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У В О Д Н А  Р Е Ч

Света је дужност васпитати децу и од њих створити људе. Ако прихватимо 
да су деца наше највеће богатство, не смемо затварати очи пред чињени-
цом да ми све више губимо то богатство. Не само због пада наталитета, 

већ због све већег броја неправилно усмерених и погрешно васпитаних младих 
људи. Јер образовати неког не значи само омогућити му и приволети га да 
усвоји знања из одређених области живота и науке. образовање пре свега зна-
чи обнављање образа Божијег у човеку, обликовање човека по образу онога 
који га је створио, то јест буђење човекове боголикости и његово стално храње-
ње светлошћу божанске истине и доброте. Тек на овим темељима може се гра-
дити здраво породично и школско образовање, усмерено ка стицању знања из 
разних животних и научних области. Где тога нема (што је код нас, на жалост, 
увелико случај), поражава јући су подаци о учешћу младих у криминалу и де-
ликвентном понашању – ода вању алкохолу, дроги, крађама, разбојништву, 
припадности сектама, покушајима самоубистава и још много другог.

Ако погледамо учења свих досадашњих великих религија (осим хришћан-
ства), видећемо да се ниједна од њих не обраћа деци. А не обраћа се јер нема 
шта да им каже, будући да су све оне људска творевина, несавршена и често 
једнострана. И сам атеизам показао се да је врло немоћан да реши горе помену-
те проблеме. Једино Хришћанство, као Богом откривена и свету објављена 
Исти на, од искони посебну пажњу посвећује деци. Христос, Спаситељ наш, заи-
ста је имао шта и да каже и да учини за децу. Вероватно су нам свима познате 
речи Спаситељеве: „Пустите децу, и не браните им да долазе к мени, јер је так-
вих Царство Небеско“ (Мт. 19,14). А колико пута смо се ми као родитељи (или 
наставници) оглушили о њих не доводећи децу на богослужења и не старајући 
се о њиховом верском образовању у школи и породици!

Ваљда смо довољно разумни да увидимо куда нас је досадашња немарност 
по овом питању довела. Сетимо се речи Господњих: „А који саблазни једнога од 
ових малих који верују у мене, боље би му било да се обеси камен воденички о 
врат његов, и да потоне у дубину морску“ (Мт. 18,6). Ако желимо добро својој 
деци, не дозволимо да нас сустигне овај прекор. Једино тако деца неће бити наш 
највећи проблем, већ наше велико богатство.

Омогућимо деци веронауку у школи
Доводимо их у храмове на богослужења

(1998)
протонамесник Радиша Јовановић

РЕЧ оДРАСЛИМА
(родитељима, васпитачима, наставном особљу)
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У име Оца и Сина и Светога Духа.

Драга у Господу децо, велика и мала!
Центар историје целокупног рода људског, 

Центар свих дешавања историјских, али и Цен-
тар свега онога што ће се дешавати у Царству 
Божијем, оваплоћује собом једна једина лич-
ност – Господ Исус Христос; од вечности као 
Син Божији, у историји као Бого-Дете, и опет 
у вечности као оваплоћени Син Божији, Го-
спод Исус Христос. Да ли се то уједно сагледа-
ва наша целокупна историја, сви векови, Цар-
ство Божије – тајна нашег целокупног по стоја-
ња? одговор је позитиван. захваљујући Сину 
Божијем, Слову Божијем, Речи Божијој, ова-
плоћеном Господу нашем Исусу Христу, Бо-
жићу нашем (браћа Грци би рекли: Хрис ту-
љису, Тхеуљису ), све постоји што постоји, и све 
ће постојати што ће постојати.

И тако нас ето на почетку свих прича, оних 
најлепших, које испредају људи свих времена 
и свих народа, прича о детету и деци.

Дете је најдрагоценије биће у свим светови-
ма. оно је на почетку и на крају, дете је алфа и 
омега. Његова вредност је непроцењива, и не-
пролазна. Ако бисмо се запитали шта је суш-
тина нашега живота, рекли бисмо да је то љу-
бав. Ако бисмо се, опет, потрудили да љубав 
оденемо у најлепшу слику, то би била слика 
детета. Дете је љубав и љубав је дете. Децу сви 
воле, деце се сви боје. Сви желе децу, али деца, 
као и Господ, траже цело срце оних који их во-
ле. То је улазница старијима за улазак у дечији 
свет, који је чудесан, који је једна неизрецива 
игра, који све време роји чудеса. за дете не 
постоје препреке, ни временске ни просторне, 
дете у само једном тренутку може да учини 
свако чудо које жели, па тако и да лети. о де-
тету и о деци написане су најлепше приче, 
међу којима библијске, истините приче; за-
једно са њима опет, црквене песме.

Ако бисмо од Христа Богодетета кренули ка 
почецима историје, наилазили бисмо на мно-
штво деце, чудесне, и схватали бисмо како су 

то настајале велике, славне лично-
сти, суштински важне за живот свих 
нас и наш опстанак. одмах бисмо се 
срели са светим Јованом Крстите-
љем, дететом, пре него ће оно по-
стати човек – највећи рођен од же-
не. Само се дете детету радује. Када 
су се две матере сусреле: мати Хри-
стова, Свесвета Богородица, и мати 
светога Јована, Јелисавета, њихова 
деца су се једно другом зарадовала; 
у утроби пак свете Јелисавете заи-
грало је, зарадовало се дете. Али и 
не за дуго година пре њих, и сама 
Бо городица је била дете; девојчица. 
Видимо како је на почетку новог 
света, на почетку света који ће за 

Епископа крушевачког Давида

Беседа на молепствују
пред почетак

нове школске 2012/2013. године
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своје начело имати љубав, опет било дете – 
Све чиста Свесвета Богородица.

Мали пророци су такође били деца, као и 
велики пророци, међу њима Соломон, који је 
поменут у молитви коју смо чули. он је као 
врло млад постао цар и затражио од Бога је-
дино на потребу: мудрост Божију, да би могао 
да разуме науку о свету, тајне о свету, али и да 
би као јуноша могао да управља повереним му 
народом. Исто тако је и отац његов, свети про-
рок Давид, био дете, и као дечак одликовао се 
кротошћу и послушношћу родитељима; чинио 
је оно чега се данас рецимо многа деца стиде, 
или их старији уче да се стиде – да чува овце; 
он је чувао стада свога оца, али је истовремено 
и сазревао у мудрости, као и у храбрости Бо-
жијој. Сви се сећамо његове славне борбе про-
тив Голијата, и како је он, практично једном 
несташном дечијом играчком усмртио колоса 
Голијата. 

Свакако да ћемо се овде сетити и предивног 
дечака Самуила, који је још у свом детињем 
узрасту осетио да је изабрани сасуд Божији и 
слуга Божији, и како је у томе узрасту покази-
вао мудрост одраслих. Наравно, ту су и друга 
деца која су се одговорно понашала према сво-
јим родитељима: рецимо Исак, Авраамов син, 
кога су родитељи жељно очекивали све до своје 
старости. A Исак је као дете присуствовао нео-
писивој драми између Бога и Авраама оца сво-
га, када је очева љубав била стајала на највећем 
могућем искушењу: на избору између Божије 
воље и љубави према детету; када је требало да 
Авраам изабере једну између две љубави; оно-
га у кога је он имао више поверења. знао је да 
ће, макар и подигао руку своју на дете своје, 
добити га жива, те зато изабира Бога живих, а 
не мртвих.

Како бисмо могли да се не сетимо и преди-
внога Јосифа, дечака кога су његова браћа про-
дала у ропство у Египту, и који је временом 
тамо постао велики принц? у једном периоду 
својим детињим срцем и љубављу он ће спаси-
ти свој народ од глади. Како да се не сетимо 
Мојсија, који је као беба био пуштен низ Нил, 
еда би Израиљ престао да постоји престанком 
постојања његове деце. Тако се враћамо на са-
ме почетке; сећањем на децу по имену, децу 
која ће бити у чудесној вези са Господом Ису-
сом Христом као Његове праслике, и када ће 

се оно најлепше и најчудесније у деци једанпут 
сустећи у Христу као свеврлина – као Богодете 
Христос . Сетимо се још и Авеља, дивнога де-
тета; он је трагично завршио у пољу само зато 
што је срцем својим и душом својом истински 
принео жртву Богу, и што је тиме стекао бла-
гоизвољење Божије, и благослов Божији.

Ако бисмо се сада окренули на другу стра-
ну, и почевши од Христа Богодетета, па се се-
тили Његовога детињства, кога бисмо друго 
могли угледати до Њега – чудесно Богодете ко-
је пројављује најдрагоценије врлине – врлине 
послушности својим родитељима, врлине мар-
љивости и трудољубивости, врлине разума и 
мудрости, таленте који су дати сваком детету 
и сваком човеку? угледали бисмо Христа који 
је био, и који је најчистијега срца, јединог чи-
стог срца, узор срца; заједно са неописивим 
смирењем и кротошћу.

Пођимо даље, еда бисмо се сетили и два 
света оца из првих векова Хришћанства, који 
су такође имали детињу душу и детиње срце, 
али умове одраслих, храбрих, неустрашивих 
људи. Сетимо се светога Игњатија Богоносца 
који је волео Христа детињом љубављу, чистом 
љубављу, целовитом љубављу до те мере да се 
у његовом житију каже како су га лавови у 
римском Колосеуму самлели, а да је остало 
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само његово срце, и када је оно било пресечено 
на пола на страницама његовог срца као на не-
ким таблицама биле су исписане речи Имена 
Господњега: Исус Христос.

Још ћемо се сетити дивнога учитеља Цркве, 
Атанасија Великога, учитеља истинске вере (за 
коју сви ми ревнујемо, и њоме и због ње смо 
овде сабрани, од наше најмање дечице до нај-
старије) који се као дечак није играо са својим 
друговима чега другога до свете Тајне; каже се 
да је игра била уствари извођење чина крште-
ња. они који су дете пријавили Александру 
Александријском архиепископу одговорили 
су на питање да је оно у ствари извршило крш-
тење. Архиепископ је то крштење уважио као 
истинито.

Ето и нама као одраслом детету било је по-
требно да испричамо све ово да бисмо се де-
чијим устима, дечијим срцем, дечијим разу-
мом сетили све славне и дивне деце библијске 
историје, али и хришћанске; деце из које су из-
расли чудесни људи, међу којима сами Бого-
човек Христос; људи који су показивали једно, 
и увек исто – љубав према свим људима, према 
Божијој творевини, према Богу оцу. 

Ако би сада било потребно директније се 
обратити нашој деци, која ће већ сутра крену-
ти у нови разред, њихов следећи разред, и по-

чети са новим степеном изучавања најпре са-
ме хришћанске науке (јер смо сви желели да 
се и у име веронауке вечерас овде састанемо и 
мо литвено заједничимо), то би онда било под-
сећање да ће од сутрашњега дана вероучитељи 
који имају благослов да ту науку предају мла-
ђој деци, својој браћи у Христу, молећи се Бо-
гу, у сили вере, наде и љубави. Да је предају 
својој млађој браћи, и да им успут објашњавају 
све оно што је записано у светом Јеванђељу, 
Књизи над књигама; књизи свих хришћана. 
ову Књигу неопходно је непрестано читати, и 
непрестано је тумачити. Где је тумачити? у 
храму на Светој Литургији, на свим богослу-
жењима, јер она не бивају друкчије до у благо-
дати Божијој. Према томе, само читање Јеван-
ђеља, само тумачење његово, само усвајање 
бива у благодати Божијој! у то не треба су-
мњати, ма колико били несавршени они који 
Јеван ђеље тумаче. Кључ за разумевање Јеван-
ђеља, као и саме веронауке, јесте живот по 
Јеванђељу! Тај живот у пуноћи јесте блажен-
ство, а блаженство је већ праскозорје Царства 
Божијега, ка коме сви ми гредемо, и целим 
својим бићем стремимо.

Дакле ко су блажена деца? Ко су блажени 
младићи и девојке, јуноше и дјеве? Ко су бла-
жени људи и жене? Ко су блажени људи? Не 
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само они који читају и знају Свето Писмо, ма-
кар и наизуст, него који по њему живе. Наше 
обраћање вама као деци могло би да потраје, 
да се раскриљује, као што нас је уосталом оно 
раскрилило за време богослужења, када сте ви, 
одговарајући на прозбе, односно на јектенијске 
теме, постепено својим гласовима узносили 
храм ка небесима. Могли бисмо ићи даље у 
овом правцу, али ћемо наше скромно слово 
упућено деци привести крају; слово упућено 
малој и великој, но најпре старијој деци, о којој 
је Христос рекао: „Не браните деци да долазе 
к мени, јер је таквих Царство Божије!“ А ви, 
драга мала децо, целим својим срцем љубите 
Господа, и својим Га очима боље и непосредни-
је видите од очију многих старијих људи. Међу 
њима, старијима, има и оних који имају одре-
ђену гадљивост на Христа. Док ви христољуби-
ва децо, Христове речи: „Не браните деци да 
долазе к мени, јер је таквих Царство Небеско“ 
реците одраслима: „Не браните нам да идемо 
ка Христу, јер је Царство Божије оних који су 
налик деци!“

завршимо наше слово једном тврдом пору-
ком упућеном најхрабријима међу великом и 
малом децом; речју везаном за будуће време 
када нас никакаве вештине неће моћи извести 
из проблема; за време и тренутак када ћемо 
сви стати у окриље Бога оца, оца Господа на-
шега Исуса Христа и Његовог Духа Светога. 
Бог отац коме се ми обраћамо са оче наш 
примиће у Рај, у Царство Божије само једног 
човека, само једно дете, своје љубљено Дете – 
Господа Исуса Христа. Шта ће то значити за 
све нас? То да ће се само они људи и она деца 

који буду личили на Господа Исуса Христа 
удостојити Царства Божијега, јер је то Царство 
Царство деце Божије. С том беседом треба ле-
гати и устајати. живот је толико озбиљан да га 
сви мудраци заједно не могу одгонетнути. Је-
данпут живимо, и зато не промашујмо живот. 
Ваља нам ући у Царство Божије, а у њега ће 
ући, понављамо, само они који буду личили на 
Божије Дете, Исуса Христа. Ми верујемо и на-
дамо се да ће такве деце бити безброј, али и 
свесно знамо да ће бити и деце која неће хтети 
улазак у Царство Божије. Баш као што и сада 
има деце која не желе у Царство Божије. И то 
не зато што их Бог отац неће! он их хоће, он 
жели да се сви људи спасу и да стигну у познање 
истине – Сина Његовога, Господа нашега Ису-
са Христа. живимо богоугодно, будимо други 
христоси – христоси обожени, облагодаћени. 

желећи баш то свој деци планете, деци на-
ше Цркве и наше Епархије, остајемо њихов мо-
литвеник. Благословен почетак школске годи-

не деци Расинског округа, 
напредак у наукама, отворе-
но срце и ум за примање на-
уке. Тиме и додатни подсти-
цај старијој браћи вероучи-
тељима; еда бисмо сачували 
икону Христову, пречисту, 
чудесну, неописиво и непо-
новљиво лепу. живећи усли-
чени Христу стицаћемо и 
нарав Христову.

Бог вас благословио и Ду-
хом својим Светим све вас 
просветлио!

Амин.
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одувек је човечанство трагало за Истином. 
за оном трајном, вечном Истином, која је 
била једна и за Бога, и за свет и за човека. 

