учио. Вечерао сам та-
ране и то веома слатко. Око 6 
сати нас господин (чувар) из собе 
одведе да товаримо крух за угља-
ну. Био сам онако тамничког рас-
положења, али кад напоље изађох 
замахну ме свежи пролећни дан, 
сунце бејаше већ при залазу, а ти-
шина тамничког дворишта пре-
несе и мене у неко блажено стање 
у које човек мора запасти кад га 
из онога леденог ћелијског жељеза 
пусте на дивни зрак раног про-
лећа. Нисам се ничему надао, него 
изненада као да ме се дотаче не-
чија топла рука. Ја се у први мах 
тргох, али се рука скиде с мене и 
управи свој кажипрст мало из-
над мене. У зраку на једној плочи 
стајаше: „Христос је васкрсао – 
Веруј у Васкрс осталих мртвих.“ 
– Вратих се у ћелију с највећом 
Вером.

Лични доживљај вјере који 
је 1917. године, као утамничени 
двадесетчетворогодишњак, кроз 
описано виђење плоче са натпи-
сом о општем васкрсењу мртвих 
записао Никифор Тодић, тузлан-
ски гимназијалац, описује његово 
поимање духовне слободе која је, 
од човјека живећег вјером и под-
вигом, неотуђива, а то је слобода 
од Христа дарована сваком човје-
ку – да буде слободан и од смрти. 
Ово виђење, које за човјека ово-
га свијета може бити схваћено 
као лудост, управо је присуство 
самога Христа – ослободиоца 
свих и свега – у подвигу и живо-

ту једнога од оних малих који се 
бори са тамничким искушењима 
свакодневно га везујућим за тугу 
и очајање, односно за осјећања 
која човјека чине поробљеним 
и онеспосбљеним за сјећања на 
будућност, вјечну и непролазну. 
Присуство Христово које осјећа-
мо у своме животу, ако буде пре-
познато и са љубављу и вјером 

прихваћено отвара нове видике 
који нас чине одговорнијим пре-
ма ближњима, али и према тво-
ревини Божијој. Управо кроз ис-
кушење, односно подвиг боравка 
у затвору, или било који други 
подвиг, човјек преиспитује себе и 
своје виђење Бога, свијета и човје-
ка. У таквом подвигу, без непре-
станог јадиковања над својом, за 
овај свијет, ојађеном животном 
ситуацијом, а за људе који нису 
од овога свијета, у ношењу свога 

крста, неизоставно долази додир 
топле руке Христове која човјеку 
враћа највећу Вјеру и отвара нове 
видике.

Поподне гледам с кухињскога 
прозора, који гледа према Ста-
кленој кући, далеко тамо под 
брдом на њивама садјевене пла-
стове сијена или жита и носи ме 
сјећање на некадашње слободне 
дане када сам безбрижно и с не-
интересом природом пролазио. 
Колика разлика међу некада и 
данас! Ако се икад дочепам сло-
боде, друкчије ћу пластове сена 
или жита посматрати, дубоко 
потресен пише у свом дневнику 
Никифор.

Овакво поимање творевине 
Божије, већ овде и сада, човјека 
чини слободним од овоземаљске 
свакодневнице. У своме схватању 
живота, кроз хладне и тешке 
тамничке дане, Тодић нијанси-
рано биљежи своја осјећања која 
надилазе разум и погледе човјека 
опхрваног и поробљеног свако-
дневним животним  бригама и 
проблемима.

Данас проматрах борбу једног 
врапчића за живот. Два пута га 
је мачка хватала и чак стиснула 
га за врат и сњиме се млатајући о 
земљу тргала – ипак јој је он срећ-
но жив умакао. Ја сам пратећи 
то, у души сву његову погибао 
анализовао. – Дали Боже има још 
ко сличан? Ја велим да има!

Да ли ми имамо овакав по-
глед на човјека и свијет око нас? 
Колико је свако од нас способан 
да благодат стечену кроз под-
виг и ношење крста, кроз пад и 

ВЈЕРУЈ У ВАСКРСЕЊЕ ОСТАЛИХ МРТВИХ

 ИСТОРИЈА

Никифор Тодић – слободни сужањ
Записи из тамничких дана проведених

 у Тузланској казниони након Сарајевског атенатата

Никифор Тодић (лијево)
као гимназијалац
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животну трагедију – пороке, бо-
лест, подношење презира, бора-
вак у затвору – сачува и искори-
сти као допринос својој слободи 
и уздизању ума изнад пролазних 
и приземних вриједности, пи-
тање је на које сами требамо да 
дамо одговор. Дајући одговор 
који је једанк прихватању Хри-
стовог позива на слободу потреб-
но је уложити додатни труд да 
благодатна сагледавања искори-
стимо као дарове који нас уздижу 
ка вјечној слободи у Христу.  

