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ОГЛЕДАЛО
у чистој реци огледа се небо, у чистом срцу лик Бога Вишњега.
чисто срце твори дела вечности вредна.
Када у срцу обитава љубав, душа се врлинама краси, а биће човека 

надахњује снагом да гради вредности праве, и искрен принос узноси 
Творцу. Душа тада о рају сања, њему тежи и њега би да има и подели са 
свима.

А када гордост, похлепа и завист освоје срце човека, прогнана буде 
љубав из њега; ту нема више ни пажње ни обзира, преко вредности се 
гази, брат непријатељем проглашава, а приземни интерес постаје водиља.

Једном (о, да би само једном!) браћа жртвени принос принеше, Каин 
и Авељ. На Авеља више Господ погледа, Каин из зависти постаде крвник 
брата свога.

Колико је лакше рушити и разградити, неголи стварати и градити!
у чијим ћемо делима препознати отисак Господа Творца?

Нек дела Каинова не буду нам водиља, а руке и душе наше не буду 
у њима.

Пред жртвом сваког појединца и жртвом народа мог, пред приносом 
искреним и чистим, молитвено стојмо са вером да ће Господ погледати 
и примити, ма колико бивало Каи на и прошлих, и ових, и будућих дана.

Небо да се огледа у рекама, лик Божји у срцима људи.

…Наиђу дани кад срце заплаче
због светом болно нанетих рана;
често се „Распни га!“ зачуло јаче
но Богу мило, из душе: „Осана!“

свештеник Радиша Јовановић
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П О В Е Љ Е  К Н Е Г И Њ Е  М И Л И Ц Е

Овом повељом кнегиња Милица (монахиња Евгенија) са синовима Сте-
фаном и Вуком дарује манастир св. Пантелејмона у Светој Гори. Ори-
гинал се чува у Манастиру св. Пантелејмона.

(…)
Ја, благочастива и христољубива монахиња Јевгенија, с богодарованим чеди-

ма мојим, благочастивим кнезом Стефаном и братом му Вуком, припадамо 
молећи се Богу и пречистој његовој Матери и светом Пантелејмону, у Светој Го-
ри Атонској манастира који се зове Руси, да нам је помоћник топли и од скрби 
избавитељ. због тога принесосмо овај мали принос светом великомученику 
Пантелејмону, да је на славу Богу и пречистој Богоматери и на похвалу и дар 
светом великомученику Пантелејмону.

Прво, Копорићи трг са Јелашцима и с метохом и с међама и правима.
И село Остраће, засеоци и с међама и с метохом.
И село Љешак с метохом и с међама.
И село Стржине с метохом и с међама.
И у Топлици село Јелшаница и село Сварча с међама и с метохом.
И село Дучино, Прецрешња, с метохом и с међама.
И село друга Прецрешња, Царцанова, с међама и с метохом.
И село Међујани с метохом и међама.(…)
И у Новом Брду кућа Мартина Врље и Дафина с мужем.(…)
Овај, дакле, мали принос што га приложисмо великомученику Пантелејмону 

стависмо овде у златопечатном овом хрисовуљу, као што је напред написано, а 
к томе и оно што је господин наш свети кнез Лазар раније приложио великому-
ченику Пантелејмону дописујемо овде са сваком наредбом и потврдом. Не само 
што то дописујемо него ако ма ко од властеле наше, руковођен благим Духом, 
приложи, са сваким нашим благовољењем и потврдом дописујемо. Господин наш 
свети Кнез приложио је, дакле, ово: 

Цркву Мати Божја Бучанска, са селима Бучје, Округлица и Доња Округлица, 
Јасиковица Михаилова, са свима метосима и међама и правима тих села и цркве.

И у Хвосну цркву Спасову са селима и с метосима и с међама и правима те 
цркве што је држала код цара Стефана.

И цркву у Лабу, Свети Никола, и село закут са засеоцима Трнава и Луковац, 
и Свети Петар, са свима међама и правима тих села.

А ово је оно што су приложила наша властела:
(…)
Војвода Новак и Видослава приложи цркву светог Јована Претече у Црколезу, 

са селима и с метохом и с међама и правима те цркве што их је држала код цара 
Стефана.