Једна и иста Истина (како то лепо каже наша 
словенска реч) за сва бића, све светове, сва вре-
мена и вечност. уз то, човечанство је тражило за 
себе и извесну животну Мудрост која би извира-
ла из те вечне истине, спасоносну мудрост жи-
вота, мудрост знања, добра и среће, мудрост 
вечног живљења и благостања. у правцу тражења 
трајне Истине и непролазне животне мудрости 
усмерени су сви људски напори кроз векове: ре-
лигиозни, философски, културни, друштвени. 
То је, по речима нашег философа и теолога о. 
Јустина Поповића, и био главни покретач свег 
људског развоја и напретка, свег прогреса чове-
чанства.

На ова исконска искања и трагања човечан-
ства одговорио је Христос Спаситељ својом лич-
ном појавом у људском свету, људској природи, 
животу и историји. он се као Богочовек јавио 
реално као вечна Истина и вечна мудрост бо-
жанска и човечанска. Кроз себе, своје Еванђеље, 
своју Цркву он је у нашем људском свету и исто-
рији показао и показује јединствену Истину и 
Мудрост као реалност лично оваплоћену, али и 
стално оваплотљиву. зато је могао једини он да 
каже оне до тада у историји човечанства непо-
знате а тако земљотресне речи: „Ја сам Пут и 
Истина и живот“ (Јн. 14, 6).

упознавши лично и доживевши Христа као 
вечну Божју и људску Истину и Мудрост, апо-
столи су могли даље да Га проповедају, да о Ње-
му као таквоме међу људима сведоче, не само 
да преносе Његову Истину и Мудрост, благода-
рећи сили благодати Духа Божјег који то у њима 
и преко њих посведочава (ср. 2. Кор. 2, 2-4). Стога 
је и писао апостол Павле бурним истинотражи-
тељима и мудрољупцима Коринћанима: „Ми 
проповедамо Христа Распетога и Васкрслога, 
Христа Божију Силу и Божију Премудрост“ (1 Кор. 
1, 23-24). зато је такође он, а и остали апостоли, 
назвао хришћанску веру „реч Истине“ и „реч 
Мудрости“ и такође „дух Истине“ и „дух Мудро-
сти“, и опет „живот Истине“ и „живот Мудро-
сти“ и слично томе, показујући тиме да је Хри-

стос богочовечанска Истина живота и живот Ис-
тине, а и Мудрост живота и живот Мудрости.

Следујући апостолима Црква Божија Право-
славна исповедала је кроз векове ту исту истину 
и мудрост о Христу, једином живом и Истини-
том Богу, у којем су садржане све ризнице ис-
тинске Мудрости и истинског живота за човека 
и род људски. о томе надахнуто говори црквена 
песма у Недељу светих отаца (после Пасхе), по-
дражавајући притом књигу Мудрости Старог за-
вета: „Чујмо Божију Цркву како узвишеном про-
повеђу говори: Ко је жедан нека дође к мени и 
пије из чаше коју ја држим. То је чаша Мудро-
сти. ово је пиће Истине и ја га речју (Божијом) 
захватих, и свима изливам воду, не спорења не-
го исповедања (Истине). Пијући њу садашњи 
Израиљ (тј. Новозаветна Црква) гледа и види Бо-
га који говори: Видите, видите да сам ја Бог (увек 
исти) и не мењам се. Ја сам Бог први, Ја сам и 
после свега, и осим Мене нема другога Бога. 
они који захватају и пију из ове чаше (Истине и 
Мудрости) – утолиће своју жеђ, и хвалиће вели-
ку Тајну истинске вере (Православље)“.

Из текста ове надахнуте црквене песме, која 
је својеврсни препев извесних текстова Светога 
писма Старога и Новога завета (нарочито из Про-
рочких и Поучних књига Старог завета и апо-
столских посланица Новог завета), јасно се види 
истина у томе да је Христос – као вечна Истина 
и Мудрост Божја – истовремено и истинска хра-
на и пиће, вечна и бесмртна храна и пиће за чо-
века и човечанство. Потом је очигледно да је Хри-
стос као Истина и Мудрост дат нама људима на 
најреалнији и најконкретнији начин, доступан 
не само нашим душама и умовима, него и на-
шим телима, целокупном нашем психофизич-
ком бићу, онако како нам је доступна храна и 
пиће. Наравно, из наведене песме види се да је 
та конкретна доступност Христа нама људима 
дата у Цркви, и то најнепосредније у Светој Ли-
тургији Цркве (у Светом Причешћу), али то упу-
ћује на једно свестраније, свеобухватније схва-
тање Литургије и онога што она садржи и собом 
представља за нас људе у овоме свету.

Наиме, у наведеној светоотачкој песми вид-
но је наше хришћанско исповедање вере у ис-

ХРИСТоС
ВЕЧНА ИСТИНА И МуДРоСТ

Епископ Атанасије (Јевтић)
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тину да Бог живи и Истинити није неки апстрак-
тни Бог, него Бог који се у Старом завету реално 
јавио Израиљу, а у Новом завету јавио се у ова-
плоћеном (очовеченом) Христу као историјска 
Личност и овосветска стварност. Дакле, транс-
цендентни Бог који је постао иманентно прису-
тан и нама људима у Цркви, тј. Новом Израиљу, 
доступан је до те мере да је постао живот нашег 
живота и храна и пиће нашег бића. Свакако да 
је то храна и пиће бесмртности, „лек бесмртно-
сти“, како је говорио још рани хришћански пи-
сац Свети Игњатије Антиохијски. Али, важно је 
напоменути, да то што је оваплоћени Богочовек 
Христос постао за нас људе Истина и Мудрост, 
којима се конкретно хранимо у Цркви ради сти-
цања још овде на земљи првине, зачетка и пред-
окушаја бесмртног живота у вечности, то не зна-
чи да се тиме укида наша људска психофизичка 
природа, наша душа и наше тело, него се прео-
бражајно усвајају од Христа у Његово Богочове-
чанско Тело и Његовим Духом продуховљују, 
оистињују и омудрошћују, обесмрћују и обожу-
ју, чиме је посведочена трајна божанска вред-
ност и достојанство људског боголиког бића.

Интересантно је још запазити да у наведеној 
песми, која, како рекосмо, песнички парафра-
зира речи Светог писма, нарочито одломак из 
Прича Соломонових (8, 22-23) и I Посланице Ти-
мотеју светог апостола Павла (3, 15-16), поисто-
већују се Христос и Црква, и то управо Христос 
као Истина и Мудрост, тако да речи које он из-
говара у Приче овде сад њих изговара Црква 
Христова. То је зато што је сам Христос, као веч-
на божанска Истина и Мудрост, Својим овапло-
ћењем постао и Тело те Истине и Мудрости, а то 
тело је Црква Његова, или још тачније: то је он 
сам као Црква. у овој двојединој тајни односно 
реалности Христа и Цркве и састоји се она „Ве-
лика Тајна истинске вере“ (Тајна Побожности = 
Православља), о којој говори I Посланица Тимо-
теју (3, 15-16) и црквена песма коју смо навели. 
Истина и Мудрост те богочовечанске Тајне = 
Стварности је у томе што се „Бог јавио у Телу“, 
што је Бог постао Човек, истински и стварно, али 
и мудро и спасоносно, то јест: све је то постао 
„ради нашега спасења“, како исповедамо у Сим-
волу наше хришћанске православне вере.

ова и оваква истина и стварност наше право-
славне вере изражена је још код св. Апостола и 
еванђелисте Јована оним његовим познатим ре-
чима: „Бог је љубав и у томе се показа љубав Бо-
жија према нама што је Бог Сина Свога Једино-
роднога послао у свет да живимо Њиме“ (I Јн. 4, 
8-9). Из ових речи јасно се види да је Христос Бог 

постао Човек, и дао се нама људима у Цркви као 
вечна Истина и Мудрост и живот, само из љу-
бави, јер је Сам по природи Љубав и јер је вечни 
Човекољубац, како се често говори у нашим пра-
вославним црквеним песмама.

Да је то заиста тако потврђује и једна песма 
из канона Великог четвртка (празника када се 
слави установљење Свете Евхаристије = Литур-
гије, у којој нам се Христос Богочовек даје као 
бесмртна храна и пиће – да живимо Њиме).Пес-
ма каже: „оче Добри и Милосрдни, поставио си 
постојану и чврсту Љубав Твоју (према нама) 
пославши у свет Јединороднога Сина и као спа-
сење свету“. ова истина о реално датој нама љу-
дима и свему свету Божанској Љубави, која је 
истовремено и Вечна Божанска Иситна и Му-
дрост, и све то ипостазирано (оличено) у Сину 
Божијем који је оваплоћењем постао и Син Чо-
вечији, потврђена је безброј пута у историји 
Хриш ћанства, нарочито код светитеља а и код 
свих верних ученика Христових. Наводимо о то-
ме речи древног хришћанског писца Климента 
Александријског, који каже: „Доказ да је Истина 
код нас јесте то што нас њој учи и даје је сам Син 
Божији. Јер ако је о сваком питању најважније 
лице и сама ствар, онда се и овде јасно показује 
да је Истина стварно код нас хришћана, јер је 
Лице те показиване и даване Истине Сам Син 
Божији и сама ствар (= стварност) те Истине је 
он као стварност и моћ наше вере“.

Тако смо у овом кратком тексту видели да је 
Христос, као Логос и Син Божији, Вечна Истина 
и Вечна Мудрост, пројављене и дате свету и на-
ма људима у Христовом истинитом и мудром 
стварању света и човека, у премудром проми-
шљању о свету и човеку, у спасоносном овапло-
ћењу у свету и нашој људској историји, у вечном 
давању људима и свима створењима Себе – Бо-
гочовека као бесмртне хране и пића у Светој Ев-
харистији, којом нас Бог у Христу, благодаћу 
Духа Светога, оистињује и омудрошћује, спаса-
ва и оживљује на вечни живот и богосиновско 
обожење, обогочовечење.

Христос као вечна Самоистина и Самому-
дрост, оваплоћењем и очовечењем Својим у 
Црк ви и као Црква, а најконкретније у Литургији 
као вечној Божијој и нашој Евхаристији Љубави 
и живота јесте Јагње Божије који се даје за веч-
ни живот света и човека, што и јесте срж и пу-
ноћа све наше православне хришћанске вере, 
сва њена и наша Мудрост и Истина.

(Јеромонах Атанасије,
Трагање за Христом, 1989.)
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Све је од Ње, Пресвете Богомајке; све што 
је Господ Христос учинио у овоме свету, 
од Ње је. она Му је дала ту човешку при-

роду, она му је дала душу нашу, дала му срце 
наше, дала му тело наше, да би све то он спасао, 
да би све то испунио Богом, да би све то очи-
стио, осветио, обожио и тако човека, биће људ-
ско рођено, испунио највећом радошћу, бес-
мртном радошћу, сверадошћу. А то, то је под-
виг и дело Пресвете Богомајке.

Све је у Господу Христу од 
Ње, сав Спас, сав Богочовек, 
сво Еванђеље Његово, сва 
Црква Његова,сви Светитељи, 
сви хришћани, сви праведни-
ци, ви и ми, данашњи хриш-
ћани. Све је то од Ње, од Пре-
свете Богомајке. И још, од Ње 
смо и ми хришћани Срби, пра-
ви и истински Срби.

у једној дивној нашој мо-
литви пева се и вели се: „Данас 
би почетак спасења нашег“. Да-
нас, не на Божић, него данас, 
на дан рождества Пресвете Бо-
гомајке. зашто? зато што нам 
је Спаса она родила. И родив-
ши се на земљи, гле , са Њом 
се већ јавља и почетак нашег спасења. у ствари, 
од данас почиње Божић, од данас почиње ус-
крс, од данас почиње Богојављење, од данас 
почиње Преображење, од данас почиње Духов-
дан, од данас почиње Црква, од данас почиње 
целокупно Хришћанство, од данас почињемо и 
ми, ја и ви и сви Срби, и срећни и несрећни Ср-
би. Јер, све што јс велико, све што је свето у на-
шој историји, то је од Ње, Пресвете Богомајке. 
од Ње сав Свети Сава, од Ње сав Свети Симеон 
Мироточиви, од Ње сви Свети Немањићи, од 
Ње сви Свети Српски Патријарси, Свети Српски 
цареви, Свети српски Сербљи, Свети Српски се-
љаци, Свети Српски Мученици што гинуше за 
Крст часни и Слободу златну. од Ње сви велики 
Српски Мученици до данашњега дана, сви пра-
ви Срби.

И она, родивши нам Бога Господа Христа, и 
давши све то што је он донео свету, због свега 
тога она је најславнија од свих људских би ћа 
створених у свима световима. Најмоћнија, Нај-

чистија, Најбезгрешнија. Гле, она је изнад Хе-
рувима и Серафима, чистија и светија од њих. 
Људи, горе срца! Не бојте се ни греха, не бојте 
се ни смрти, не бојте се ни ђавола. Гле, пред на-
ма и над нама је, испред нас и око нас, и свуда 
у свима световима она – Пресвета све моћна 
Богомајка. Јача од свих смрти, јача од свих гре-
хова, јача од свих ђавола, јер нам је родила 
Победитеља смрти и Спаситеља Господа Хри-

ста. зато Њено име, Њена 
лич ност, Ње но присуство на 
небу и на земљи ис пуњује не-
исказаном ра до шћу сва ство-
рења Божја. Јер кроз Њу и од 
Ње Господ све спасава пакла, 
све спасава греха, свима се 
отвара Рај, свима се отвара 
Царство Небеско. о, каква ра-
дост - имати испред себе, над 
собом, изнад себе, као вођу 
рода људског – Пресвету, Пре-
благословену Матер Божју, 
Богородицу, Прис нодјеву Ма-
рију! Све, све што је од Ње, све 
је спасење наше.

од Ње и код Ње, ето, ми се 
спасавамо, ми живот Вечни 
добијамо, ми смрт побеђу-

јемо. Сунце Правде, Господ Христос, рађа се 
кроз Њу и из Ње у овоме свету да одагна сваки 
мрак, сваку таму, да уништи сваки пакао и да 
људима осигура бесмртни живот Вечни, отвори 
сав Небески Рај и подари Царство Небеско, и 
славу, и сва блага небеска. И ми, имајући пред 
собом Богомајку као нашу Молитвеницу, као 
нашу Посредницу пред Богом, као нашу за-
штитницу свакодневну и сва коноћну, ми смо 
заиста моћни и силни, ми хриш ћани. знате ли 
када смо најмоћнији, знате ли када је хриш-
ћанин свемоћан? Када је сав про стрт у молитви 
пред Пресветом Богомајком, када је сав пове-
рен Њој, када свом душом својом иде за Њом и 
служи Њој. онда, онда ти си моћ, и сила, и све-
сила! Нема моћи мрачне и страшне у овоме 
свету која би могла да нашкоди твојој души и 
теби. Нема смрти која те може отети из наручја 
Пресвете Богомајке. Нема ђавола који може да 
се приближи теби кад си ти предан Пре светој 
Богомајци.