Вријеме након Сарајевског 
атентата било је доба искушења 
за угледне Србе и друге родољу-
бе као и родољубиву омладину у 
Босни и Херцеговини. Масовна 
хапшења, убиства, монтирани 
велеиздајнички процеси са пре-
судама на смрт и/или тешку ро-
бију и на крају Велики рат остаће 

упамћени као страшне посље-
дице жеље за ослобођењем од 
окупаторских власти. О овим до-
гађајима написане су многе исто-
ријске студије које су у великој 
мјери расвјетлиле дешвања у вези 
са Сарајевским атентатом и свим 
потоњим дешавањима. Међу-
тим, животи многих људи који 
су били дио аустроугарске тор-
туре након Сарајевског атентата, 
остали су под велом историјске 
уопштености судских процеса и 
пресуда над њима изречених које 
су углавном упућивале осуђе-
ника на смрт или вишегодишњу 
тешку робију.

У Архиву Епархије зворнич-
ко-тузланске сачуван је дио за-
оставштине потоњег угледног 
тузланског правника Никифора 
Тодића, који је према наводима 
из изречене му пресуде, од стране 

окружног суда у Бихаћу, заједно 
са својим пријатељима, био учес-
ник „Тајног револуционарног 
ђачког друштва“ које је било по-
тпора организаторима Сарајев-
ског атентата. На основу Тодиће-
вих дневничких записа који су 
својеврсна парадигма тамничких 
дана већине тадашњих осуђени-
ка жељних слободе и преиспуње-
них родољубљем, могуће је на 
неки начин сагледати сву затвор-
ску тјескобу и искушења. Наи-
ме, и поред непрестане тјелесне 
ограничености хладним затвор-
ским зидинама, могуће је назре-
ти и велику, вјером у Бога надах-
нуту, духовну слободу, која бива 
примјер и доноси укрјепљење 
савременом човјеку обремење-
ном свакодневним искушењима.

Синђел Данило

ирилица је важан симбол 
и непроцјењиво благо  

српског народа. Ћири-
лица је такође писмо 

које се користи у 
више словенских 

језика. Ми имамо своју, српску 
ћирилицу. Народ који нема свој 
језики своје писмо не може се 
назвати народом. Српска ћи-
рилица је у Србији званично 
службено писмо. У Републици 
Српској је на снази употреба ћи-
риличног и латиничног писма, 
мада за Србина нема дилеме о 
избору. Српски језик у Хрват-
ској је званично признат као 
мањински језик. 

Тешка времена су иза ћири-
лице, али и данас та тешка вре-
мена трају. Непрестана је борба 
за њено очување. Наша је не 

само воља, него дужност и оба-
веза да његујемо писмо и култу-
ру наших предака.  Велики ру-
ски писац Фјодор Достојевски 
је рекао: "Сваки честит човјек не 
да своје писмо и своје обичаје". 
Сваки освајач српске земље је 
прво забрањивао ћирилицу, али 
она се одржала, јер се сачувала 
вољом народа у најтежим тре-
нуцима. У вријеме Аустро-Угар-
ске 1915. уведена је латиница. 
Одмах су забранили ћирилицу 
и увели латинично писмо, али 
истрајали су честити људи у 
борби да сачувају своје. 

Нови прогон ћирилице је 
озваничен у  Загребу 25. априла 
1941. године. Опет је донесена 
одлука о забрани ћирилице, али 
опет је воља народа да сачува 
своје  културно благо побиједи-

ла. Блаженопочивши патријарх 
српски господин Павле је ре-
као: “Ако нестане наше писмо, 
нестаћемо и ми”. Сва вриједна 
српска дјела написана су ћи-
рилицом. Књиге, рукописи...  
Вријеме је напредне технологије 
и многи ће наћи оправдање да 
је тешко писати ћирилицом на 
новим тастатурама, мобилним 
уређајима, теже је доћи до пода-
така на интернет претражива-
чима ако се траже ћириличним 
писмом итд. 

Зар је било лако прецима 
нашим који су животе губили 
бранећи је и чувајући. Али, зар 
је живот хришћанина и пут до 
спасења лак? Узак је и тежак пут 
до спасења, као што је тешка и 
борба за спас ћирилице. Ко ће да 
чува и његује писмо ако нећемо 

„ЋИРИЛИЦА, СРПСКО КУЛТУРНО БЛАГО„
АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
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ми? Страни народи сигур-
но неће. Не смијемо 
дозволити да је 
својим немаром 
“ми забранимо” и 
потиснемо. Пиши-
мо поносно писмом 
својих  предака, 
сачуваним од 
времена Ћирила 
и Методија. Кроз 

тешке  вијекове ћирилица 
је опстајала упркос свим за-

бранама, опстајаће и сијаће и 
даље у нама ако је сами 
не угасимо. Не дозво-
лимо то! Поштујмо 
своју богату исто-

рију, културу и 
традицију, самим 

тим поштоваћемо и 
себе. Пишимо ћирили-

цом! За крај једна занимљивост. 
Њемачки офталмолог др Вернер 
Вебер одбранио је докторску ди-
сертацију у Лајпцигу 1937. Тема 
"Азбуке свијета" и установио да 
српска ћирилица најмање зама-
ра очи – да је, у ствари, одмор за 
очи и назвао је "првом ћирили-
цом свијета".