(…)
Исписа се овај многосветли хрисовуљ године 6903 (= 1395) у Новом Брду.
+ у Христа Бога благоверни кнез Стефан

ПАНТЕЛЕЈМОНСКА ПОВЕЉА 
КНЕГИњЕ МИЛИЦЕ 

Из 1395. ГОДИНЕ
(одломак)
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П О В Е Љ Е  К Н Е Г И Њ Е  М И Л И Ц Е

Дечанска повеља кнегиње Милице из 1397. године, коју је издала при-
ликом посете манастиру Дечанима у Метохији, налази се у књизи 
треће верзије Дечанске хрисовуље Стефана Уроша Трећег коју је 

потписао и Стефан Душан. Повеља је написана на пергаменту и није сачу-
вана у целини. Од ње је остао почетни део који има 69 редова. Поред ове 
повеље сачуван је потпис кнегињиног сина кнеза Стефана Лазаревића од 9. 
јула 1398. године, па је могуће да је поред поменуте повеље постојала и 
његова повеља манастиру Дечанима која је изгубљена или је и он потписан 
на повељи своје мајке као престолонаследник.

„Волећу те Господе, снаго моја“ и „Господе, заволех лепоту дома твојега и ме-
сто где борави слава твоја“ рече божаствени Давид.

Ради тога и ја, у Христа Бога благоверна Јевгенија, мати превазљубљеног ми 
сина Стефана кнеза и Вука, самодршца и господина српске земље и Подунавља, 
дошавши у манастир дечански у обитељ светога краља Стефана уроша Трећег, 
и сагледавши красно место и прикладно за боравак монаха, видех заиста жало-
стан призор, где је толико старање и усрдност светога ктитора по допуштењу 
Божјем због наших грехова од злочастивих народа измаилићанских спаљено и 
оборено, и од оних који су пре нас владали упропашћено и порушено и метоси 
отети и скоро потпуно запустели. Погледавши на небо очима срца, помолих се 
Сведржитељу Богу мојему и рекох: „Боже, који си пре свих векова и којег у Тројици 
певају са страхом бестелесне силе, и који од јединопородног Сина твојег, 
очовечењем нераздвојена, Господа нашег Исуса Христа, од пречисте и пресвете 
Дјеве Богородице примаш, и од нас грешних славословље и службе духовне, Вла-
дико, неистражљива премудрости очева, смилуј се мојим гресима, оснажи моја 
чеда у благоверју и срећи, да у благочашћу послуже теби, Богу својему, као го-
сподин и родитељ њихов светопочивши Кнез, и да будемо ја и они други ктитори 
ове свете обитељи, да када дођем поново, ти као судија живим и мртвим са све-
тим твојим анђелима, поставиш мене да ти будем са десне стране, судијо пра-
ведни, са изабраним твојим који су ти од века угодили.“

због тога раније отета села, која су уписана у хрисовуљи првог светског кти-
тора, вратих са свом имовином, која се налази у држави нашој. 

Ово је вратила христољубива госпођа Јевгенија: село чабић са свим међама, 
село Брестовац са свим међама. А ово приложи: село Батушу са свим међама и 
засеоцима, село Рибницу са свим засеоцима и међама, село Доброш са свим 
међама и засеоцима, село чрнегојно са свим међама, село Плањани са свим за-
сеоцима и са међама, село Поток са свима међама, село ческово, Пут, заселак 
са свим међама, село Днепоље са засеоцима и са свим међама. А ово су засеоци 
селима које је вратила госпођа Јевгенија: заселак ораховички, заселак Тромље, 
заселак Орашац, заселак Јејбуци, заселак Бохорићи; заселци Брестовца: Смољице, 
Поповци, Плношевци; заселци Плањана: Дојенци, Добревине, Врело, заморни-
ци; Серош са свим засеоцима и међама, Лука Доња са свим међама.

ДЕчАНСКА ПОВЕЉА 
КНЕГИњЕ МИЛИЦЕ
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К О С О В С К А  К Њ И Г А  И  К О С О В С К А  Н А У К А

Долазимо вам као поклоници, о бо га-
та ши моравски, чувени по богат ству 
вере, поштења и родољубља.

Да се поклонимо заједно с вама Једино-
ме Живоме Богу, коме су се клањали и оци 
наши, и свецима Божјим, које су они све-
чарски славили као и ми.