Архимандрит Јустин Поповић

о Пресветој Богородици
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А она, она је на небу и на земљи, непрекид-
но служи Своме Божанском Сину. Шта је Њен 
живот на земљи био? Служење Богу, служење 
Господу Христу. Шта је Њен живот на небу? 
опет служење Господу Христу, служење Богу. 
Непрекидно Богослужење. Ето, то је Пресвета 
Богомајка, Пресвета Богородица. И ми празну-
јемо Њу толико пута у години, и, боље рећи, сва-
ки дан и сваки час Православна Црква је слави 
кроз безбројне песме и стихире на свакоднев-
ним богослужењима. Непрекидно Јој служи. о, 
те дивне среће да и ти и ја учествујемо у томе! 
И ми муцамо те дивне молитве и непрекидно 
призивамо Њу за заштитницу, за Молитвеницу 
свих нас, васцелог рода људског и рода Српског. 
Сваки празник је Њен. И данашњи празник је 
Њен. за нас је то извор благости, извор силе и у 
нас се улива сада с неба безбројна и неисказана 
Божанска сила. заступништвом и молитвама 
Пресвете Богомајке и ми постајемо моћни и 
силни, моћни да сатремо сваки грех који јуриша 
на нас или ниче у нама, у нашој души, из наше 
грехољубиве природе. зато је сваки празник 
Пресвете Богомајке извор радости за нас.

Ми, православни хришћани, и на данашњи 
дан прослављамо Њу – Пресвету, Пречисту, 
Преблагословену, Владичицу нашу Богороди-
цу. И ми, служећи Њеном Божанском Сину, 
служимо у ствари и Њој. Јер вршећи заповести 
Еванђеља Христовог, ми показујемо своју љубав 
пре ма Њему и потврђујемо своју љубав. „Ко 
љуби мене, врши заповести моје“ – вели Спаси-
тељ. И ми, вршећи заповести Исусовог Еван-
ђеља, идемо за оствареним и вечним Еванђе-
љем Господа Христа, првим оствареним Еван-
ђељем – Пресветом Богомајком. Шта је она? 
оличење Еванђеља Христовог у роду људском, 
најсавршеније оличење, савршеније од свих 
Светитеља, од свих Анђела, оличење свесавр-
шеног Еванђеља Христовог. Пресвета Богомај-
ка, за нас хришћане, за све православне хриш-
ћане, за сва небеска бића. Пред њом трепте Хе-
рувими и Серафими, јер је неизречено узвише-
нија од Херувима и драгоценија и ску поценија 
од Серафима. То је она, највећа вредност свих 
светова, највећа вредност и највеће благо рода 
људског.

И зато – све наше молитве, све молитве Пра-
вославна Црква лије и излива и шаље Њој. Све 
су те молитве препуне славе Пресвете Богоро-
дице, и она је у свима молитвама увек испред 
свих нас. Као да ходатајствује и посредује пред 
престолом Чудесног Сина Свог, Господа Хри-
ста, да нас спасе греха, да нас спасе смрти, да 

нас спасе пакла. И зато ми православни хриш-
ћани толико величамо Пресвету Богомајку. Ни-
кога више толико као Њу, после Њеног Божан-
ског Сина, Господа Христа. И како је увек див-
на, увек заносно лепа и моћна, она чудесна мо-
литва коју толико пута на дан понављамо у на-
шим православним молитвама: „Помињући Пре-
свету, Пречисту, Преблагословену, Славну Вла-
дичицу нашу Богородицу и Приснодјеву Ма рију, 
са свима Светима, сами себе и један другог и сав 
живот свој Христу Богу предајмо“.

Не можемо ми предати живот свој Господу 
Христу без Ње. Само са Њом и са свима Свети-
ма ми можемо ући у Царство Небеско, ући у Рај 
и наследити сва блага која је Господ Христос 
дошавши на овај свет дао и даривао.од нас тра-
жи се само једно – вера. И у вери молитва и 
љубав и служење Господу Христу свим бићем и 
свом душом, свом снагом, свим срцем својим. 
заиста, Господ Који нам је донео толика блага, 
Који нам је даровао живот Вечни, даровао нам 
најпре Пресвету Богомајку, Пресвету Богоро-
дицу, Која нас је спасла после пада људског 
кроз нашу праматер Еву, спасла нас греха, 
смрти, ђавола, кроз Сина Свог Божанског. Њу 
нам је дао он. Такву радост, такво благо кад ни-
ко се томе није надао!

И ми, имајући та блага, како ћемо душу 
своју људску, човечанску душу своју, и савест, 
и цело биће своје најбоље употребити у овоме 
свету и наћи најбољи пут и највећу вечност и 
вредност за све то? Како? Само верујући у Го-
спода Христа и служећи Му кроз Пресвету Бо-
гомајку, вођени Њоме и предвођени. Нека би 
нас она увек крилила и чувала од свакога греха, 
од сваке страсти, од сваке смрти, од сваког ђа-
вола.

Нека би нас увек сигурним путем, путем мо-
литве, путем поста, путем милосрђа, путем љу-
бави еванђелске, путем кротости и смирености, 
водила ка Сину Свом, и извела из овог света у 
онај свет и увела у Царство Небеско. Да тамо 
заједно са Њом, далеко од Ње, али увек присут-
ни у Њој, славимо Чудесног Сина Њеног Госпо-
да Христа. А и Њу, Пресвету Богомајку, Која је 
Њега родила, Њега – ту Сверадост свих светова, 
ту Свевредност свих људских светова. Њему 
пре ко Богомајке част и слава и сада и увек и 
кроза све векове. Амин. 

(Текст преузет из књиге:
Преподобни Јустин ћелијски

ПРАзНИЧНЕ БЕСЕДЕ, Београд,1998)
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Ми, православни хришћани, поштујемо и 
славимо три свете жене са овим именом:

1. Преподобна мученица Параскева. Родила 
се у Риму, у хришћанској породици, за време 
владавине цара Антонина. Пошто се родила у 
петак, на крштењу су јој дали име Параскева 
(Петка). од малена је васпитавана у право-
славној вери, одлазила у цркву ради молитве, 
читала Свето Писмо. Када су јој родитељи умр-
ли, сво имање разделила је сиромасима, а за-
тим се замонашила. Као монахиња још ревно-
сније је проповедала веру у Господа Исуса Хри-
ста. Како су тада римске власти гониле хриш-
ћане, неки злобни Јевреји су је оптужили цару 
да јавно проповеда забрањену веру. И цар Ан-
тонин нареди да је доведу пред њега. Видевши 
њену мудрост и лепоту, би одушевљен, па јој 
предложи да принесе жртву римским богови-
ма, рекавши јој да ће тако избећи многа муче-
ња и да ће је даровати многим добрима. Но 
света Петка, као права хришћанка, није хтела 
да се одрекне своје вере. То наљути цара, па 
нареди да јој на главу ставе усијани шлем. Али 
светитељка, Богом чувана, остаде неповређе-
на. Тада цар наложи да је ставе у казан пун вре-
лог зејтина и смоле. И ту је, чудом Божијим, св. 
Параскева остала здрава и читава. Да би про-
верио да ли је уље врело, цар јој рече да га по-
прска њиме. Светитељка га попрска врелим 
уљем по лицу, и он од тога одмах ослепе. И по-

че запомагати и молити светитељку да умило-
стиви Бога да му поврати вид. Света Петка се 
помолила Богу и цару се повратио вид. Тада је 
цар са својим слугама поверовао у Господа, и 
пустили су светитељку да оде.

отишавши из Рима, св. Петка је ходила по 
селима и градовима проповедајући хришћан-
ску веру. Чинила је то са много успеха и пуно 
људи је поверовало у Господа Христа. Још два 
пута је извођена пред незнабожачке кнежеве и 
судије, оптуживана и мучена, али се силом Бо-
жијом брзо опорављала од рана, остајући чвр-
ста и непоколебива у својој вери. Напослетку 
су је, по наређењу неког кнеза Тарасија, посек-
ли мачем, и душа ове свете мученице пресели-
ла се у Царство Небеско. Све ово збило се у II 
веку нове ере. Светитељку прослављамо 26. 
јула (8. августа по новом календару).

2. Преподобна мати Параскева. Родом из 
Епивата, града који се налази између Симврије 
и Цариграда. Родитељи су јој били имућни и 
побожни хришћани. Имала је брата Јевтимија, 
који се замонашио и касније постао знаменити 
епикоп Мадитски. После смрти родитеља, во-
ђена жељом за подвижничким животом, напу-
стила је родитељски дом, обишла цариградске 
светиње, затим и света места у Палестини, и 
отишла у Јорданску пустињу. Тамо се, у врло 
строгом посту и непрестаним молитвама, под-
визавала до своје старости. Тада јој се јавио ан-
ђео Божији и рекао јој да остави пустињу и да 

СВЕТА ПЕТКА
• ЖИТИЈА СВЕТИХ •
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се врати у своју постојбину, 
где ће своје тело да преда 
земљи, а душом да се пре-
сели Господу. Светитељка 
је послушала, и умрла је 
после две године. Пошто 
се претходно никоме није 
пред стављала, сахранили 
су је изван гробља, као 
странца.

По промислу Божијем, 
тело светитељке је на чуде-
сан начин пронађено и пре-
нешено у цркву у Епивату. 
Молитвама над њеним све-
тим моштима болесници 
су се исцељивали од раз-
них болести. Касније је ње-
но чудотворно тело прене-
шено у Цариград, затим у 
Трново, па у Београд (на за-
узимање кнегиње Милице). 
у Београду је подигнута 
цр ква св. Петке, која и данас постоји у Кале-
мегданској тврђави, где се налази и извор са 
чудотворном водом. После пада Београда Тур-
ци су пренели мошти св. Петке у Цариград, где 
су се десила многа чуда, тако да су је поштова-
ли и хришћани и муслимани. у XVII веку пре-
нешена је у румунски град Јаши, у цркву св. 
Три Јерарха. То је било 14. октобра 1641. год. 
(27. октобра по новом календару), и овог дату-
ма славимо успомену на ову велику светитељ-
ку.

3. Света мученица Параскева. живела је у 
граду Иконији у време римског цара Диокле-
цијана, који је био познат као велики прого-
нитељ хришћана. Родитељи су је васпитавали 
у побожности и страху Божијем. Када су ум-
рли, сво имање које је наследила употребљава-
ла је да помогне сиромашнимна. Иако је била 
веома лепог изгледа, није желела да се уда. 
Свакодневно је у разговору са људима испове-
дала своју веру у Господа и изобличавала не-
знабошце и њихове идоле. због тога су је баци-
ли у тамницу и оптужили је пред једним кне-
зом војсковођом, који је дошао у Иконију да 
гони хришћане. Видевши њену лепоту, он ста-
де да је приморава да принесе жртву идолима, 
да се одрекне Христа, обећавши да ће се оже-

нити њоме и да ће она постати богата и угледна 
господарица. Св. Параскева одби да се одрекне 
вере хришћанске, па кнез нареди да је муче 
најстрашнијим мукама. Када је после мучења 
била на издисају, анђео Божији је сишао и ис-
целио сваку рану на њој. Пошто су мучитељи 
видели њено чудесно исцелење, увели су је у 
свој храм да се захвали и поклони њиховим бо-
говима. Али, на молитву светитељке, попадали 
су сви идоли многобожачки у храму и претво-
рили се у прах. онда су је, препуни гнева, по-
ново ставили на страшна мучења, али јој је по-
магао анђео Господњи, тако да је пуно људи, 
видевши чуда која су се дешавала приликом 
мучења, поверовало у Христа. Када је кнез ви-
део узрујаност која се појавила у народу, упла-
шио се и брзо наредио да је посеку мачем. Тако 
је ова света мученица завршила свој земаљски 
живот и преселила се ка Господу. Тело су јој 
сахранили, а изнад њених моштију давала су 
се исцелења болесницима. Прослављамо је 28. 
октобра (10. новембра по новом календару).

(Преузето из монографије
Сто година храма свете Петке и

парохије мачковачке, Крушевац 2002)
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Воли сиромашне и састрадавај с њима како би се 
и теби Бог смиловао.

Немој разобличавати оне који су тужног срца да 
не будеш кажњен истим жезлом и да се не испостави 
да кад почнеш да тражиш некога да ти се смилује, 
њега нема!

Имај на уму да носиш пропадљиво тело и чини 
добро свима без изузетка.

Највећа врлина је расуђивање.
Немој никога прекоревати због његовог сагре-

шења, већ сматрај да си одговоран за све, чак и за 
сагрешење ближњег.

Боље је да те презиру него да презиреш. Боље је 
да те вређају него да сам вређаш.

Немој живети с гордим човеком да твоја душа не 
буде лишена благодати Светог Духа и да тако не по-
стане станиште лукавих страсти.

онај ко избегава испразну славу овог света у сво-
јој души осећа славу будућег века.

Мрзи спокој и срећан живот како би сачувао не-
помућене мисли.

Клони се мноштва сусрета и брини се за своју ду-
шу да сачуваш душевни мир.

Избегавај мале грехове да не би пао у веће.
Корисније је васкрснути своју душу од страсти 

размишљајући о Божанском, него васкрсавати мрт-
ве.

Многи су чинили дивна дела, васкрсавали су 
мрт ве, подвизавали су се како би извели заблуделе 
на пут спасења и чинили велика чуда. Многи су уз 
њихову помоћ доведени до познања Бога. Ипак, кас-
није су они који су васкрсавали мртве падали у срам-
не страсти. И самим тим, својим греховним делима, 
која су постајала јавна, саблажњавали су многе. за-
право су сами били болесни, али су се уместо да се 

брину за своје душевно здравље, бацили на пучину 
овог света како би лечили и спасавали душе других, 
погубивши на тај начин и своју наду, и душу.

онај коме је мрска обмана и расејеност ума у 
све товним стварима, види у свом срцу Владику и 
свог Господа.

Да би Бог обратио пажњу на наше врлине, оне 
треба да буду праћене телесним уздржањем и чи-
стом савешћу.

Боље је живети с орловима него с похлепнима и 
незаситима.

Боље је живети сa сакатим и одбаченим човеком, 
него с гордим.

Боље је бити прогањан него гонити; боље је бити 
разапет него разапињати; боље је бити вређан него 
вређати; боље је бити оклеветан него клеветати.

Самооправдању нема места у животу хришћа-
нина и нема га нигде у Христовом учењу.

Ако волиш кротост видећеш мир у својој души. А 
ако се удостојиш да стекнеш мир, радоваћеш се у 
сваком искушењу.

Бог трпи све наше немоћи, али не подноси онога 
ко све време ропће и кажњава га како би га попра-
вио.

уста и срце која у сваком искушењу благодаре 
Богу, добијају Његов благослов и Божанску благодат.

Божанској благодати претходи смиреномудре-
ност, а Божијој казни – надменост.

Кад је твој живот по Богу, немој туговати због 
сво јих невоља и љутих страсти, јер ће ти их Бог оду-
зети једног дивног дана. Немој се плашити ни смрти, 
зато што је Бог припремио будућа добра како би учи-
нио да будеш изнад смрти.

Приредио прота-ставрофор Драги Вешковац

С а в е т и
старца Јустина (Пирву)
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овде недостаје простор за шири осврт и 
на друге популарне појаве, попут Кле-
опатре (код које су арогантно лицемер-

је и бестидно преварантство присутни у запа-
њу јућој мери), деда-Милоја, видовите зорке и 
много, много других. Будући да је суштина њи-
хове делатности изложена у ранијим поглав-
љима, то овде и није неопходно детаљније раз-
матрање.

Учење Библије и св. Отаца
за нас православне хришћане свакако да је 

најважније и најмеродавније шта о овим про-
блемима каже Црква кроз своје духовно иску-
ство. зато ћемо навести места из Светог Писма 
и каноне васељенских и помесних сабора, као 
и правила св. отаца која се тичу ове проблема-
тике:

- Не обраћајте се к врачарима и гатарима, 
нити их питајте, да се не скврните о њих. Ја сам 
Господ Бог ваш (III Мојс. 19,31).