Бојан Јокановић, ђакон

И сада знам, не бистри само 
киша сјећања, знају то и па-

хуље. Ево их, носе ме на мекоћи 
својих дланова. Истачкале овај 
новембар што ме гледа попут 
пјегавог дјечака кроз замагљено 
стакло моје собе.

Хватам их са сјетом, пуним 
џепове паперјастим успоменама, 
и јурим у прошлост, у исти тач-
касти новембар. Тежак као олово.

Имам само деветнаест годи-
на и бебу у наручју. Он има само 
двадесет дана.

Уморна сам, блиједа, неис-
павана, као свака тек порођена 
мајка. Он мали као мрвица.

Храним га својим млијеком, 
то ме јако боли, и нико ми није 
рекао да то може да боли. Али 
мајка сам, трпим. И онда та 
малена мрвица почиње да по-
враћа. Сваку кап коју попије. 
 Храним га опет, и опет, и тако 
сатима. Вришти гладан. Плачем 
и ја.

Сужење једњака. Ни то ни-
сам знала да постоји. Викендом, 

кажу, не оперишу. Морамо чека-
ти понедјељак, и доктора који ће 
тек тада доћи. У болници смо.

И опет вече, та појава која 
сваки шум претвара у буку, и све 
осјећаје појачава. Ужасно је гла-
дан. Сиса и декицу у коју је умо-
тан...

Осјећам да га губим, да ће пу-
стити да ми умре на рукама. Зато 
што је викенд? Зато што викен-
дом не оперишу? Уплакана идем 
да их молим, преклињем, да му 
укључе инфузију.

Сјећам се њихове собе из које 
се чује нека тиха музика. Не 
сјећам се колико је сестара било. 
Да ли су пиле кафу? Не знам. 
 Дуго су га боцкале, у главу, 
руке, ноге. Тијело мршаво. Бебе 
брзо губе на тежини. Молим 
Бога да успију. И престаје плач. 
Напокон престаје плач! Рекле су 
ми да не смијем заспати, морам 
пазити да игла не испадне из 
мршаве ручице. Гледам са олак-
шањем како драгоцјена течност 
враћа снагу мом дјечаку. И мени. 

Неће умријети.
Будна сам. Очи ми се скла-

пају, али будна сам. Морам. Пред 
зору игла испада. И покушавају 
поново. И дочекамо дан тако. И 
оне одустају. И поново плач, и 
дан никако да прође.

И опет ноћ. Немам више снаге 
да га држим, ни млијека. Боли ме 
рана. Душа. Све ме боли. Како да 
издржимо још једну ноћ? Од ње-
говог плача нико не спава у соби. 
 Опет их тражим, и молим 
да покушају поново да му нађу 
вену. И покушале су. И не могу 
слушати врисак, бјежим на ход-
ник, а онда се спуштам са трећег 
спрата у приземље. Држим руке 
на ушима. И чујем га. Чујем свог 
малог дјечака како плаче гладан.

И онда, мој Анђео чувар, каже 
ми шта треба да радим. Почињем 
да се молим. Сјећам се, Богоро-
дици. Зашто Њој, не знам. Не-
прекидно, свом душом својом, 
и свим срцем својим, и свом 
мишљу својом. Вани још пада 
снијег. Молим Је да ми га сачува. 

ЛЕТ У ОБЛАКУ СА СТОМАКОМ ОД ПАХУЉА
(Истинита прича, новембар 1989. г.)

 

ПРИЧА КОЈА ЈЕ ОСВОЈИЛА ПРВО МЈЕСТО НА КОНКУРСУ ЗА КРАТКУ ПРИЧУ
СВЕТОСАВСКЕ ОМЛАДИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗВОРНИК 

НА ТЕМУ „ПРАВОСЛАВЉЕ И ЖИВОТ“
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Хоћу ли му обући плаво одијелце 
које му је бака купила? - питам 
Богородицу. Хоћу ли доживјети 
да шетамо по снијегу? Да ли је 
могуће да ће умријети од глади? 
Кажу здрав је, али му храна не 
може стићи до желудца због за-
тварања једњака. Обећам Мајци 
да ћу постити, молити се, и више 
вјеровати у Њу и Њеног Сина. 
Мајка си, причам са Њом у свом 
очају, знаш како се дијете воли. 
Ти знаш тај бол што кида све.

Враћам се у собу. Поноћ је. 
Страх ме и да дишем. Чујем плач. 
Нису успјеле. Извињавају се, 
кажу преслаб је, не могу наћи 
вену. И много им је жао. И све су 
учиниле. Тако ми кажу, и одлазе 
у своју собу да у полумраку слу-
шају радио. Осјећам да га губим.