Да се поклонимо светим витезовима 
косовским, који на позив честитога кнеза 
журише кроз овај град на освећење Рава-
нице, као што после неколико година жу-
рише на позив истог честитог кнеза на Ко-
сово Поље. Овде да се радују светлости кр-
ста и слободе, тамо да погину за крст и 
слободу. у Раваници да се науче путу бе смрт-
 ности, на Косову да плате цену бе смртности.

Као поклоници желимо да у светој кне-
жевој задужбини нађемо ублажење и осна-
жење душама нашим. Јер живимо у вели-
ком времену, које је као и свако велико 
време испуњено горчином због слабости 
људских, које сметају да се сви људи покажу 
достојним овог великог времена. Две су 
врсте горчине и две су врсте слабости; једна 
горчина долази нам са стране, од рођака, а 
друга изнутра, од браће; и ова друга нам је 
горчија. И две су врсте раслабљења. Једно 
је од страха рођачког споља а друго је од 
нејединства браће изнутра; и ово друго је 
опасније.

Ко ће нас ублажити и оснажити ако не 
Света Црква, вечни извор и блажења и осве-
жења? И где би се могли боље ублажити и 
опасати снагом, него баш у оној светињи, у 
којој је вођ свете војске Косовске своју 
горчину блажио и своју слабост у снагу 
обраћао? заиста, нигде боље него над гро-
бом његовим, у светој Раваници његовој, 

које сте ви ревносни чувари, о моравске 
кћери и синови Лазареви!

Долазимо вам као поклоници. Али до-
лазимо вам и као покајници. Да се покајемо 
за грехе своје и за грехе народне. Не помаже 
поклоњење без покајања. Бити поклоник а 
не бити покајник, то не значи бити покло-
ник, него турист. А ми смо далеко од тога да 
овај 550 Видовдан прославимо као ту ристи.

Видовдан хоће поклонике. Видовдан 
тражи покајнике. Видовдан захтева очи-
шћење од мржње, себичности и сујете. Ви-
дов дан заповеда измирење с Богом и са 
браћом. Видовдан грми проклетством на 
издајнике народне вере и народне мисије. 
Видовдан отвара вид за царство небесно, и 
крепи вољу на жртву за то царство. Видов-
дан опија љубављу према Христу. Видовдан 
храбри, снажи, и дели венце славе. Видов-
дан тражи покајнике.

Долазимо вам и као поклоници и као 
покајници. Али вам долазимо и као учени-
ци. Да заједно са вама отворимо старостав-
ну Књигу Косовску и прочитамо још једном 
лист по лист Науку Косовску.

Задужбинарство
На првом листу пише: Задужбинарство. 

– Све за душу, душу низашто. То је хучна 
баритонска нота која гуди кроз сву нашу 
крштену историју. Боље изгубити главу него 
своју огрешити душу. Са таквим убеђењем 
народ не потребује никакве друге законе. 
Брига о души довољна је да замени и учини 
излишним стотине закона. Без тог убеђења, 
пак, без те бриге о души, хиљаде закона не 
могу спречити народ да не подивља и не 
позвери. Поред других задужбина оци наши 

О КОСОВСКОЈ КњИзИ 
И КОСОВСКОЈ НАуЦИ

(Манастир Раваница, 1939. године)

О задужбинарству нашег народа, његовом свечарству, преданости вољи 
Божјој, витештву, милосрђу и нежности.

Свети Владика Николај Велимировић
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и преци после првог Видовдана стројили су 
многе дивотне цркве, у славу Божију, на 
корист своме народу и за спасење своје 
душе. Светац и витез, кнез Лазар, ктитор је 
неколиких таквих задужбина, од којих је 
Раваница најдрагоценија.

Српски народ остао је доследан задуж-
бинарској идеји и особини својих отаца до 
данашњег дана. После Светског рата, само 
за последњих двадесет година, наша земља 
је украшена и освештана са близу хиљаду 
нових цркава. Подигнуто их је више за ових 
двадесет година него за сто ранијих година.

Народ верује да ће га то спасти. И ми то 
тврдо верујемо. Бог више цени душевност 
неко културу. А наш народ је душеван, 
душевнији од многих других народа који 
се хвале културом, и који циљ живота по-
грешно преносе из живе душе људске у 
мртву културу.

Гле, жеђ човечанства у наше време није 
за културом него за душевношћу. А душев-
ност је тамо где и задужбинарство, где брига 

и труд за душу, где се милостиња чини за 
душу, где се цркве зидају за душу, где се чак 
и царство земаљско жртвује за душу.