- А ко се обрати к врачарима и гатарима да 
чини прељубу за њима, окренућу лице своје 
насупрот њему, и истријебићу га из народа ње-
гова (III Мојс. 20,6).

- А човјек или жена, у којима би био дух вра-
чарски или гатарски, да се погубе, камењем да 
се заспу, крв њихова на њих (III Мојс. 20,27).

- Нека се не нађе у тебе који би водио сина 
својега или кћер своју кроз огањ, ни врачар, ни 
који гата по звездама, ни који гата по птицама, 
ни урочник; ни бајач, ни који се договара са 
злијем духовима, ни опсјенар, ни који пита за 
мртве. Јер је гад пред Господом ко год тако чи-
ни, и за таке гадове тјера те народе Господ Бог 
твој испред тебе. Држи се сасвијем Господа Бо-
га својега. Јер ти народи које ћеш наслиједити 
слушају гатаре и врачаре; а теби то не допушта 
Господ Бог Твој (V Мојс. 18,10-14).

- И сина свога проведе кроз огањ, и врачаше 
и гаташе, и уреди оне што се договарају са ду-
ховима и врачаре; и чињаше врло много што је 
зло пред Господом (II књ. о царевима 21,6).

- Стани сада са врачањем својим и с мношт-
вом чини својих око којих си се трудила од 

мла дости своје, не би ли помогла, не би ли се 
окријепила. уморила си се од мноштва намје-
ра својих; нека стану сада звјездари, који гле-
дају звијезде, који проричу свакога мјесеца, и 
нека те сачувају од онога што ће доћи на те. 
Гле, они су као пљева, огањ ће их спалити, ни 
сами се неће избавити из пламена; неће остати 
угља да се ко огрије, ни огња да би се посједјело 
код њега (Исаија 47, 12-14).

- овако вели Господ: не учите се путу којим 
иду народи, и од знака небеских не плашите се, 
јер се од њих плаше народи (Јеремија 10,2).

- И многи од оних који се занимаху чароли-
јама сабраше књиге своје и спаљиваху их пред 
свима… (Д. ап. 19,19).

Канони васељенских и помесних сабора, и 
правила св. Отаца:

- Који се обраћају гатарима, или тзв. стот-
ницима, или другим сличним, да од њих дозна-
ду шта им желе открити, нека сходно ономе 
што су већ оци наши у погледу њих наредили, 
подлегну правилу о шестогодишњем кајању. 
Истој казни морају се подвргнути они који во-
де медвједице или сличне животиње на раз-
весељавање, а на штету простога света, те ва-
рајући казују лудорије о срећи, о судби, о ро-
дословљу, и мноштво других таквих ствари; а 
исто и тзв. гониоци облака и они који се ча-
рањем баве, који праве амајлије противу ча-
ролија, и гатари. А који упорни у томе остану, 
и неће да се одврате и уклоне од таквих штет-
них и незнабожачких измишљотина, наређу-
јемо да сасвим из Цркве прогнани буду, као 
што и света правила налажу… (Трулски сабор, 
61. правило).

- Гатари и који слиједе незнабожачким оби-
чајима, или који доводе у своје куће некакве да 
им бајају, или ради очишћења, нека се подвр-
гну правилу о петогодишњем кајању, пре ла-
зећи установљене ступње: три године нека при-
падају и двије године молитве, али без при-
чешћа (Анкирски сабор, 24. правило).

- Свештене особе или клирици не смеју би-
ти гатари, ни врачари, нити се бавити гатањем 

Свештеник Радиша Јовановић

ЛАЖНА ДУХОВНОСТ САДАШЊИЦЕ
(наставак из претходних бројева)
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Уместо закључка
Народе богобојажљиви, народе хриш ћан-

ски! Ако заиста желимо да будемо оно што де-
кларативно јесмо, вратимо се православној 
Цркви и њеном светотајинском животу. По-
сећујмо богослужења и чујмо оно чему нас 
Црква учи, јер управо она представља наставак 
Спаситељеве мисије кроз историју, а уста нов-
љена је и предата нам од самог Господа. Изван 
ње нема нам ни Истине, ни спасења. Изван су 
грабљиви вуци који на сваки начин на стоје да 
нас лажима обману и заведу са правог пута. 
Сазнајмо где је извориште наше духовности и 
упознајмо основе православне вере, да бисмо 
лакше разликовали светлост која разгони таму 
од лажног блеска овоземаљских про лазних 
вредности. Пуноћа духовног живота није ни у 
телевизијским преносима литургија, ни у ули-
чним часописима, ни у „духовним“ књигама 
сумњивог порекла, ни у грлатом раз метању 
Православљем оних који са њиме немају ни-
какве везе; она се налази само у благодатном 
црквеном жи воту. Истина се мудрује, не фан-
тазира, не продаје; њоме се једно ставно живи.

Ако смо народ светосавски, ако себе нази-
вамо потомцима Светога Саве, чинимо онда и 
дела њего ва, да на нас не до ђе прекор Господ-
њи: “Да сте деца Авраамова, чинили бисте дела 
Авраамова” (Јн. 8,39). Не градимо себи идоле, 
не упадајмо у лукаве замке ђаволове. очисти-
мо себе и светиње наше, да се у нама обнови 
благодат Светога Духа, да будемо достојни да 
се синовима Божијим назовемо.

„Не упрежите се у исти јарам с неверници-
ма; јер шта има праведност са безакоњем; или 
какву заједницу има светлост с тамом?

А какву сагласност Христос са Велијаром? 
Или какав део има верни с неверником?

И какво је слагање храма Божијег са идоли-
ма? Јер ви сте храм Бога живога, као што рече 
Бог: уселићу се у њих, и живећу у њима, и бићу 
им Бог, и они ће бити мој народ.

зато изиђите из њихове средине и одвојте 
се, говори Господ, и не дохватајте се нечистог, 
и ја ћу вас примити.

И бићу вам отац, и ви ћете бити моји синови 
и кћери, говори Господ Сведржитељ“ (II Кор. 
6,14-18).

(1993/94)

у бројеве, или у звезде, нити правити тзв. амај-
лије, које нису него окови њихових истих ду-
ша. Који пак носи такве амајлије, наредисмо 
да се изагну из Цркве (Лаодикијски сабор, 36. 
правило).

- Који се вежба код врачара или слично, не-
ка буде под казном онолико времена колико и 
убице (72. правило св. Василија Великог).

- Који се врача ријама баве и следе обичаји-
ма незнабожаца, или доводе којека кве у своје 
куће да им спремају чаробна пића да се очи-
сте, нека подлегну правилу шестогодишњег 
кајања; и пошто за једну годину буду пла кали, 
једну слушали, пак за три године припадали и 
једну опет стајали са вернима, нека се тада тек 
приме (83. правило св. Василија Великог).

- они пак, који се обраћају варалицама, или 
гатаоцима, или онима који обећавају да ће 
кроз демоне од нечега очистити или од каквог 
зла сачувати, такви морају да марљиво буду 
испитани и на одговор позвани… (3. правило 
св. Григорија Ниског).
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Чини се да у свету овом мало љубави има. 
Љубав не може бити дељена на велике и 
мале. Или је има, или је нема. она никада 

не иде сама. она увек има своје сапутнице као 
што су патња, жртва, нада, чежња, жудња, бол, 
радост.

Путујеш свакодневно кроз овај живот и су-
срећеш разне особе. Свакако ћеш запазиtи разне 
дарове овога света од којих ће ти се неки допасти 
а неки неће. запазићеш бројна, драга људска би-
ћа, на којима ћеш задржати поглед, зауставити 
мисао. Можда ће ти заиграти срце или застати 
дах. Можда ће ти слатки немир заиграти по крво-
току, па ћеш задрхтати као на великој хладноћи. 
Можда је то онај тренутак, када почињеш да осе-
ћаш како би се радо одрекао себе у корист неке 
друге душе у другом телу.

заволети неког није једноставно. Ако неког 
заволиш да би био или се осећао срећним, није 
то израз истинске љубави. То је егоизам или, про-
сто речено, само жи вост. Али, заволети неког то-
лико да би сав свој живот подредио тежњи да 
завољено лице буде срећно, по цену личне жртве, 
то јесте љубав…

 оно прво што ћеш код других особа запазити 
и на чему ћеш своју пажњу задржати јесте спо-
љашњост. Иако спољни изглед може да задовољи 
велику меру естетских и чулних захтева, и може 
да ода и неке карактерне црте као телесне вред-
ности, то је недовољно за закључак. Егоистични 
гордељивац видеће клатно своје среће у свом по-
носу што ће се шепурити у пару са лепом особом 
пријатне спољашњости, која пристоји његовом 
стасу и друштвеном положају, нарочито ако она 
о њему има високо мишљење, укључујући његову 
материјалну сигурност. Други њему сличан ће се 
осећати јако срећним ако се упари са особом уз 
коју се повлачи значајна титула њених родитеља 
или потиче из познате, уважене породице, трећи 

ће тражити себи слушкињу… Много лакоумних 
егоиста са оба пола чине друштвену заједницу 
разорених породица, унесрећене деце, пости-
ђених родитеља, једну гробницу љуба ви, ту теш-
ку рану себичности, саможивости и емоционал-
не нестабилности.

оно друго, што ћеш код других особа пожеле-
ти, то је пут до њихове душе. Душа није видљива 
споља у оној мери као што је тело. Трагови који 
до ње воде једнос тав но се проналазе искреном 
душом. Као што се до чуда Господњих може доћи 
чистом вером, тако се до душе људске може доћи 
чистом љубављу. Неискрени неће следи ти траго-
ве моралних вредности, већ ће се подредити 
стра стима у којима ће се исти цати тежња ка до-
минацији и једностраном, личном задовољству, 
које је својствено највећем броју животиња, без 
осећаја одговорности за исход. Искрени ће увек 
има ти присуство ума и морала са кантаром ду-
ше, којим ће мерити и своје душевне димензије 
и димензије душе особе коју жели да заволи. Тај 
поступак може трајати један минут, један сат, 
дан, месец, годину, деценију. Све зависи од ис-
крености и сродности душевних погледа на брач-
ну љубав и од дарова које је човек рођењем добио 
и животом стекао, схватајући љубав у правој ме-
ри као лично жртвовање за срећу и спасење особе 
коју воли.

Много се у читавом свету расправља о једна-
кости полова, о угрожености права жена, првен-
ствено. жена, док је млада, ставља тежиште на 
угрожена права. Када иста постане свекрва, она 
код својих снаха неће видети ту обесправљеност, 
јер сада тај проблем посматра са другог нивоа, са 
кога се малопређашње не види.

Под правима жена подразумева се једнакост 
са мушкарцима у свим правима, прописаним 
или обичајним. То је потпуно оправдана тенден-
ција јер, заиста, има толико примера обеспра-

О љубави, браку, деци

Овај текст сам извукао из свог живота. Препоручујем га на читање и усваја ње, не као образац, 
већ као ослонац, у недостатку идеја и решења у ситуацијама кад се загубе путеви а отворе 
беспућа која воде у морални суноврат. На земљи живимо само један живот. Мислим да није 
свеједно хоћемо ли га проживети у љубави или мржњи, међу вољенима или по апсанама, у 
миру или крвавим обрачунима, хоћемо ли одгајати здраво потомство, или оцеубице, раз
бојнике, злочинце. Хоће ли нам мајке запевати на весељима или закукати на гробовима? Че-
му хвала човеку који управља великим државним бродом, ако је свој мали породични брод 
потопио? Чему хвала човеку, који води народ, ако је своју породицу уништио? господ Исус 
није носио крстић на златном ланчићу о врату. Зашто?



18

Б Р А К  И  П О Р О Д И Ц А

вљености, злостављања, вршења насиља сваке 
врсте. Са дру ге стране, чини се да је пренаглашен 
принцип еманципације код жена које, у име ка-
ријере, занемарују онај дар који је само њима 
дат, а то је рађање деце. Ма колико жена узнапре-
довала у својој еманципацији, мушкарац ту улогу 
не може преузети од ње. Ту настаје проблем, ра-
ван пандемији грипа. Добивши своја пуна права, 
жена је на добром путу да стави тачку на обнову 
рода људског и да на тај начин потпуно обесвети 
и обесмисли живу заједницу Бога и човека и от-
вори врата сатанизму који би на овај начин пот-
пуно остварио своју мисију смрти. (Свој друшт-
вени положај жена може да оствари и у породи-
ци, као мајка, уколико у њој има толико љубави 
према супругу, деци, читавом роду људском. 
она ко празна, ма на којем положају била, својом 
вољом бездетна, унесрећиће и себе и друге и њен 
остварени циљ неће имати никаквог смисла).

…Мајка игра веома важну улогу у брачном 
животу свог детета. Ретке су оне мајке које не же-
ле да буду капетани брачних пловила своје деце 
а да, при томе, нису свесне своје несвесне мисије. 
у ређим случајевима исте грешке чине и очеви. 
Али, ако су супружници прикопчани оним ин-
тензитетом љубави, да брачног друга воли више 
него себе и за његов мир и спасење се бори више 
него за своје, нема силе која може да разори так-
ву заједницу. Из такве заједнице се установљава 
брак који у живот доводи срећну децу, која одра-
стају без ожиљака који би их могли одвести на 
рђав животни пут.

Сваки тренутак је значајан део живота. зато 
сваки дан треба схватити као време које се ника-
да више неће вратити, па му зато треба поклони-
ти пажњу и труд. заваравамо себе ако занема-
рујемо садашње време, чекајући неко друго, које 
тек треба да дође. за временом, које смо пустили 
да поред нас прође неиспуњено, вечно ћемо жа-
лити као што ћемо тужити за делима која смо 
могли учинити на радост потомства, а нисмо, јер 
смо веровали да за то постоји неко друго време и 
неке повољније околности. 

Деца су испрошен дар, који ће нас испуњавати 
надом. Сваки родитељ који је однеговао и васпи-
тао своју децу, извршио је велику васељенску 
мисију свеодржања и угодио самоме Господу. 
Сва деца, која су својим родитељима за неизмер-
ну љубав узвратила, у свом срцу носе Господа, јер 
ко не воли родитеља, не воли ни Господа. А он је 
створитељ очева свих потоњих очева и синова 
свих синова. однос према Господу је однос пре-
ма свему видљивом и невидљивом око нас. 

Праштање је врлина коју Господ награђује. 
Неки мудрац је давно рекао да је праштање ми-
рис љубичице на ципели онога који је љубичицу 
изгазио. онај који није у стању да опрости, тај је 
у стању да понови злочин онога коме не жели да 
опрости и да у исти грех ували себе. 

у току брачног живота може доћи до онеспо-
собљавања, болести или какве друге слабости 
једног супружника. Тада ће овај здрави супруж-
ник бити на великом испи ту човечности. Тада се 
потеже онај скривени део мајке код жене и оца 
код мушкар ца. Тада се остварује пуноћа завета 
да брачни друг воли оног другог и за њега се бри-
не више него за себе. Бракови, у којима толико 
љубави има, јесу свети и светли.