И онда, вођена инстинктом 
мајке која и убија за своје дијете, 
и вођена руком Ње којој сам се 
молила, не знајући ни зашто, ни 
како, одлазим са тог одјељења. 
Бауљам по полумрачним ход-
ницима и тражим било кога. И 
угледам човјека у бијелом ман-
тилу. Не знам ко је то био, да ли 
доктор, или техничар. Не знам. 
Не сјећам се шта сам му прича-
ла, не сјећам се ни његовог лика, 
али се сјећам те неописиве среће 
када је игла мировала у пети 
моје бебе. Одмах је нашао вену и 
укључио инфузију. Да, живот ти 
донесе то, да ти је највећа радост 
када игла мирује у тијелу твог 
дјетета. Сјећам се да је тај добри 
човјек у бијелом много викао на 
сестре, викао зато што нису ура-
диле свој посао како треба, а ја 
сам Богородици захваљивала. 
Игла више није испала, и ја сам 
до зоре гледала његово малено 
лице са испуцаним усницама, и 
те капи што су га храниле.

Напокон понедјељак. Одвез-
ли су га ујутро у операциону 
салу. Рекли су ми да ће пар сати 
послије операције бити критич-

но. Гледам у празан креветац, и 
опет се молим. У себи, непрекид-
но, душом сва у молитви. Поку-
шавам да заспим. Немам више 
ни млијека. Још ме боли рана од 
порода. Боле ме леђа. И страх ме 
ако престанем да се молим да ће 
му бити лоше. Нисам тада знала 
снагу молитве, нисам знала мно-
го тога што сада знам, али сам 
осјећала да је Мајка уз мене, да 
чује и осјећа мој очај и страх.

Јавили су ми да је операција 
добро прошла. Сада наступају 
критични сати. Да ли ће се про-
будити? Смјестили су га у посеб-
ну собу. Гледала сам га кроз уско 
стакло на вратима. Сонде у носу. 
Превише неких цјевчица око 
њега. Усне му још више испуцале. 

Не знам колико је времена 
прошло, али знам да је доктор 
био у визити у мојој соби. И баш 
тог трена настала је нека вика, и 
дозивање из правца собе у којој 
је мој син био једини пацијент. 
И сјећам се како доктор јури 
ходником, и сестре уплашене. И 
тада сам знала да је то тај трену-
так када ће, или преживјети, или 
неће. И опет се молим. Само то 
могу. 

Одувијек сам вјеровала у 
Бога. Мајка је кадила кућу су-
ботом увече, и ми смо стајали 
пред иконом Светог Симеуна 
и молили се. Са петнаест годи-
на сам преноћила на Острогу, и 
поклонила се моштима Светог 
Василија Острошког, јер се мајка 
завјетовала да ће ме послати код 
Њега, слава Му и милост, ако 
преживим тешку упалу мозга, 
од које сам обољела на Бадње 
вече, када сам имала само двије 
године. И сада знам да се мајка 
за мене исто овако молила као 
и ја за свог сина. И сада знам да 
сам зато преживјела ту тешку 
болест, јер је доктор рекао мајци 
да од сто случајева једно остаје 
без посљедица. И мислила сам 

да знам да се молим. Али тада, 
поред празног креветића, и че-
кајући вијести из собе са ста-
клом на вратима, схватила сам 
да су то биле само ријечи са уса-
на упућене Свевишњем. Тада, 
тог новембра, док је вани сипао 
снијег, сазнала сам шта је права 
молитва. И само таква долази до 
Бога. И Мајке.

Требао ми је мир и самоћа. 
Сјела сам на под болничке собе 
у један ћошак, далеко од очију 
осталих. Покушала да будем 
невидљива, да будем сама са 
Мајком и њеним Сином. Да ме 
што боље чују. Да све своје мис-
ли, све ријечи изговорене Њој 
што брже стигну на небо.И мо-
лила сам се својим ријечима, јед-
ноставно, само да ми га не узму, 
моје прво дијете, моју крв, и све 
моје. И што сам дуже молила 
осјећала сам да ми је лакше, као 
да неко тешки терет са моје умор-
не душе полако скида, откида тај 
неиздрживи бол, ту стијену што 
ми је на срце налегла, и даје ми 
неко зрнце мира, неке утјехе и 
наде.

Преживио је. Било је много 
критично, касније су ми рекли. А 
нису морали, мајке осјећају све.

Дошло је, напокон, вријеме 
да идемо кући. За два мјесеца, 
мала гладница је добила три ки-
лограма, за 28 година није ника-
да била озбиљно болесна, нити 
икада добила инјекцију. Израсла 
је у двометраша.

И, ево, данас, док га гле-
дам како се пакује и пажљиво 
ставља освећену водицу и уље из 
Острога у џеп кофера, и док по-
сматрам кроз сузе мали крстић 
на његовом врату, и пратим га у 
далеку земљу, знам да нема чега 
да се плашим. Сигурна сам да га 
чувају моје молитве и Богороди-
ца. Само се молим и вјерујем.