читајући овај први лист Косовске Науке 
ми се испуњавамо љубављу према нашем 
славном народу. Па иако га често резилимо 
и позивамо на покајање, ми светло гледамо 
у будућност његову. Јер су нам позната 
многа гробља у којима су за увек закопане 
многе културе, а није нам познато ни једно 
гробље где је душевност насилно закопана 
а да није васкрсла и још већим сјајем заси-
јала. То нам сведочи и Косово. Душевност 
је бесмртна. Душевност је била, јесте и мора 
остати идеал нашег народа. Кад-тад она 
мора постати идеал свих народа у свету.

Свечарство
Преврнимо сада други лист. На другом 

листу Косовске Науке пише: Свечарство. 
Вечерас је навечерје св. пророка Амоса, 
навечерје свечарске славе кнеза Лазара. Ни 
на бојишту, уочи саме битке, честити кнез 

Косовка девојка, урош Предић, уље на платну, 1919. године
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није заборавио славити своју славу. Тако 
пре 550 година. А пре двадесет година срп-
ски војници славили су своје свечарске 
славе у влажним рововима чак и усред љуте 
борбе. Тако је силно укорењено свечарство 
у народу Светосавском. Ни један народ у 
свету не слави толико свеце Божије колико 
српски народ. Има ли томе разлога? Има, 
и то крупног.

Ми не славимо такозване велике људе. 
Има међу великим људима у историји и 
опаких непријатеља човечанства. Има их и 
нечис тих, безбожних, недушевних, себичних, 
грабеж ника и убица. Међу свецима Божијим 
нема таквих. Они су сви богољубиви, човеко-
љубиви и народољубиви. Они су сви блиски 
Богу и народу, сродници Божији и пријатељи 
на родни. Свеци су већи од највећих људи у 
исто рији. Бољи од најбољих; кориснији од 
најко риснијих, и активнији од најакти в-
нијих, јер они силно дејствују и после те-
лесне смрти своје, како сведочи и ћивот 
светог Лазара.

у Књизи судбе проречено је да ће по сле-
дње царство у свету бити царство светаца 
Божијих. Када се изређају царства великих 
људи, и царства зверска, онда ће, вели, свеци 
Свевишњега преузети царство на век века. 
Дубоки смисао свечарства код нашег наро-
да јесте вера у ово пророчанство. И најузви-
шенији идеал нашег народа јесте свети човек, 
тј. човек одрешен од земаљског царства, 
чист од неправде и сујете; испуњен љубављу 
према Богу, неустрашив пред смрћу; речју 
човек душеван, човек календарски. Када се 
буду такви свети људи почели сматрати 
идеалом по свој земљи, онда ће човечанство 
бити срећно. Отуда је наш народ носилац 
једног напредног и спасоносног идеала, биб-
лијског и пророчког, који ће на крају крајева 
сав род људски, сада трзан и растрзан од 
надувених земаљских величина, морати при-
х ва тити и усвојити.

Преданост вољи Божијој
На трећем листу Косовске Науке пише: 

Преданост вољи Божијој. Спаситељ света 
научио нас је да у Оченашу говоримо Богу: 

Да буде воља Твоја! И у Својој молитви под 
Голготом Он је рекао: Оче, нека буде не како 
ја хоћу него како Ти хоћеш. честити кнез 
Лазар колебао се у Крушевцу, коме царству 
да се приволи, земаљском или небесном; 
којој вољи да се покори, људској или Божјој. 
Најзад се приволео царству небесном и 
покорио се вољи Божјој. То је пресудно 
утицало на ток светске историје.

До данашњег дана наш народ говори: 
воља Божја! И кад се неко роди и кад неко 
умре, народ каже: воља Божја! И кад успева 
и кад страда и пада – воља Божја! Што је од 
Бога, слађе је од меда.

Покорност вољи Божјој идеал је нашег 
народа. Све зло у наше време долази отуда 
што свак свакоме хоће да наметне своју вољу; 
што се о вољи Божјој тако слабо води рачуна 
као да она и не постоји. Међутим, свака 
људска воља, која је супротна вољи Божјој, 
јесте зла воља. Од зле воље пати човечан-
ство, и патиће све дотле докле се не буде 
пот пуно покорило Божјој вољи, онако као 
Лазар и његови витези; онако како Лазарев 
народ мисли и говори. Покорност вољи Бож-
јој, тај идеал нашег народа, мора кад-тад 
постати универзални идеал човечанства.