заснивање брачне заједнице требало би да 
пру жа потпору и биолошкој и духовној обнови, 
што подразумева рађање и подизање деце, као 
дар од Бога и својеврсну круну брачне љубави и 
среће. Из разних разлога поједини бракови нису 
у могућности да тај циљ остваре. То не би требало 
нити смело да их учини несрећним, ако других 
разлога за то нема. Ако у срцу има енергије да се 
воли, могу се истом енергијом волети и деца сво-
јих рођака, комшија, или деца уопште, јер сва су 
деца дар, поверен на старање и вољење особама 
које душе и срца имају. Дакле, сва су деца наша. 
Свако дете жели да буде вољено исто онолико ко-
лико је нахрањено или обучено. Родитељство се 
може исказати према сваком детету које се заво-
ли. замислите, колико је тек велико родитељство 
или братство кад нешто сасвим своје подариш 
онима које ниси упознао или их никад нећеш 
упознати (као што чине добротвори, даваоци кр-
ви, они који пружају помоћ унесрећенима и бо-
леснима…)?

Многи родитељи нису у стању да пронађу об-
разац за подизање своје деце. Многи психолози, 
социолози, педагози, истражују и покушавају да 
у рамове неких дефиниција упакују узроке пона-
шања деце. Ја издвајам своје ставове и своја схва-
тања. Једина основна дефиниција из које настаје 
личност је – љубав. Свако неприхватљиво пона-
шање детета проистиче из страха од губитка љу-
бави својих најближих а затим и окружења. Ако 
је потпуно уверено да за то нема разлога, без об-
зира на генетска наслеђа, дете ће бити стабилно 
и нема разлога да у неар ти ку ли саном понашању 
показује окружењу да мора да се бави њиме. Љу-
бав може у великој мери да опегла генетске не-
равнине, љубав је извориште наде и радости и 
свеопште среће. Дете уме на најбољи начин да 
узврати онолико колико му се даје. Све време 
проведено са ближњима или на њих мислећи, 
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време је стварног живота. Пријатељи постоје, али 
они никада не би требало да буду нити прече 
друштво, нити значајнија забава, од своје деце. 
Добар пријатељ неће ти дозволити да му будеш 
већи пријатељ него што јеси својој деци и супру-
зи (односно супругу).

Љубав према деци има неке фазе по питању 
форме исказивања. Постоје године кад се зазор 
везаности родитеља и деце повећава. Деца уплов-
љавају у воде живота које их, природно, у извесној 
мери удаљавају од најближег окружења, а неке 
емоционалне везе прикопчавају их за друге осо-
бе, којима надокнађују удаљавање од родитеља. 
То је у ствари само промена форме, обрасца, 
преко којега љубав родитеља и деце прераста у 
нови облик. Деца и даље воле и желе да буду 
вољена, али на други начин. Та фаза у одрастању 
коју пубертетом називају, не јавља се код све деце 
истог узраста, истовремено. То је фаза када са-
радња и искрено отварање и поверење изме ђу 
родитеља и деце морају да буду најпотпунији. 
Код искрених родитеља и искрене деце овај пе-
риод карактерише велико поверење са обе стане. 
од родитеља и школе деца ће добити праве саве-
те и упутства, поверење и слободе, а родитељи ће 
од деце добити уверење да ће поштовати њихово 
поверење, које неће задирати у њихова осећања 
и добре намере, и потребе за самосталношћу и 
слободом које из срца и душе бујају. уместо прет-
њи и забрана, родитељи ће понудити помоћ и 
разумевање, и тако помоћи деци да воле и да бу-
ду вољена, али и да одрже и онај други део обаве-
за, да постану људи, који ће се школовати и уса-
вршавати, а тиме оспосо бити да носе терет живо-
та и да срећу потраже у срећи вољене особе.

Време не стоји. Ни живот. Наши организми се 
троше, неки брже, неки спо рије. Све те промене 
и процеси који се догађају у нашем организму 
нужно доводе и до промена душевног стања. 
Многи од тих процеса могу се пратити или прет-
пос тавити и за њих се може припремити… 

…умешност супружника да брачну љубав 
учине трајном и у одмаклој старости - одраз је 
њихове воље, труда, разумевања. Може се волети 
и у стотој години. Треба бити паметан.

Родитељима

- Научите децу да буду кротки, трпељиви и 
смерни.

- Научите децу да поштују кротке, трпељиве и 
сиромашне.

- Тако ће деца постати мудра, истрајна и кре-
ативна.

- Не оптерећујте децу вашим амбицијама, не-
го их пустите да сами зацртају свој пут, сходно 
њиховој психофизичкој конституцији, енергији 
и склоностима.

- Не одређујте унапред њихово будуће зани-
мање, друштвени положај, као ни брачне претпо-
ставке јер ћете упловити у њихове слободе и ство-
рићете блокаду у њиховом менталном сазревању 
и развоју личности.

- Не завирујте у сваки кут њихове интиме. 
Разговарајте са њима као другови, без истицања 
вашег личног ауторитета или личног успеха у 
животу и раду.

- Не испречавајте пред њих свој ауторитет. 
Многа деца ће под теретом родитељске величи-
не, коју не могу превазићи, потонути и нестати у 
мору понуђе них алтернатива, које долазе са свих 
страна.

- Не будите њихова поштапала у свим прили-
кама и неприликама, јер ће их такав ослонац за-
варати и зауставити на путу ка своме циљу.

- Разговарајте са децом о животу, љубави, сек-
суалности, али без утицаја на њихов избор брака 
или монаштва. Само емоционално зреле и углав-
ном пунолетне особе могу бити спо собне да по-
несу животне страсти, и да одговорно и озбиљно 
доносе одлуке уз стече на сазнања и дар природе.

- Не стидите се да са децом о свему на време 
разговарате. Много јаче ћете се постидети пред 
последицама.

- Научите децу да раде, да радне обавезе и за-
датке извршавају на време, али не тражите од 
њих да постигну више, него онолико, колико им 
телесне и менталне способности дозвољавају.

- Не тражите од њих, по сваку цену, докторате. 
И тога су нам пуне и суднице и луднице и гроб-
нице. Нека они сами одреде свој домет. 

- Не захтевајте од деце високе положаје. Висо-
ки положаји и елите су често стационари настра-
ности, неверстава и криминала.

- Подсетите се на земни живот Господа Исуса 
Христа. зар он није могао за себе да има златне 
дворце, слуге, свака задовољства? он није носио 
крст као украс, већ као терет, као жртву.

- Носећи крст као спасоносни терет и вршећи 
на тај начин ту часну дужност, човек улази у бо-
гочовечанске одаје вечног живота.

- Тада ће се радовати кротки, трпељиви и си-
ромашни… они који сиротињи дадоше и обрадо-
ваше је, Бога обрадоваше, они који гладну децу 
нахранише и обу ко ше, малога Христа нахрани-
ше и обукоше, Богу угодише, себе прославише.

Славољуб Љуба Јовановић
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Како сви тако и ја!« ове речи труби Вам у 
уши Ваша супруга кад год је Ви опоме-
нете, да се окане помодарства и распи-

кућства. Ви сте јој лепо одговорили: ето Бог 
нам је дао троје деце као три златне јабуке! Ми 
сад треба да живимо за децу а не само за себе. 
Нисмо више ни тако млади, да можемо јурити 
за сваком модом и сваким весељем. Па и здра-
вље треба да причувамо, ради деце. Ти се, жено 
жалиш често на главобољу, међутим чиниш 
све оно што доноси главобољу. Само то уди-
сање отровне помаде на лицу – готова главо-
боља; уз то нездрав ваздух по кафанама, под-
земним пивницама и позориштима; па нездра-
во одевање, неуредно спавање; још и нервоза 
од коцкања и пијанчења. Све то не води добру. 
- Али на све то жена одговара једно па једно: 
»како сви тако и ја!«

Који сви, изузетна жено? зар је сав свет у 
оној распусној гомили, у коју си се ти умешала 
и на којој све твоје мисли даноноћно почивају? 
ограничила си се и скучила све своје мисли, те 
тако не даш очима да погледају изван ограде 
твога друштва и виде остали Божији свет. Не 
само да све жене у свету не живе као ти, него 
ни једна улица жена у граду не живи тако. 
огромна већина мајки и удовица и девојака 
живе другачијим животом. Како онда можеш 
рећи: како сви тако и ја? узела си себи за при-
мер неколико њих распусних, неодговорних 
лица, ни мајки ни девојака, па само на њих 
мислиш, и у њима гледаш цео свет. Међутим 
цео остали свет гледа на вас као на циркусну 
групу, у којој сте ви и зверови и зверовође.

Но рецимо баш да цео целцати свет пође 
путем безумља и пропасти, зар ти, мајка три 
сина, не би имала храбрости да кажеш: ја нећу 
тим путем? заиста то би било јунаштво, које би 
привукло погледе неба и земље. Таква јунаш-
тва уписана су у златну књигу Светога Писма. 
То јунаштво имале су две кћери Лотове у Со-

дому. у проклетоме граду Содому није било ни 
једне једине непокварене и непрокажене душе 
изван дома Лотова. Да су нешто кћери Лотове, 
девојке, говориле као што говори једна мајка 
троје деце у наше дане: хајде, како сви тако и 
ми - свет не би знао за кћери Лотове ни за Лота; 
њихова имена не би била споменута у златној 
и вечној Књизи. Али оне нису тако говориле. 
због тога је био благослов Божији на Лоту и 
кћерима његовим. Па кад је куцнуо час раз-
вратноме граду, да спаљен огњем утоне под 
земљу и претвори се у мртво море, ангел Бо-
жији извео је ову честиту породицу изван гра-
да, да не види освету неба над онима који су 
безгранично прљали небо.

Или рецимо, да је Растко Немањић говорио 
као ти: како сви тако и ја! зар би он икад постао 
светим Савом, оцем народа свога, и вечитим 
укором савести оних својих потомака који го-
воре: како сви тако и ја! Али ако ови примери, 
и хиљаде других уз ове, не приањају за твоју 
душу, ја не знам шта да кажем. Ако се не даш 
поучити добрим примерима живота, онда се 
бар устраши од страшних примера смрти. По-
гледај, каквом су смрћу умирали, и умиру, они 
за којима си се ти повела, заборављајући мужа 
и децу. Језиве болести, злочини и самоубиства 
- без изузетка!

Могу ли да апелујем на оно што је најбоље 
у души твојој, кћери угледних родитеља? На 
оно што још није сасвим помрачено мраком 
ноћног живота? Тргни се, отрезни се, освести 
се! Сети се, да кад се ти смејеш у диму поноћне 
оргије, твоје разбуђено и расплакано дете у 
постељи тражи руку и реч материну. одбаци 
опасну реч: како сви тако и ја, па реци: како 
најбољи тако и ја! Да би се благослов онога, 
који те је благословио са три чеда, продужио 
на теби до краја века.

(Мисионарска писма, 126. писмо)

ЈЕДНоМ ГоСПоДИНу
КоЈИ СЕ жАЛИ НА НЕРАзуМНу жЕНу

ВлАДИКА НИКОлАЈ ВЕлИМИРОВИЋ
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Браћо, нећемо пак да вам буде непознато 
шта је са онима који су уснули, да не би-
сте туговали као они који немају наде. Јер 

ако верујемо да Исус умре и васкрсе тако ће и Бог 
оне који су уснули у Исусу довести с Њим,, (1Сол. 
4,13-14).1)

Када говоримо о смрти и када се сусрећемо 
са њом, неминовно се јавља осећај нелагодно-
сти, па чак и страха. Такво осећање можемо 
сматрати природним, јер смрт сама по себи 
јесте неприродна, као таква она нам није од 
Господа задата већ је по слабости људској, као 
последица првородног греха оличеног у отпад-
ништву од Бога доспела у творевину. Човеку 
сазданом по лику и подобију Божијем, коме ја 
задато да узраста у меру пуноће раста Христо-
вог, свакако није својствена пропадљивост и 
труљење који су неминовне последице смрти. 
Стога, побуна против смрти и страх од исте 
јесу исконска тежња човека, који се налази у 
стању пале природе, да живи онако како му је 
то по дару дато и задато, онако како је могао да 
живи да прародитељи Адам и Ева нису уради-
ли то што су урадили. Једном речју, смрт је 
најнеприродније стање за човека и природу 
уопште, и они траже излаз из тог противпри-
родног стања.

Такође, сусрећући се са смрћу ближњих, 
ми се сусрећемо са сопственом смртношћу, 
јер знамо да смо сваком смрћу, рецимо својих 
предака, ми ближи истој. Свака седа влас и бо-

1) Апостол на опелу

ра на лицу нам сведочи да старимо и да уми-
ремо. Шта друго онда може да се јави у душа-
ма нашим него бол, туга и страх!? 

Међутим размишљајући тако, човек запада 
у депресију, меланхолију и очајање, што су по-
губна стања по човека и његову околину. Сход-
но томе, такво стање треба избегавити и про-
тив њега се борити! за такво стање постоји са-
мо један лек, то је вера у Христово Васкрсење 
и другу шансу коју Васкрсењем из мртвих Хри-
стос дарује творевини. Спознајући ово и овако, 
у Цркви је настао и развио се богослужбени 
чин опела којим се уснули предаје у наручје 
земље. Тај чин опела сам по себи није ништа 
друго да служба којом се прославља Васкрсење 
Христово, као почетак и гаранција свеопштег 
Васкрсења.

Анализирајући текст опела ми видимо да су 
химне и стихире које певамо и читамо управо 
једна врста упутства онима који учествују и 
слушају, упутства која им указују на праве 
вредности и на идење путем Христовим на 
крају кога следи васкрсење и живот вечни. На-
вешћемо пример:

„Која то сладост живота остаје нетакнута 
тугом? Која то слава на земљи оста непроме-
нљива? Све је од сенке слабије све је од снова 
варљивије; у трен ока и смрт све ово узима. Не-
го, у светлости, Христе, лица твога, и у насла-
ђивању лепотом твојом, упокој кога си изабрао 
као човекољубац“ (стихира Јована Дамаскина 
на опелу, гл.1).

Педагошки значај
хришћанског опела
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Дакле, ево примера, у коме нам Црква ука-
зује да на крају животног пута није мрак, није 
пропаст већ напротив – светлост, која извире 
из лица Христовога, односно каже да се упо-
којени хришћанин удостојава гледања славе 
лица Христовога и обитавања у њој. Читаво 
опело јесте молитвени вапај Васкрсломе Го-
споду да уснулога прими у Царство небеско и 
дарује му живот.

Тако у Слави шесте песме се каже: „Ти си из-
вор живота, Господе, и божанским очовечњем 
избављаш оковане, уведи у сладосни рај слугу 
твога који се вером Теби пресели“. Видимо да-
кле, да нас текст самога чина опела постепено 
уводи у саму срж тајне упокојења, и указује 
нам да уснули одлази не у некакво ништавило 
или место патње, већ у сретање Господу.

Део опела који нам на најбољи начин от-
крива и казује шта се збива са умрлим, одно-
сно шта се, слободно можемо рећи, збива са 
нама, јесу кондак и икос 6. песме канона

Кондак:
,,Са светима упокој, Христе душу слуге тво-

га, где нема ни болести, ни жалости ни уздисања, 
но где је живот бесконачни“.

Дакле наша крајња одредница јесте друшт-
во и заједница Светитеља, а не земља и црви.

Икос:
„Једини си Ти, Господе бесмртан, који си 

створио и саздао човека; а ми смо земни, од зем-
ље саздани и у исту ћемо земљу отићи, као што 
си Ти, Створитељ мој, заповедио и рекао ми: 
,,Земља си, и у земљу ћеш отићи,, куда сви ми 
људи одлазимо. Али си Ти исти, Спаситељу наш, 
рекао да ко у Тебе верује, ако и умре живеће, и 
васкрснућеш га у последњи дан. Стога са надом 
васкрсења уместо надгробног ридања, певамо Ти 
песму: Алилуја“.