Рада Јањушић (Добој)
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Свети апостол Павле једном је 
приликом рекао: ,,Тешко мени 

ако јеванђеље не проповедам! 
Дужан сам то чинити, служба 
ми је предата” (1. Koр. 9, 16-17). 
Ове речи апостола Павла подјед-
нако се односе на свакога од нас 
јер сви ми који себе препознаје-
мо као чланове свете Цркве, из-
међу осталих обавеза којих смо 
се прихватили као хришћани, 
имамо и обавезу ширења речи 
о Васкрсломе Господу нашем 
Исусу Христу. Обично се мисли 
да су само и једино свештенос-
лужитељи дужни да друге по-
учавају вери, да изобличавају и 
искорењују противно, јеретичко, 
безбожничко или празноверно 
учење, да исправљају оне који су 
пали у безакоње, да настављају 
и утврђују у побожном животу 
оне који верују на прави начин 
и да само они треба да теше и 
храбре ожалошћене и оне који 
су пали у очајање... Неоспорно 
је да све наведенео и још много 
тога јесу дужности свештенос-
лужитеља, али неоспорно је и то 
да свако од нас световњака или 
лаика има, наравно у оквирима 
својих могућности и са свеште-
ничким благословом, има оба-
везу да буде део онога што јесте 
мисија свете Цркве. Начини ми-
сионарске делатности Цркве ве-
ома су различити. Некада је то 
жива, непосредна реч коју људи 
из љубави и са љубављу преносе 
једни другима као позив за запо-
чињање живота у богопознању. 
Мисионарска делатност јесте и 
иконопис, као што јесте и певање 
при црквеним хоровима када се 
људима или кроз иконографска 

изображења или кроз мелодију 
и стихове црквених химни при-
ближава јеванђеоска реч. Миси-
онарска делатност јесте и писана 
реч, тј. омогућавање човеку да 
кроз књигу, брошуру, електрон-
ску публикацију прочита нешто 
душекорисно за себе самога, а 
потом то исто препоручи и свом 
ближњем, свом пријатељу, ком-
шији, рођаку...

Данас у ери неслућених мо-
гућности комуникације, миси-
онарска делатност која у својој 
основи јесте и јеванђеоска про-
повед, нипошто не треба да буде 
маргинализована или, не дао 

Бог, заборављена. Разлога за то 
је на претек, а пре свега јесте у 
чињеници да се људи, па нерет-
ко и они који за себе кажу да 
имају активан црквени живот, 
некако одрођују једни од других 
и безпотребно осамљују. Свако 
од нас има пуно право да каже 
како га мноштво брига, обаве-

за и којечега притиска, те дово-
ди у ситуацију да себе претвара 
у некакво изоловано острво у 
мору свакодневних проблема. 
Са друге стране, управо унутар 
свете Цркве као живог организ-
ма сатканог од мноштва људи, 
ми имамо прилику да кроз ко-
муникацију, како за себе али и за 
све оне који јесу наши ближњи, 
изнађемо одговоре на проблеме 
који нас тиште. Многима који 
тек треба да започну са животом 
у Цркви све речено може се учи-
нити чудним, али неретко упра-
во је заједничка молитва на бо-
гослужењу корак на који је неко 
толико дуго чекао, а из неког раз-
лога се устручавао да га начини. 
Некоме је можда потребно да на 
душекорсном предавању чује са-
вет о томе како и на који начин 
да се носи са проблемом који му 
се чинио огроман и несавладив. 
Некоме је потребна можда једна 
од оних најмањих и на први по-
глед скромних брошура у којој 
је записана нека од безброј све-
тоотачких порука упућених пре 
много векова хришћанима који 
су се тада суочавали са истим 
оним изазовима са којима се, 
можда само у занемарљиво дру-
гачијем облику, да схвати како је 
реч о идентичним проблемима 
са којима се и ми сада и овде хва-
тамо у коштац... 

Да би се човеку пружила мо-
гућност да се упозна са нечим 
што је везано за његово уну-
трашње, духовно узрастање, 
потребно је управо оно о чему 
нам говори и апостол Павле. По-
требно је истрајавати на служ-
би проповедања Јеванђеља, у 

Један од највећих мисонара Цркве 
Христове - Св. апостол Павле

СВАКОДНЕВНА МИСИОНАРСКА ДЕЛАТНОСТ КАО 
ПОТРЕБА САВРЕМЕНОГ ЦРКВЕНОГ ЖИВОТА

 МИСИЈА ЦРКВЕ
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мисионарској служби свете 
Цркве. Ова служба јесте захтев-
на јер, као и све у хришћанској 
вери, тражи човека и то човека 
у његовој целини целости. Ипак, 
уколико активно живимо уну-
тар наше парохијске заједнице, 
уколико са свештеником имамо 
комуникацију која нам пружа 
могућност да сазнајемо мноштво 
нових душекорисних инфор-
мација о духовном узрастању и 

усавршавању, уколико читамо 
духовну литературу и са својим 
сапарохијанима размењујемо 
стечена знања, ми себе чинимо 
способним да о свему томе и 
пред другим људима кажемо реч 
више. Наш лични пример, наша 
искрена људска реч и наш живот 
у вери били су, јесу и биће оно 
што, како то каже народна му-
дрост, ,,и гвоздена врата отвара”. 