Витештво
На четвртом листу Косовске Науке ис-

писана је реч: Витештво. Никад наш народ 
није сматрао витештвом кад јачи човек 
победи слабијег човека или кад неки обесан и 
силан народ раскопа огњиште и уништи 
слободу неког малог народа. Витештво је кад 
слабији у одбрану неке правде победи јачег. 
Марко Краљевић исповедао се и горко кајао 
што је једну жену Арапку убио. То није било 
витешко дело. А витешко дело Марково 
било је кад је насилнике победио: Арапина 
са три главе и Мусу са три срца. Витештво 
је увек жртва. Оно није везано за спољашну 
победу нити пораз. Косовска војска пошла 
је на жртву. И она се сва жртвовала. Битку 
је изгубила али победу није изгубила. Тело 
је изгубила али душу није изгубила. земаљ-
ско је царство пало али је небесно остало. 
Азијска поплава захватила је само призем-
ље, а високи чардаци остали су недирнути.
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Витештво, схваћено као одбрана правде, 
као жртва за истину Божју и као заштита 
нејачи, идеал је Косовски, идеал нашег народа 
до данашњег дана. За таквим идеалом вапије 
данас цео свет. И кад-тад такво витештво 
мораће постати идеал целог рода човечјег.

Светиња
На петом листу Косовске Науке пише: 

Светиња. Будите свети јер сам Ја свети, 
заповедио је Бог Створитељ. И наш Свети 
Сава имао је за програм да српски народ 
учини светим народом. Он није ограничио 
светињу само на цркву, нити ју је затворио 
у зидине богомоља. Он није желео само 
Свету Цркву, него и свету просвету, свету 
културу, свету династију, свету власт, свету 
војску, свету државу, свети народ. То је света 
војска, сва у ореолу светиње; војска која се 
борила за светиње народне, за светиње 
хришћанске, за светиње европске.

Ако неко пита, какав је данас идеал масе 
нашег тежачког народа, може му се одмах 
дати поуздан одговор: Светиња. Народ свим 
срцем жели свету цркву, свету школу, свету 
културу, свету династију, свету власт, 
свету државу и – свету војску. Да, и свету 
војску. То јест, војску која није пљачкашка, 
ни отмичарска, ни насилничка, него витеш-
ка одбрана истине и правде Божје и – кад 
треба – витешка жртва за истину и правду 
Божију. Народ после Косова није кукао за 
изгинулом војском на Косову, него је саставио 
и изрекао свој суд:

„Све је свето и честито било,
И миломе Богу приступачно“

Докле такав појам свете војске не уђе у 
срце и разум свих народа, ја не видим како 
ће се свет одбранити од варваризма, рушења 
и пропасти.

Милосрђе и нежност
На шестом листу Косовске Књиге на-

сликан је лик витешке девојке, Косовске 
девојке. Тај лик показује нам: идеал мило-
срђа и нежности.

На седмом листу описан је лик витешке 
мајке, Југовића мајке. Тај лик нам показује 
јачину и храброст једне хришћанске и срп-
ске мајке.

Да ли овде да прекинем или да проду-
жим? Косовска Књига има још много ли-
стова. На свима њима исписани су у поје-
диностима узвишени идеали нашег народа 
и представљени на стварним, историјским 
личностима.

Не можемо све прочитати у један мах 
оно што је народ читао пет стотина година. 
Књига је врло велика, врло дубока, вели-
чанствена, као неко пето Јеванђеље. Преки-
нимо овде, да би наставили други пут.

Но посмотримо још само последњи лист. 
Док су сви остали листови исписани црве-
ним словима по белом пољу, онако кален-
дарски, светачки, дотле је овај исписан 
тамним словима по црном пољу. Волели би 
да га не читамо, али морамо. Хтели би да 
га истргнемо и бацимо у огањ, али се не да. 
На овоме листу пише: Издаја.

Бошко Југовић, 
Паја Јовановић, уље на платну, 1922. године 
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Три Вука
у историји српској забележена су имена 

три издајника, сва тројица са именом – Вук. 
Кад је Свети Сава уређивао трећу власт у 
српском народу, Вукан се јавља као издај-
ник. Кад се Лазар борио на Косову, Вук се 
јавља као издајник. Кад је Карађорђе водио 
устаничку борбу, Вујица се јавља као издај-
ник. у одсудним часовима сви ови вукови 
показали су се као лисице.