овде нам се изричито казује да уместо над-
гробног ридања и очаја ускликнемо песму: 
Алилуја, односно прославимо Бога. Пут у веч-
ни живот и лек од смрти јесте вера у Христа, 
стога наш живот мора да буде живот по Хри-
сту.

овде се може наметнути питање није ли 
својеврстан мазохизам захваљивати се Богу за 
то што нам је неког одузео!? ово често поста-
вљају такозвани атеисти, заправо антитеисти.

Ми, парохијски свештеници који вршимо 
опела, неретко се срећемо са ситуацијама да 

људи у тренутцима бола и очаја насталог због 
смрти неког њима блиског, поготово млађе 
особе, не могу да се исконтролишу, па понекад 
и узалуд узимају име Господње! Погођени 
емо  ционалним болом, људи изгубе кочнице и 
бивају непредвиђене ствари. 

Међутим, управо у оваквим случајевима 
најважнија је реч и то не било каква реч већ 
реч Духа Светога, реч Цркве. Та реч Цркве 
кроз уста пастира, т.ј. свештеника, мора да до-
ђе након јеванђеља и управо она има дефини-
шућу улогу на опелу. Проповед на опелу јесте 
заправо тумачење речи Божије и њена актуели-
зација у датом времену, простору и дотичном 
случају. зато проповед свештеника на опелу 
мора бити срчана, окрепљујућа и оживљујућа. 
она је упућена живој Цркви која сахрањује 
свог преминулог члана и представља лек за бол 
и тугу у срцима људским. Сходно томе она 
увек мора бити о васкрсењу, о животу, о Бо-
жијој љубави и о Царству небеском. Проповед 
не сме да буде класичан некролог којим се по-
злеђују ионако већ дубоке ране у срцима ближ-
њих. После ње, када приступи да целива покој-
ника док се поје стихира: ,,приђите последњи 
целив дајмо уснуломе“, ожалошћени треба да 
схвати да је тај уснули заправо преображени 
човек, дете Божије које је Богу прибројано и 
које са светима почива тамо где нема бола, ту-
ге и уздисаја, а где је живот бесконачни. Да је 
тело у сандуку свето тело које је храм Духа и 
које се похрањује – чува за васкрсење, а све то 
бива само и ис кључиво по благодати Бога који 
воли своје ство рење и себи га прибраја у зајед-
ницу љубави. 

Једино тако се постиже циљ и сврха и оства-
рује васпитна - педагошка сенквенца чина опе-
ла над уснулим хришћанином. Дакле, читаво 
опело, укључујићи и проповед као неотуђиви 
део истог јесте, поред тога што је молитва Богу 
за уснулог члана Цркве, заправо један поучни 
чин који даје одговор на питање шта бива са 
онима који су уснули, а у крајњој инстанци и 
шта бива са нама који ћемо уснути. Резултат 
поучавања би требало да буде, како се каже у 
икосу шесте песме: да уместо надгробног рида-
ња узносимо Богу победничку песму: Алилуја.

Јереј Марко Максовић
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Недалеко од вароши Ражањ, а 40. кило-
метара од Крушевца, престонице Све-
тог кнеза Лазарa, налази се питомо се-

ло Грабово са својом светињом - црквом Све-
тих првоврховних Апостола. Село се налази у 
прелепом крајолику, скровитом потпланин-
ском џепу, на обронцима планине Буковик. 

Сама црква је смештена у живописном кут-
ку природе, поред Јовановачке реке, испод 
столетних стабала липа, а подигнута је 1840. 
године, на темељима старе цркве. На овом ме-
сту постојао је манастир који је, заједно са 
овдашњим становништвом, кроз историју не-
колико пута претрпео страдања. По предању и 
сачуваном сведочанству манастир је, у XIV ве-
ку, подигао властелин кнеза Лазара, Вукосав, 
отац чувеног војводе Црепа, који је 1380. годи-
не у бици на Дубравици код Параћина, пораз-
ио Турке у првом покушају продора у Србију. 
То је онај јунак који се спомиње у боју на Ко-
сову као орловић Павле, кога је рањеног про-
нашла Косовка Девојка и од кога је чула по-
тресне приче о подвизима и страдањима срп-
ских јунака. Предање каже да су он и његов 
отац често долазили на планину Буковик да 
лове дивљач. Тако заволеше овај крај и сагра-
дише себи задужбину одмах поред два извора 
која се налазе у непосредној близини. 

После Косовског боја и погибије кнеза Ла-
зара, српска држава постала је вазална и на 
њено чело долази деспот Стефан, који је под-
ржавао политику Бајазитовог сина Сулејмана, 
у огорченој борби око престола са браћом Му-

хамедом и Мусом. у тој борби победио је Муса 
који је посебно био љут на Србе што га не под-
ржаше, те нареди казнену експедицију 1413. 
године. Са већом војском кренуо је на Србе, 
где је прво поразио Деспотову војску на Врбни-
ци а затим је почео да руши и пали све на шта 
је наишао. Срушио је и разорио: Крушевац, Бо-
ван, Соко Град, Сталаћ и тада је, пролазећи 
Сокобањском котлином, затим и Столовачким 
превојем наишао на манастир Светих Апосто-
ла Петра и Павла и спалио га до темеља. Тада 
се преко 30 монаха са бројним становништвом 
иселило у Бугарску. 

Но, место је остало светилиште за побожни 
народ овог краја, који га је кроз касније векове 
посећивао. По вољи Божјој, око 1780. године, 
обнови се манастир, са 2-3 монаха, чији се игу-
ман налазио у манастиру „Свети Роман“ у Ђу-
нису, недалеко од Грабова. 

Али ни тадашњи живот светиње не беше ду-
гог века. Како се Први српски устанак завршио 
поразом и пустошењем од стране Турака, исто 
се десило и са манастиром, који је 1813. годи-
не опет спаљен и порушен. 

Побожан народ и кметови су, 1831. године, 
око Богојављања, добили усмену дозволу од 
сердара ражањског Кара Асана да зидају цркву 
на месту старе, али да не сазна лесковачки Ша-
шит-паша. убрзо сердар умре а паша сазнаде 
да се зида без његовог знања, па похапси кме-
тове, затражи откуп за главе њихове и то 3500 
гроша. Народ није имао довољно новца, па је 
манастир Свети Роман позајмио 1181 грош а 

Црква Светих Апостола Петра и Павла
у Грабову



24

Ц Р К В А  У  Г Р А Б О В У

остало су додала два трговца из Ражња и један 
из Алексница. 

Године 1835, за владавине Кнеза Милоша, 
поново почеше радови на изградњи цркве на 
истим темељима. Године 1837. епископ Ти-
мочки Доситеј је осветио антимис који је до 
прошле године био у употреби. Године 1840. 
завршена је црква, а 1844, под владавином 
Александра Карађорђевића, исти епископ на 
дан Светих Апостола Петра и Павла осветио је 
постојећу цркву. 

После неког времена, тачније 1864. године, 
сазидан је конак, лепа зграда која је служила 

као коначиште вернима, који су долазили на 
службе Божје, а ту су становали свештеници и 
учитељи сеоски.

за време Другог светског рата у овом кона-
ку био је штаб Југословенске војске у отаџби-
ни. На челу тог штаба налазио се капетан Вла-
стимир Весић, син свештеника Душана Веси ћа 
из Пепељевца.

Штаб комаданта Весића у конаку цркве на-
лазио се од 1942. до јула 1944. године, када се 
после братоубилачке битке на Буковику са сво-
јом четом повукао преко Дрине у Босну. По 
повратку у Србију дошао је поново до Грабова 
где је и убијен у априлу 1945. године.

Сваке године, почевши од 2001, почетком 
месеца јула у конаку цркве одржава се ликов на 
колонија, док у кругу порте у исто време бора-
ви група деце извиђача.

По благослову Његовог Преосвештенства 
Епископа крушевачког Господина Давида, ове 
године почели су радови око санације конака 
и прилаза до цркве. Епископ Давид је нагласио 
да је итекако сазрело време да у овој светињи 
поново заживи монаштво.

Јереј Милан Бањац
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Данас Христос, засијавши на гори Тавор, 
показа својим ученицима образ божан-
ства свога.“ Речи написане у химни на 

служби о Преображењу, тако садржајне да чо-
век не може а да се не удуби у њихов смисао. Са 
тим мислима отац Растко и ја пошли смо у Пе-
тину, у манастир Свете Недеље, да бисмо одслу-
жили Свету литургију. улазимо у манастирску 
порту која је прелепа, без обзира на сасушену 
траву од летње жеге. Храм, такође прелеп у сво-
јој једноставности, препун верног народа, у ваз-
духу се осећа дах празника.

Јеванђелист Матеј, описујући Преображење 
Господње, каже: „И после шест дана узе Исус 
Петра, Јакова и Јована, брата његова, и изведе 
их на гору високу саме. И Преобрази се пред 
њима, и засија лице његово као сунце, а хаљине 
његове постадоше беле као светлост. И гле јави-
ше им се Мојсеј и Илија који с њим говораху 
(Мт. 17, 1-3). А Петар одговарајући рече Исусу: 
Господе добро нам је овде бити; ако хоћеш да 
начинимо овде три сенице: теби једну и Мојсију 
једну и једну Илији. Док он још говораше гле об-
лак сјајан заклони их, и чуше глас из облака који 
говори: ово је Син мој љубљени, који је по мојој 
вољи; њега послушајте (Мт. 17, 1-5).“

Преобразити се значи: узети други облик. Но 
Господ Исус се не преображава тако што ће на 
себе узети неки други облик, него открива уче-
ницима оно што је био, пошто им је отворио очи 
и од духовно слепих учинио их је онима који 
виде.

Свети златоусти, када објашњава зашто се 
слава божанства Његовога открива незнатно, 
каже да им је показао несагледиву славу Божју, 
не онаквом каква она заиста јесте, него онаквом 
какву су је ученици могли видети. Дакле, није 
им је открио у свој њеној величини, да не би по-
гинули гледајући је.

Свети Григорије Палама примећује да се Пре-
ображење Христово догодило у времену док се 
Господ молио на Тавору. Дакле, на овај начин 
Господ указује на значај молитве и да је једино 
кроз усрдну молитву, прожету добрим делима, 
могуће приближити се Господу и удостојити се 
виђења сјаја нестворене светлости.

Поред тога, Преображење Господње призива 
нас послушности: „ово је син мој љубљени, који 
је по мојој вољи; њега послушајте.“ Предавање 
вољи Божјој уз љубав која треба да краси срце 
сваког православног хришћанина, јер „по томе 
ће се познати да сте моји ученици ако имате љу-
бав међу собом“.

у тренутку приступања светој чаши видим 
преображена лица верног народа. Лица постају 
мекша, продуховљена, зраче сјајем нестворене 
светлости и онда као у магновењу схватам: Боже 
па они су доживели своје лично преображење. 
Можда и не знајући учинили су оно о чему пише 
свети Јефрем Сирин у једном свом спису: Пази-
те да ваша молитва не буде затворена у речима, 
нека свака ваша молитва буде богослужење. Да, 
сав верни народ заједно са свештенослужите-
љима учинио је да заједничка молитва буде пре-
точена у богослужење, у вечни славопој Преоб-
раженом Христу.

Трпеза љубави била је само продужено бого-
служење, које смо потом, верујем, пренели у 
сво ју домаћу цркву.

у повратку отац Растко и ја благодаримо Бо-
гу што нас је удостојио милости да будемо све-
доци Христовог сијања на гори Тавор, када по-
каза ученицима образ божанства свога.

Љубивоје Радовић, протојереј ставрофор

ПРАзНИК ПРЕоБРАжЕЊА ХРИСТоВоГА
у МАНАСТИРу СВЕТЕ НЕДЕЉЕ
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откако је на Видовдан 2006. године Ми-
трополит црногорско-приморски Г. Ам-
филохије донеo делић моштију препо-

добне Јелене Балшић у Лазарицу, црквени хор 
Свети кнез Лазар, по позиву Митрополитовом, 
сваке друге године на Благовести ходочасти на 
Бешку, учествује на Литургији и ма настирској 
слави.

И ове, 2013, ноћ уочи Празника полазимо 
на пут којим је пре шест векова, из Крушевца 
пошла, као невеста Ђурђа Балшића, господара 
зете, трећа Лазарева и Миличина кћи, Јелена. 
Потписник ових редова путује као члан жирија 
за доделу књижевне награде са њеним име-
ном. у укупном радосном ишчекивању. Са дво-
ра Кнежевог, Оче наш, иже јеси на Небесјех…, 
са благословом Владике Давида, са духовни-
ком на овом путовању, протом Драгим Веш-
ковцем. Пред нама је ноћ пута врлетног: Кра-
љево, Рашка, Нови Пазар… ређају се предели, 
нижу насеља. Колико ли је само Јелени било 
потребно да путује, коначи, погледује на брда 
и долине које и ми сада пролазимо, док није 
стигла своме новом дому. Да тамо стаса у дич-
ну, храбру, умну и одважну госпођу Лену, лепу 

Лену, учену Јелу, нашу Лену, како су је пода-
ници звали, такву „ да се све Српкиње њом по-
носе“.1)

Дворови у Скадру, улцињу, Будви; с’ једне 
стране Турци, с’ друге Млечани, она мужеум-
но ступа у борбу, по смрти Ђурђевој, штити си-
на Балшу, и задивљујуће се носи са недаћа ма. 
Подворење у Млечанима. Са Стефаном на тур-
ниру у Будиму, где задивљује европску власте-
лу: умом, лепотом, отменошћу. Дубровчани је 
дочекују… Мислим, готово наглас: „Неко беше 
Баошићка Јела“2); прави „репрезент про све ће-
ног српског друштва у првој половини 15 ве-
ка“3). Са поносом.

зачудо, иако готово пробдевена, ноћ лако 
прође. Пренусмо се у Вирпазару, старом на-
сељу на обали језера. Брда на хоризонту пре-
крива измаглица праскозорја. Нешто пре 7 са-

1) Мијатовић, Чедомир: Кнегиња Јелена Балшић, Бео-
град, 1997, стр.7

2) Пурковић Миодраг: Кћери Кнеза Лазара, Београд, 
1996. стр. 90.

3) Кашанин, Милан: Српска књижевност у средњем 
веку, Београд, 1975, стр. 442.

ЈЕЛЕНИ БАЛШИћЕВоЈ у ПоХоДЕ
Благовести 2013.
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ти на кеју нас дочекује наш домаћин у име Ми-
трополита Амфилохија, господин Симон Ђу-
ретић, и води да, као госпа Ленини по`дари, 
први уђемо и сместимо се на затвореној палу-
би брода. Стиже и Митрополит са епископом 
Јованом (ћулибрком).

Разгледамо околину, насеља на обали, ос-
трваца поред којих пролазимо. Пажљиви Си-
мон нам говори: – у Балшића време, XIV и XV 
век, на језеру се налазило двадесетак манасти-
ра. зетска Света Гора. Данас је десетак обно-
вљено. Показује на Врањину, са црквом Светог 
Николе, прича о монаху који сам све зида, и 
цркву и конак и све остало. – На Старчеву са-
храњен је штампар Божидар Вуковић…

Прилазимо острву Бешка (Горица, Брезо-
вица), које красе две цркве, она Ђурђева, по-
свећена Светом Ђорђу и Јеленина, посвећена 
Благовестима, у којој данас почива. „Порадо-
вах се весељем духовним,“ падоше ми на ум 
Јеленине речи упућене духовнику Никону Је-
русалимцу.