Управо стога, уколико смо 

већ понели хришћанско име, 
постанимо и останимо достојни 
тог имена. Један од начина да то 
будемо јесте и тај да са истина-
ма своје вере упознајемо и друге 
људе, људе са којима се безмало 
свакодневно сусрећемо и којима 
је неретко потребан само мали 
подстицај па да и сами крену 
путем активног живота у светој 
Цркви. 

Др Слободан Продић

м олитва представља најдубљу 
пројаву вјере, наде и љубави 

према Богу, према ближњима, 
па, у хришћанској умјерености, и 
према себи. Шта је молитва, шта 
она даје човјеку, какав утицај она 
има на наш свакодневни живот 
– питања су на која бисмо могли 
писати и говорити данима. Све-
ти Оци већ двије хиљаде година 
говоре о молитви; Црква дише 
молитвом. Па, опет, све то даје 
само блиједу слику о томе гдје 
су границе молитве. Ако бисмо 
рекли да је молива тајна – као 
што је све у Цркви једна велика 
тајна, Тајна Христа, Тајна Бога 
који је постао човјек, ни најмање 
не бисмо погријешили. Само та 
тајна има један посебан карак-
тер. Она није тајна која остаје тај-
на или тајна која се коликтивно 
открива. Сваки човјек у своме 
животу, у складу са околности-
ма које га окружују, доживљава 
и проживљава молитву на један 
посебан и увијек оригиналан на-
чин.

Молитва је причешће живо-
та – говори св. Игњатије Брјан-
чанинов. Живот и молитва у 
хришћанском благодатно-под-

вижничком поимању увијек иду 
једно уз друго. Живот свакако да 
постоји са молитвом или без ње. 
Без молитве он иде својим током 
за свакога од нас, испуњавјући 
нашу свакодневицу новим садр-
жајима, често врло непријатним 
и компликованим, понекад и 
катастрофалним – тако да, када 
све саберемо и одузмемо, наш 
живот се прије може назвати 
животарењем него пуноцјеним 
животом. Са молитвом прича је 
сасвим друга. Искушења су опет 
присутна, свакако. Међутим, сав 
тај животни кошмар и стрес, 
који се перманентно таложе уну-
тра човјековог бића, постају бла-
ги јарам, врло подношљив, а че-
сто и тако радосно доживљаван 
и очекиван.

Тајна није у самој сили молит-
ве коју човјек говори ујутру, уве-

че или у току дана. Тајна молитве 
је у објекту њеног поклоњења. 
У једном тренутку, упркос свим 
животним валовима, у тренутку 
молитве све престаје да постоји. 
Нестају бриге, стрепње, стресо-
ви, страх и остаје човјек, остајем 
ја, остајеш ти, лицем у лице са 
Богом, са Христом. Он стоји пре-
да мном, гледајући ме у свој мојој 
грешности и маловјерности, не 
одступајући ни корака. Христос 
у молитви постаје дио моје сва-
кодневице. Моја брига постаје 
Његова, мој проблем  Његов 
проблем и све стрепње и стра-
хове замјењује нада и радост. 
Молитва руши све стереотипе и 
баријере између човјека и Бога, 
тако да у вријеме молитве у на-
шим домовима, собама, канце-
ларијама – земља постаје небо, а 
душа човјекова сам дом Божији.

Живот који живимо врло је 
компликован. Сваког дана, сва-
ког тренутка сви ми, сваки човјек 
трпи огроман стрес: у породици, 
на послу, у школу, на улици; од 
пријатеља и ближњих, од не-
пријатеља и оних који нас мрзе. 
Сав тај стрес и мука пријете да 
униште човјека на два начина. 

МОЛИТВА И ЖИВОТ
ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ
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Прва опасност јесте она која се 
пројављује у односу према друго-
ме. Уколико се стрес на правилан 
начин не апсорбује, пријети да се 
преобрази у агресују, која смета 
нашем односу према ближњи-
ма. Ту долазе до изржаја свађе, 
конфликти који опет воде ка 
мржњи и у крајњој консеквенци 
уништавају човјека у нама (не за-
боравимо ријечи патријарха Пав-
ла: Будимо људи!). Друга опас-
ност јесте она која се тиче лично 
нас и нашег здравља. Стрес води 
ка појави психо-физичких боле-
сти, као што је канцер итд. Да се 
све то не би десило, потребно је 
сав тај стрес избацити из себе, а 
да при том не будем повријеђен 
ни ја ни људи око мене.

Молитва ослобађа човјека од 
стреса. Уколико је молитва стал-
на, редовна, даје човјеку осјећање 
спокоја и мира, полако откри-
вајући Христа који стоји пред 
нама одузимајући и узимајући 
на себе све наше бриге и стресо-
ве. Просвећујући разум човјека 
(а молитва то чини), молитва от-
крива нове димензије у животу. 
Врло често искушења са којима 
се суочавамо имају своја момен-
тална или скора рјешења. Тајна 
је у томе што Бог не допушта 
ђаволу да мучи човјека преко 
његових сила и могућности, уво-
дећи га у искушење које не може 
побиједити. Сва искушења са 
којима се суочавамо таква су да 
их можемо превазићи. Проблем 
је обично у томе што бирамо 
погрешан пут. Молитвом про-

свећен ум зна како 
де се постави према 
проблему, па човјек 
из искушења изла-
зи као побједник, 
носећи плод борбе 
који прати побједу 
над искушењима.

Молитва, зајед-
но са постом, најја-

че је оружје које имамо против 
гријеха и искушења. Христос је 
рекао да се демонски род само 
постом и молитвом може по-
биједити. Свети Јован Златосу-
ти говори да су пост и молитва 
два крила једне птице која лети 
ка Царству Небеском, док свети 
Теофан Затворник о посту и мо-
литви пише да су темељи врлине. 
Међутим, док се човјек не почне 
молити, не може схватити о чему 
је причао Христос, бесједио Зла-
тоуст и писао Св. Теофан Затвор-
ник. Молитвом треба живјети.

Молитва има своју форму. 
Имамо јутарње молитве, ве-
черње, молитве за разне потре-
бе, молитве упућене Богороди-
ци, светима, имамо „Исусову 
молитву“ и као врхунац – ли-
тургију, молитву благодарења и 
причешћивања самим Христом. 
Дакле, постоје разне молитве, 
настале као плод оваплоћавања 
јеванђелских идеала у свако-
дневном животу. 

Сваки хришћанин би, пре-
ма благослову свога духовника, 
требало да има молитвено пра-
вило. Молитвено правило – мо-
литве су које говоримо ујутру 
када устанемо, увече пред спа-
вање или у току дана. Оно нам 
помаже да побиједимо иску-
шења, да постанемо бољи људи, 
да побиједимо гријех. Лично мо-
литвено правило уводи човјека 
у литургију гдје, причешћујући 
се Тијелом и Крвљу Христа Го-
спода, постаје дијете Божије. 
Ипак, у молитви треба бити и 

оригиналан. Често рутинско 
понављање молитава води ка 
формализму (што не значи да 
треба оставити молитвено пра-
вило!) који молитву претвара у 
понављање лијепих ријечи. Мо-
литва је разговор човјека и Бога 
и као таквој јој треба приступа-
ти. Без устручавања у молитви 
треба рећи Богу шта носимо на 
срцу. Заблагодарити Богу за сва 
добра која нам је дао: за живот, 
за породицу, за нови дан. Али му 
исто тако треба отворено рећи 
и за сумње и невјеру које прате 
сваког хришћанина: Господе, 
помози ми! Грешан сам, ком-
пликован, често сујетан и горд, 
оптерећен и данашњим даном и 
сутрашњим. Нисам сигуран да 
си толико присутан у моме жи-
воту; вера моја није толико јака 
и пада пред искушењима. Ипак, 
ја сам дијете твоје и, упркос свој 
мојој грешности и палости, па 
и невјери, стојим пред Тобом и 
молим се. Ту сам и не одступам! 
Када се теко обратимо Богу, не 
као некој сили, него као живој 
личности која стоји пред нама, 
тада Бог заиста помаже и молит-
ва даје плод. 

Молитва је живот и само у 
молитви и са молитвом можемо 
имати живот у изобиљу. Уко-
лико се молимо, да је сав свијет 
против нас, побиједићемо. По-
биједићемо не због силе молит-
ве, него због Христа који мо-
литвом војује за мене. На крају 
послушајмо ријечи светог Игња-
тија Брјанчанинова: Молитва је 
мајка свих врлина: стеци мајку! 
Са њом ће доћи и њена чеда у 
дом твоје душе и учиниће га хра-
мом Божијим.

Господе Исусе Христе, Сине 
Божији, помилуј ме грешнога!

Милош Зекановић,
протонамјесник
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Егоизам је стање самољубља, 
(грчки: εγώ, латински: ego - ja)

то је стање превелике саможи-
вости, заљубљености у себе, са-
мољубивости, стављање себе 
увијек на прво мјесто, стављање 
себе у свим размишљањима за 
мјеру и критеријум. Небрига 
за друге људе и природу, није 
ништа друго него одбијање све-
га што је Бог створио и даровао 
нам на чување и бригу. Када 
тако разумијемо егоизам, онда 
схватамо како је он противљење 
Богу. Основне људске каракте-
ристике су друштвеност (зајед-
ница) и егоцентричност (бити 
довољан сам себи). Човјек живи 
са другим људима, сусреће се са 

њиховим потребама и животи-
ма. У заједници са другим љу-
дима, човјек остварује и своје 
потребе. Постоје мишљења да 
егоцентричност има првенство 
над заједништвом. Тај став није 
исправан, јер сам настанак и 
рођење човјека имају заједнич-
ки карактер. Прва искустава 
и сазнања потичу од ми (наш 
сусрет са мајком приликом 
рођења), а не од ја. Када се дијете 
роди, оно има осјећај јединства 
са својом мајком. Код њега не по-
стоји ја без ти, код њега постоји 
једино ми, јер једино у заједни-
ци може да преживи. Како се 
дијете развија, тако почиње да 
развија своју особеност. Его-