Литургија нас укрепљује, саслужује и наш 
отац Драги, хор пева, ми са њима, причешће 
нас воздиже, те ни ветар студени не приме ћу-
јемо.

Потом се, испред цркве Благовести, доде-
љује награда „Јелена Балшић“, прима је син 
песника Слободана Ракитића, зимус премину-
лог добитника. Ређају се беседе, и Митрополи-
това – рече да су пронађени и остаци мученице 
оливере, која је, по повратку из турског харе-
ма, код сестре нашла уточиште, да ту и почине.

у даљем програму, пркосећи хладном ве-
тру, глумица Крушевачког позоришта Љиљана 

Ђоковић говори песму Оливера, коју Митропо-
лит пожеле да чује поново, за трпезом љубави. 
Написала ју је Крушевљанка Миланка Мило-
сављевић. обрадоваћемо је када се вратимо.

Видимо да манастир расте, сестринство се 
увећава, једну девојку Митрополит дарива ка-
ишем и благослови пут њеног искушеништва. 
Све су младе, и мати Фотина млада је, енергич-
на, гради се шта треба.

После трпезе љубави, а пре поласка улази-
мо у цркву посвећену Богомајци, целивамо ки-
вот са Јелениним моштима, као благослов за 
срећан повратак.

Друге ноћи, добрано зашле у наредни дан, 
стижемо у Крушевац. Испуњени и благодарни. 
Као да нас је сама Јелена на Бешкој дочекала, 
угостила, порадовали смо се једни другима, па 
нас је и отпратила у свој завичај. Не меримо 
време, но нам је мера - у Духу радост. Да рече-
мо гласом њеним:

„Но замало и кратко би нам виђење, да би 
ко рекао у огледалу образ угледасмо или у не-
ки сан танак да сам снесена…4)“

И стиховима великог брата јој Стефана же-
љу да изразимо:

„Еда би се опет саставили / и видели се опет,/ 
љубављу се опет сјединили/ у самом Христу 
Богу нашем,/ Коме слава са оцем/ и са Светим 
Духом/ у бескрајне векове. Амин!5).

Љубица Петковић

4) Јелена Балшић: Друга посланица Никону Јерусали-
мцу.

5) Деспот Стефан: Слово љубве.
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Пре неки дан видех на 
старом крушевачком 
гро бљу да је раскопан 

гроб проте Милуна Стоја ди-
новића и протинице Дарин-
ке. На њихо вом гробном ме-
сту сада лежи мермерна пло-
ча и надгробни споменик дру-
гог човека – са храњеног у њи-
хову раку! Протин споменик 
остављен је да лежи на зе мљи 
недалеко од ње говог гро бног 
места. Човек који је при мао 
пи сма од светог Ни колаја жич-
ког, светог исповедника До си-
теја загребачког, патри јарха 
Гаврила Дожића; имао синовца пред  сед ника 
Краљевске владе Милана Сто јади но ви ћа… до-
чекао је да му гроб буде раскопан! 

у књизи Птице из Наиса писао сам како 
сам открио споменик проте Милуна Ј. Стоја-
диновића на старом крушевачком гробљу: 

„Има томе десет година кад постадох свеш-
теник при Цркви Светог Ђорђа у Крушевцу. у 
то време још није био завршен нови парохиј-
ски дом, па смо нас седморица свештеника 
има ли на располагању две канцеларије у старој 
црквеној кући, подигнутој пред Балканске ра-
тове. у њеном пространом предсобљу, из кога 
се улазило у малу крстионицу, скромне кан це-
ларије, магацин и собу за црквењака, пажњу 
ми је привукла лепа споменплоча и стари ор-
марић с књигама. „ову кућу подиже и поклони 
Цркви Светог Ђорђа Мара Филипа Јованови ћа, 
трговца из Крушевца, за спомен свој и свога 
супруга Филипа, 1912. године“, пише између 
мермерних ликова Филипа и Маре, задужби-
нарски загледаних у придошлицу, које је пот-
писао мајстор Ђертото. Прво слободно време 
искористих да прегледам стари ормарић с књи-
гама. он ме је неодољиво подсећао на сеоску 
библиотеку старог српског ратника из мог де-
тињства, с предратним насловима Српске књи-
жевне задруге у првом плану. Древни часопи-
си и мало књига богословске садржине, уз не-
што архивске грађе, почивали су затворени у 

доњи део ормара. Ту нађох 
дело проте Милуна Ј. Стоја-
диновића Срп ска Голгота 
споменица са стазе живота, 
штампано 1940. године у 
Крушевцу. Пошто прочитах 
ову књигу, упитах за њеног 
аутора, најпре свештенике, а 
онда народ. Међутим, нико 
од мојих саговорника не зна-
де ништа да каже о проти Ми-
луну. После тога више пута 
сам читао Српску Голготу и 
носио се мишљу да посетим 
архив епархије нишке с на-
дом да ћу ту открити ко је њен 

аутор. Једном упитах и епископа, али ћутање 
о проти Милуну се не прекиде. Све моје знање 
о њему заснивало се на претпоставци да је по-
рек лом из Стопање, будући да је породица Сто-
јадино вић некада живела у овом селу крај Кру-
шевца. После пет година, у Крушевцу је штам-
пана књига животија живано вића о Стопањи. 
он је рођен у овом селу и годинама је истра-
живао његову историју. Једном га упитах да ли 
му нешто значи име проте Милуна Стоја ди-
новића. 

- Како да не – одговори писац и рече ми не-
колико цртица из протине биографије, упућу-
јући ме на Лесковачки зборник: 

- Ту сам читао један рад о њему. 
Тако открих рад проте Драгутина Ђорђеви-

ћа о проти Милуну Стојадиновићу у Лесковач-
ком зборнику за 1992. годину. После читања 
протине био-библиографије оживех сећање на 
своје рукоположење у чин презвитера у леско-
вачкој цркви. Тада сам имао част да упознам 
проту Драгутина Ђорђевића, народног просве-
титеља и најбољег познаваоца живота и обича-
ја у лесковачкој Морави. у биографији проте 
Милуна недостајала је година упокојења и ме-
сто где је сахрањен. 

- у Стопањи није сахрањен, сигурно – рече 
ми животије живановић. 

Два пута сам ишао у Јавно комунално пре-
дузеће „Крушевац“ и од њих тражио да погле-

Прота Драгић Илић

ЈЕДАН РАСКоПАНИ СВЕТЛИ ГРОБ
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дају своје старе књиге, не би ли у њима про-
нашли гробно место знаменитог проте. 

- Не, он није сахрањен на старом крушевач-
ком гробљу – добих последњи одговор. 

Годину дана касније, сахрањивали смо јед-
ног мог парохијанина на старом крушевачком 
гробљу. Кад приђосмо раки, угледах крај ње 
старински, мало нагнут, споменик од пешчара 
с необично великом заједничком фотографи-
јом седог свештеника с камилавком, проду-
ховљеног лика и његове супруге. Приближих 
му се и прочитах: „овде почивају и чекају оп-
ште васкрсење и живот будућег века прота Ми-
лун Ј. Стојадиновић (1864-1941) и његова су-
пруга протиница Даринка (1866-1934)“, а онда 
се прекрстих од чуда.“

Прота Милун Ј. Стојадиновић био је у своје 
време најелитнији српски свештеник. Мени 
чини посебну част то што је он био и катихета 
крушевачке гимназије – школе у којој више од 
десет година предајем веронауку. Иначе, он је 
заслужан за подизање цркве у Лесковцу, у којој 
сам рукоположен за презвитера 1995. године. 
Приложник и добротвор ове цркве био је Ми-
хајло Пупин. (Лесковачки гласник, уредник Сре-
тен Динић, бр. 11, Лесковац, 1935. година, стр. 
3) Прота Милун је као сиромашни ученик бе-
оградске богословије морао једно време да по-
служује по богатијим кућама, па је тако био 
запослен у кући књижевника Лазе Лазаревића. 
Касније је прота радо бринуо о даровитим ђа-
цима – као што је био његов синовац Милан 
Стојадиновић, у српској историји записан као 
председник краљевске владе. Интересантно је 
да је утицај стрица био видљив код младог Ми-
лана Стојадиновића и у одабиру тема његових 
првих штампаних радова. Тако је будући пред-
седник краљевске владе 1909. године штампао 
у Београду књигу О регулисању парохија. у књи-
зи Ни рат ни пакт Милан Стојадиновић пише 
о својим школским данима: „за Краљеве награ-
де које су се делиле на дан Светога Саве буде 

једне године расписана тема из Црквеног пра-
ва: о материјалном издржавању свештенства, 
које је онда живело у врло бедном стању. Мој 
стриц, Милун Ј. Стојадиновић, био је прото-
презвитер у Лесковцу. Код њега сам пронашао 
доста материјала о томе питању, а у његовој 
кући сам видео како у ствари живи српски па-
рохијски свештеник. Да бих добио податке, 
осо бито о стању православног свештенства у 
Аустро-угарској путовао сам у Сремске Кар-
ловце и у библиотеци српске Патријаршије 
прегледао дотични материјал и разговарао са 
неким познаваоцима тог питања. На тај начин 
мој рад је био добро документиран да сам до-
био Краљеву награду, што је било велико одли-
ковање за једног младог студента.“

Проту Милуна су познавали и ценили нај-
значајнији људи свога доба у српском народу. 
Патријарх Гаврило, на Савиндан 1939. годи-
не, му пише: „Приликом данашњег Ва шег сла-
вља седамдесет пете годишњице живота и пе-
десет пете годишњице Ваше ревносне службе 
Богу и народу шаљемо Вам уз Наш Патри ја-
рашки благослов најсрдачнија честитања.“ 
Свети Ни колај жички пише: „Нека би благи 
Господ благословио венац лета његових и учи-
нио га плодовитим на духовној њиви Својој до 
краја – и преко краја. Амин. Боже дај!“ Свети 
исповедник Доситеј загребачки пише: „Срда-
чно честитам прославу седамдесет пет година 
живота и педесет пет година службе Богу и на-
роду.“ Сво је честитке слављенику тада су упу-
тили: епископ нишки др Јован, Његова ексе-
ленција пред седник краљевске владе др Ми-
лан Стоја дино вић, министар правде Милан 
Симоновић, народни просветитељ Сретен Ди-
нић, многи свеш теници, протин кум Влада 
Теокаровић, инду стријалац из Параћина, и 
многи други.

Стари прота, годину дана касније, 1940. го-
дине у Крушевцу штампа књигу Српска Голго-
та споменица са стазе живота. он се тако ода-
зива, како вели у предговору ове књиге, на рас-
пис Светог архијерејског синода, којим се апе-
лује на свештенике – страдалнике из Првог 
светског рата да своје сећање запишу како би 
се „штампала једна Споменица која би у пот-
пуности очувала успомену на све националне 
и црквене мученике.“ „у том циљу ја сам по-
слао нешто мало материјала на употребу, али 
то је недовољно, а све не би ни могло стати у 
општу Споменицу. зато сад износим у овој 
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књизи шири опис свега што сам лично прежи-
вео као одјек ондашњега крика, нека чује ко 
треба да чује, и нека зна ко треба да се поучи. 
Јер збиља, све је онда било угрожено и срозано: 
и земља и имовина и слобода и живот! Само 
наша част и национални понос остали су на 
висини.“ Тако је у овој књизи сачувано од за-
борава пешачење проте Милуна и тројице ње-
гових колега свештеника, у зиму 1916, уочи 
Нове године, у пратњи бугарског стражара из 
Лесковца, преко Грделице, Џепа, Сурдулице, 
ћурковице, крај Власинског језера, села Божи-
це, Треклин, земан у бугарске логоре: Хасково, 
Горње Паничерово – где су били годину и по 
дана и Ескиџумаја – „прво нас стрпаше у једну 
основну школу, па после у једну стару џамију 
пуну сваког ђубрета, да смо морали сами из-
носити балегу и чистити патос, а после у неку 
бившу ткачницу. Но, сви услови за живот били 
су као и у Паничереву! На Велики петак дадо-
ше нам по парченце црвљивог качкаваља, а на 
Васкрс чорбу од пасуља! … Много пута, тобож 
за неку „кривицу“, шибали су поједине логора-
ше дебелим прућем, по голој стражњици – до 
липтања крви. од силних болова јаук се чуо до 
неба. А много пута су их убијали као зечеве 
пушком, јер су тобож хтели да побегну! … Хра-
на као за свиње: у казане од по сто литара ставе 
по два-три килограма пасуља који плива у води 
горе-доле и ту се стављају разне траве: купус, 
пепељуга, штир, патлиџан, трули краставци, 
тикве итд. Права свињска мећа! … Било је про-
тојереја ставрофора и игумана који су морали 
копати рупе за нужнике и чистити их! … И у 
свој тој страхоти ради душевне хране сетимо 
се по који пут песника који каже: „Хај, што 
Србин јоште живи крај свих зала ⁄ песма га је 
одржала њојзи хвала!“, па чешће отпевамо: 
„завичају, мили крају ⁄ у ком сам се родио ⁄ 
душе моје мили рају ⁄ ко те не би љубио?“, за-
тим: „ој, Србијо мила мати ⁄ увек ћу те тако 
звати“, итд.“

Прота Милун Стојадиновић штампао је три 
књиге Споменица са стазе живота. Прву књигу 
је посветио својој супрузи Даринки премину-
лој године 1935. Другу књигу је исписао својим 
размишљањима на тему шта је време, о време-
ну и вечности, цркви, о животу, успеху… у њој 
је известио о прослави свог свештеничког ју-
билеја 1939. године у Крушевцу. Трећа књига 
Српске Голготе штампана је 1940, годину дана 
пред протину смрт. 

Другу књигу прота је започео насловом По-
рука с неба: 

„Необичан, али не и чудан наслов. Необи-
чан, јер се ретко дешава, а није чудан, јер се 
стварно дешава и ако је то за нас необјашњиво. 
Познавајући данашњи свет и његов ментали-
тет, знам да ће неко рећи: „Гле! Шта је ово сад, 
како може бити порука с неба?“ А ја кажем да 
може бити, да је бивала, бива и биће. И баш те 
поруке с неба дају нам инспирацију – надах-
нуће за наш живот и рад на земљи. Ево приме-
ра: 

1. Кад зора свиће, зар то није знак или по-
рука да настаје дан? 

2. Кад се небо наоблачи и окупи грмљавина, 
зар то није знак или порука, да ће бити киша? 
„Но то је“, рећи ће неко „по природном зако-
ну.“ Али има и натприродних појава. 

3. Кад се цару Константину Великом поја-
вио крст на небу са натписом „овим ћеш по-
бедити“, зар то није била порука с неба? 

4. Кад приликом нашег устанка на дахије, 
како вели песник, „небом свеци сташе воје-
вати“, зар ова знамења нису била порука с неба 
и Србима и Турцима. 