изам уништава заједницу. Без 
прихватања другога човјека, без 
сарадње и љубави, заједница и 
заједнички живот нису могући. 
Тамо гдје је човјек довољан сам 
себи нема живота. Свети Оци 
су говорили: Један хришћанин, 
ниједан хришћанин. Немогуће 
је замислити човјека, породицу, 
друштво без заједнице. Човјек 
постоји као биће које је у односу 
са другим људима. Међутим, ни 
заједница не постоји као мно-
штво нечега, као број нечега, већ 
као заједница конкретних људи, 
који имају своје име и презиме и 
који дају свој допринос заједни-
ци. Христос нас позива на међу-
собну љубав и јединство: Јер гдје 

ПРОБЛЕМ ЕГОИЗМА

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ

Исцјељење раслабљеног човјека
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су двојица или тројица сабрана 
у име моје ту сам и ја (Мт.18,20).

Љуби ближњега свога као 
самога себе (Мт.22,39).  Христос 
заповиједа да волимо себе, ако 
желимо да волимо друге људе. 
Учимо да волимо себе, али то 
учимо тако што волимо друге 
људе око нас. Хришћанство не 

забрањује да волимо себе, али 
мјера те љубави је наш ближњи. 
Али исто тако, љубав коју имамо 
према нама, мора бити иста љу-
бав и према другима. Ова Хри-
стова заповијест својом поруком 
нас лијечи од болести егоизма. 
Показује нам да уколико жели-
мо да волимо себе, морамо воље-
ти другога. Уколико не волимо 
себе, тада неможемо истински 
вољети ни другога. Другим рије-
чима, када постанемо егоисти 
и мислимо само на себе, време-
ном остајемо без људи и прија-
теља. Наше самољубље удаљава 
друге од нас, повређујући људе. 
Како вријеме протиче, ми све 
више остајемо сами на свије-
ту. Све нам је теже да нађемо 
искреност и радост у животу. 
Човјек постаје усамљен, а други 
почињу да га избјегавају. Тако 
бисмо могли рећи да егоизам у 
суштини постаје мржња пре-
ма самом себи, јер оставља 
човјека  самог.

Прича о раслабљеном 

А у Јерусалиму код Ов-
чијих врата постоји бања 
која се на јеврејском 
зове Витезда, и има пет 
тријемова. У њима ле-

жаше велико мно-
штво болесника, 

слијепих, хро-
мих, сухих, 

који чека-
ху да се 

вода 
зата-

ласа. Јер анђео Господњи повре-
мено силажаше и узбуркаваше 
воду; и који би први ушао по-
што се узбурка вода, оздравио 
би, ма од какве болести боловао. 
А ондје бјеше неки човјек који 
тридесет и осам година бјеше 
болестан. Кад Исус видје ово-
га гдје лежи, и разумје да је већ 
много година болестан, рече му: 
Хоћеш ли да будеш здрав? Од-
говори му болесник: Да, Госпо-
де, немам човека да ме спусти у 
бању када се узбурка вода; а док 
ја дођем, други сиђе прије мене. 
Рече му Исус: Устани, узми одар 
свој и ходи. И одмах оздрави 
човјек, и узе одар свој и хођаше. 
(Јован 5, 1-9).

У средишту ове приче тако 
очигледно стоје ријечи које је 
раслабљени, болесни човјек 
упутио Христу: Немам човје-
ка! То су ријечи које имају 
универзални карактер и које 
препознајемо и у нашем време-
ну. То је истински позив онога 
човјека који је осјетио страш-
ну силу људкога егоизма. Сва-
ко брине само о себи. И људи 
мислећи само на себе, не виде 
другог човјека поред себе по-
стају ништа друго до мноштво 
слијепих, болесних, сухих и 
узетих, и сви они чекају да се 
узбурка вода, сви они очекују 
помоћ, саосјећање, исцјељење, 
утјеху. Сваки очекује помоћ 
само за себе. И када се узбурка 
вода, сваки се гура напријед, за-
борављајући потпуно на друге. 
Тако постајемо сви усамљени 
и људи који немају никога да 
им помогне. Значење ове при-
че јесте да је човјек, прије свега, 
лице окренуто ка другом човје-
ку. Човјек је биће које не може 
да опстане и постоји без другога 
човјека.

Синиша Шаренац,
протонамјесник
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ТРОПАР ЛАЗАРЕВЕ СУБОТЕ

Опште васкрсење пре страдања Свога потврђујући,
из мртвих подигао јеси Лазара, Христе Боже.

Стога и ми, попут деце знамења победе носећи,
Теби, Победитељу смрти кличемо:

Осана на висинама, благословен који долази
у име Господње!
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