5. Кад сам ја за време окупације као трого-
дишњи логораш у Бугарској – вучен скоро кроз 
целу њихову државу, половином рата у селу 
Горњем Паничереву, близу Старе загоре, Ка-
занлука и чувеног балканског „Шипка“ кланца 
на реци Тунџи, крај Долине ружа, са преко хи-
љаду намучених српских заробљеника на дан 
Светог цара Константина и царице Јелене, ус-
ред дана, видео на небу огроман велики крст 
од облака, тумачећи ову чудну појаву многима 
сам тихо у поверењу рекао: „ово је за нас браћо 
добар знак, не бојте се, Бог нам објављује спа-
сење. Силом смо са нашег огњишта милог от-
ргнути и овде доведени, силом ћемо бити и 
ослобођени. На крају крајева, наша је победа.“

у лето 2010. године, приметио сам да се 
срушио протин споменик на старом круше-
вачком гробљу и то тако да је његово лице, епи-
таф и фотографија, пало на земљу и остало да 
лежи скривено од очију јавности прекривено 
надгробником од пешчара. у својој архиви 
имам фотографију споменика пре његовог па-
да са које преузимам протин лик за ову књигу 
као позив на његову обнову. Ако овај позив не 
успе остаће, бар, у Куцању овакав траг да је у 
Крушевцу сахрањен један за историју града ва-
жан свештенослужитељ и духовник.“
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6. јун. Присуствовао завр-
шној приредби крушевачких 
предшколаца, oдржaнoj на Сло-
бодишту, у оквиру Видовдан-
ских свечаности.

8. јун. Служио у цркви Ла-
зарици и потом, у Амфитеа-
тру парохијског дома, уче-
ствовао у раду Сабора веро-
учитеља Епархије крушевач-
ке.

9. јун. Cлужио Свету Ли-
тур гију у цркви Покрова Пре-
свете Богородице на Расини.

15. јун. Присуствовао часу 
Веронауке за одрасле при Са-
борној цркви у Крушевцу.

13. јун. Спасовдан. Cлужио 
у храму Вазнесења Господњег 
у Александровцу.

Поводом празника Светог 
мученика Јустина Философа 
и Преподобног Јустина ћелиј-
ског и врањског, служио бде-
није у храму Светог мученика 
Јустина Философа и Препо-
добног Јустина ћелијског и 
врањског у Врању.

14. јун. На празник Препо-
добног Јустина ћелијског и 
врањског, саслуживао у храму 
Свете Тројице у Врању, Епи-
скопу бачком Г. Иринеју, а са 

Митрополитoм димитријад-
ским Г. Игњатијем, из Волоса, 
Епископом врањским Г. Пахо-
мијем, бројним свештенством 
и монаштвом из Волоса и Епар-
хије врањске. одржаo беседу. 
Присуствовао академији по-
водом јубилеја 1700 година 
Миланског едикта, у органи-
зацији Епархије врањске.

16. јун. Cлужио Литургију 
у селу обреж, у храму Светога 
пророка Илије.

18. јун. Cлужио полугоди-
шњи помен блаженоупоко-
јеном Епископу жичком Го-
сподину Хрисостому у Сабор-
ној цркви у Крушевцу.

21. јун. у поподневним ча-
совима, cа cвештенством са-
борног храма дочекао Влади-
ку Теодосија, Епископа раш-
ко-призренског и косовско-
метохијског. Дао уводно сло-
во и на крају прочитао текст 
Миланског Едикта на годиш-
њем сабрању богослова - буду-
ћих свештенослужитеља Епар-

хије крушевачке, у простори-
јама Саборне цркве у Крушев-
цу.

22. јун. задушнице. Cлу-
жио Литургију у цркви Светог 
мученика Агатоника на Ста-
ром крушевачком гробљу, по-
том помен уснулим хриш ћа-
нима, за које су верни донели 
у Цркву жито и вино. Служио 
празнично бденије уочи Духо-
ва у трстеничком храму по-
свећеном Светој Тројици. 

23. јун. Света Тројица. Cлу-
жио у цркви Светог великому-
ченика Георгија уз cаслужи-
вање арх. намесника лазарич-
ког проте Драгог Вешковца и 

свештеника Саборне цркве. 
По Литургији предводио Ли-
тију до Cпоменика косовским 
јунацима, која се ту срела са 
Литијом из цркве Лазарице. 
одcлужио молебан за житеље 
града Крушевца.

24. јун. Другога дана Праз-
ника Педесетнице cлужио у 
храму Свете Тројице у Мудра-
ковцу.

25. јун. На Духовски уто-
рак служио у манастиру Дрен-
чи. увече у дворани биоскопа 

Архипастирска делатност
Епископа Крушевачког
Господина Давида
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„Крушевац“ присуствовао пре-
мијерном извођењу сценске 
кантате „Крст Cветог цара Кон-
стантина“, композитора Ми-
рољуба Аранђеловића Расин-
ског на либрето Небојше Лап-
чевића.

Од 26. до 29. јуна. у граду 
Верији, у оквиру манифеста-
ције у част њеног оснивача 
Светог Апостола Павла, под на-
зивом „Дани Светог Апостола 
Павла - Павлија”, представљао 
Српску Православну Цркву на 
Међународном научном си-
посиону, под називом “Власт 
и служење по Светом Апосто-
лу Павлу“. овом приликом 
про читао и писмо Његове Све-
тости Патријарха српског Г. 
Иринеја учесницима симпо-
сиона.

6. јул. у порти цркве св. 
Илије у Ражњу, на главној са-
борској вечери манифестаци-
је под називом „Дани Саве Је-
ре мића”, одржао уводну бесе-
ду и присуствовао програму.

7. јул. Служио у Храму ро-
ђења светог Јована Kрститеља 

у Јасиковици, освештао про-
сторије парохијског дома, по-
том пресекао славски колач. 
Добротворима и дародавцима 
који су учествовали у поди-
зању храма уручио архије-
рејске грамате и захвалнице.

9. јул. у крушевачком Кул-
турном центру присуствовао 
промоцији књиге госпође 
Сла ђане Бундало „Скарлетна 
туга“.

12. јул. Cлужио у цркви 
Светих Апостола Петра и Пав-
ла у Грабову. у чин протојереја 
произвеo презвитерa Владицу 
Столићa. Пререзао славски 
колач.

13. јул. Служио Свету Ли-
тургију у Цркви Светог цара 
Константина и царице Јелене 
у селу Кукљину, уз саслужење 
преко 60 свештенослужитеља 
Епархије крушевачке. Oвде је 
одржана централна свечаност 
Епархије крушевачке пово-
дом обележавања 1.700 годи-
на Миланског едикта. Пароха 

ку кљинског протојереја Дали-
бора Милошевића одликовао 
напрсним крстом. По Литур-
гији одржан пригодан умет-
нички програм. Свечаност је 
окончана Трпезом љубави и 
беседом оца Вукмана Петро-
вића – намесника жупског, о 
личности Светог цара Кон-
стантина Великог, његове мај-
ке Свете Јелене и значају Ми-
ланског едикта.

14. јул. Cлужио у селу Буци 
подно Јастрепца. По завршет-
ку Литургије обављено резање 
славcког колача и освештање 
палионице свећа и црквене 
продавнице. Потом су мешта-
ни приредили културно-умет-
нички програм и Tрпезу љуба-
ви.

 у поподневним часовима 
у здравињској цркви крстио 
Анастасију, кћер здравињског 
свештеника Стефана.

15. јул. Примио Епископа 
врањског Г. Пахомија, на по-
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вратку са устоличења Еписко-
па зворничко-тузланског Го-
сподина Хризостома.

20. јул. Cлужио у манасти-
ру Петина, посвећеном светој 
мученици Недељи. На поврат-
ку посетио цркву Светог Илије 
у изградњи у селу Дворане. 
увече присуствовао додели 
награде “Беловодска розета” 
академику др Драгољубу Не-
дељковићу у селу Бела Вода и 
културно-уметничком про-
граму потом изведеном.

21. јул. у манастиру Светог 
Луке у Бошњану прослављен 
Дан Епархије крушевачке. 
Епископ Давид најпре је ос-
вештао трпезарију у мана-
стирском конаку, потом слу-
жио св. Литургију, на којој је 
настојатељу манастира Стр-

мац оцу Николају доделио 
протосинђелски чин и притом 
одржао беседу. На крају је 
пресечен славски колач и 
приређена Трпеза љубави.

25. јул. Служио у цркви 
Светог Ђорђа у Крушевцу, а 
поводом Празника Иконе 
Све свете Богородице Троје-
ручице. овo је и слава појачког 
друштва при Саборној цркви, 
те је Владика пресекао колач 
и беседио о Пресветој Богоро-
дици на Tрпези љубави. у 
Јасици присуствовао додели 
награда поводом конкурса 
„Љубав и смисао“, који су рас-
писали књижевни клуб „Бого-

љуб“ при цркви Светог Про-
копија из Јасике и друштво 
српско – руског пријатељ ства 
„Православље“ из Крушевца.

26. јул. Сабор Светог Ар-
хангела Гаврила. у селу Сми-
ловац освештао новосаграђе-
ни храм посвећен Светом Ар-
хангелу Гаврилу.

28. јул. Служио Свету Ли-
тургију у селу Лучина у близи-
ни ћићевца. 

30. јул. Председавао првој 
редовној седници Епархијског 
управног Савета Православне 
Епархије крушевачке, одржа-
ној у просторијама Епархиј-
ског центра и храма Св. Геор-
гија.

8. авг. По лечењу на ВМА 
вратио се у Крушевац, где је 
дочекан од свештенства града, 
са Архијерејским намесници-
ма Епархије крушевачке. По 

одслуженом многољетсвију у 
цркви Св. Ђорђа разговарао са 
свештеницима.

9. авг. Cлужио у Саборној 
цркви у Крушевцу.

14. авг. у Саборној цркву у 
Крушевцу изнео Часни Крст и 
осветио воду којом је кропио 
присутни народ и свештен-
ство.

18. авг. уочи Преображења 
Господњег у цркви Св. Ђорђе у 
Крушевцу одржaо беседу о 
тајни празника чије се наве-
черје славило.

24. авг. По вечерњој служ-
би у цркви Св. Ђорђа састао се 
са ученицима православних 
богословија који су примљени 
за Епархију крушевачку. од-

ржао беседу о 
значају бого-
словља данас, 
начину на који 
треба да се 
при ступа бого-
словским нау-
кама и како да 
млади људи ко-
ји су свој жи вот 

посветили изучавању бо го-
словља најбоље послуже својој 
Цркви и свом народу.

25. авг. Служио Литургију 
у Саборној цркви у Крушевцу, 
током које је у чин свештени-
ка рукоположио ђакона трсте-
ничког Мирољуба Симеуно-
вића.
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26. авг. Присуствовао от-
варању Шестог међународног 
симпосиона западних и пра-
вославних новозаветника под 
насловом „Свети Дух у Ново-
ме завету и Цркви“ у Великом 
амфитеатру Православног бо-
гословског факултета у Бео-
граду.

1. ceпт. у Малој Грабовни-
ци код Бруса освештао храм 
свете преподобномученице 
Параскеве –Петке. После ве-
черње службе са молебном за 
почетак нове школске године 
у цркви Св. Ђорђа у Крушевцу 
беседио и благословио децу и 
родитеље.  

5. септ. Присуствовао ре-
довном заседању Међународ-
не комисије за теолошки дија-
лог између Англиканске и Пра-
вославне Цркве (International 
Commission for Anglican-Or-
thodox Theological Dialogue = 
ICAOTD). 

у Владичанском двору у 
Новом Саду извршио чин бла-
госиљања славског колача и 

кољива у славу и част светог 
Иринеја Лионског, имендана 
Епископа бачког Г. Иринеја 
(Буловића). 

7. септ. Служио Литургију 
у цркви Св. Ђорђа на којој је у 
чин ђакона рукоположио г. 
Александра Димитријевића и 
одржао беседу о величини 
свештеног позива и служења. 

11. септ. Началствовао Ли-
тургијом у селу орашју код 

Вар варина и у чин презвитера 
рукоположио ђакона Алек-
сандра Димитри-
јевића. у поврат-
ку посетио паро-
хијску цркву у се-
лу Бачина. 

12. септ. уз 
саслужење свеш-
тенства Епархије 
крушевачке ос-
вештао темељ и 
положио камен 
темељац за нову 
цркву светих великомученика 
и победоносаца Георгија и 

Димитија на Багдали (Круше-
вац). Црква се зида по угледу 
на Његошеву капелу. Чину је 
пристуствовао и Градоначел-
ник града Крушевца г. Братис-
лав Гашић, као и ктитор бу-
дуће цркве господин Љубомир 
ћурчић, коме је Епископ уру-
чио архи јерејску грамату.

15. септ. Саслуживао Ње-
говој Светости Патријарху 
српском Г. Иринеју у Сабор-

ном храму Ро ђења 
Пресвете Богородице 
у Сарајеву а поводом 
60 година свештено-
монашког и 40 годи-
на архи јереј ског слу-
жења у Срп ској пра-
вославној цр кви Ње-
говог Високопреос-
вештенства Митро-

полита дабробосанског Ни-
колаја.



С Е Т И  С Е ,  Г О С П О Д Е ,  С Л У Г У  С В О Ј И Х

МоЛИТВЕНо СЕћАЊЕ
 на протонамесника

ДРАгОСлАВА РАДОСАВЉЕВИЋА
(1944-1988)

Поводом двадесетпетогодишњице упокојења
 
Пре 25 година, на дан преподобног Давида Солунског, 9. јула, престало је да куца срце пле-

менитог нам пастира, оца и родитеља, протонамесника Драгослава Радосављевића. Тужно су 
одјекнула звона са звоника беловодске цркве, болно је одјекнула вест о његовој смрти.

отац Драгослав рођен је у селу Годачица код Краљева 21.06.1944. године од оца Велимира и 
мајке Душанке. основну школу завршио је у свом родном селу, а Богословију од 1960. до 1965. 
у Призрену. После одслужења војног рока упознаје своју животну сапутницу Надежду. Рукопо-
ложен је у чин ђакона 30.01.1967. год, а сутрадан у чин свештеника, у манастиру жича, а од 
блаженопочившег епископа др Василија Костића. На прву парохију, у село Станишинци код 
Врњачке Бање, одлази 15.02.1967. године. Ту остаје врло кратко време, 22 месеца. По личном 
захтеву добија другу парохију, у Епархији нишкој. Постављен је 11.11.1968. год. у цркву Свете 
Тројице, у Белој Води код Крушевца, где је опслуживао Белу Воду, Брајковац и Каменаре. На 
овој парохији остаје до своје преране смрти, укупно 20 година. за време службовања парохију 
је препородио својим марљивим радом, пожртвовањем, залагањем. Прво је направљена цркве-
на кућа за становање свештеника а значајне послове је урадио и око саме цркве: кров је препо-
кривен бакром, храм је обновљен споља фасадексом, а унутра молерајем, а обнављене су и 
фреске. затим је сазидана још једна црквена кућа и приручна зграда за потребе цркве.

 у селу Каменаре, где се налази храм посвећен св. Петки, подигнут је парохијски дом. Свој 
живот је посветио изградњи и раду као прави пастир, у славу живога Бога и на добробит народа 
Божјег. Волели су га и ценили његови парохијани. за уложени труд 1979. године одликован је 
чином протонамесника. Био је родитељ и учитељ сваком парохијану, стрпљив пастир спреман 
да сваког саслуша. овоземаљски живот и своју мисију завршио је у својој 44. години.

Овом приликом бисмо хтели да се захвалимо његовој светости патријарху српском Господину 
Иринеју, свим свештеницима, његовим парохијанима из Беле Воде и околине и свештенику Петру 
Јараковићу за пожртвовану помоћ коју су нам пружали до данас. Захваљујемо се новооснованој 
Епархији крушевачкој, а посебно Епископу крушевачком Господину др Давиду.

Господе, у Царству Твоме вечни покој подари слуги своме
протонамеснику Драгославу Радосављевићу.

захвална родбина