Но сви пресудни догађаји у историји 
света имали су своје издајнике. Прототип 
свима њима јесте онај Јуда који је Бога 
издао. Не може ни бити нико издајник свога 
народа и правих народних вођа ко најпре 
није постао издајник Бога.

Да ли је велики господин Вук издао на 
Косову свесно или несвесно, то је безра з-
лично. Без сваке сумње, пре него што је 
издао свету војску косовску, он је морао 
издати народне идеале у души својој. Морао 
је избацити из своје душе народне идеале, 
и на место тих, светих и небесних идеала, 
испунити душу своју земљом.

Ја не верујем да у Југославији данас има 
свесних издајника. Али се бојим, да их има 
несвесних. То су они који теже да Косовску 
идеологију одбаце, Косовску Књигу поце-
пају, Косовску Науку погазе.

То су они који без страха Божијега ства-
рају раздор у народу, да би се они истакли 
као судије међу завађеним, ради труле 
славе и труле добити.

То су они код којих је самољубље јаче од 
љубави према народу, од љубави према 
Србима и према Хрватима, од љубави пре-
ма Краљу и Отаџбини.

То су они који личе на великаше пред 
Косовском битком, на великаше који су 
дробили царство на комаде и отимали се о 

власт и част док је азијски султан стајао на 
граници са својом фанатичном војском.

То су они за које је часни крст сувише 
тешко бреме, а слобода златна сувише круп-
на монета.

Ми их не можемо именовати по имену 
као што је Милош именовао Косовског 
издајника на царевој вечери. Можда се и 
они сами не осећају као издајници. Таква 
им је школа; тако васпитање, супротно 
Косовској Науци.

Али пре него што падне клетва Краљева 
и клетва народна на њих и на децу њихову, 
ми их позивамо на покајање. у име Светога 
Саве, и у име Косовских витезова и у име 
српскохрватског народа ми их у овоме 
драматичном часу светске и наше историје 
позивамо, да се покају. Да промене своје 
мисли и своје срце. Да се поврате народним 
идеалима. Нека почну зидати где руше, и 
мирити где завађају, и уздизати где обарају.

Нека обрадују и нас и сав народ југо-
словенски својим покајањем и повраћајем 
на прави пут. Па онда нека заједно с нама 
пођу, да у духу и мислима честитамо крсну 
славу честитоме кнезу. Нека заједно с нама, 
у духу и мислима, вечерас поседају за тр пезу 
кнежеву, само сви ближе Милошу него Вуку.

у дну софре, на последњем месту, седео 
је први витез Косовски! Каква красота и 
величина у скромности! Ево најпотребније 
поуке за наше дане и наше људе. Ево једног 
нарочитог листа Косовске Науке, који ума-
ло нисмо заборавили, а који је нашем охо-
лом времену неопходан као ваздух.

Ево сјајног примера, на коме се и у нашој 
историји, у њеном најдраматичнијем чину, 
обистинила она реч Христова: Многи ће 
бити први – последњи, а последњи – први.

Правда, бр. 12454, 1939. г.
Преузето са сајта: /www.rastko.rs/
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Када је Незалазно Сунце Правде – 
Христос Спаситељ наш хтео да засија 
свету, и већ био савио небеса и сишао 

у чистију од неба девичанску утробу, тре-
бало је да се најпре роди од нероткиње 
његова звезда даница – свети Јован Прете-
ча, да би ишао испред Господа као пред-
весник, проповедајући и говорећи: Иде за 
мном јачи од мене (Мк. 1, 7). Стога, када се 
светој Јелисавети наврши време да роди, 
она роди сина у старости својој, од оматоре-
ле утробе, као што у старо време Сара роди 
Исака. Тако, једно чудо претходи другоме 
чуду: пре но што Дјева роди Христа, стара 
Јелисавета роди Претечу Христовог, да би 
људи, видевши надприродно рођење од 
старице, поверовали надприродном рођењу 
које је имало бити од безбрачне девице, и 
рекли себи: „свемогућа сила Божја, која 
раздреши неплодност старице, у стању је 
да и чедну Дјеву учини Мајком“. – зато 
чудесном рођењу Христовом претходи чу-
десно рођење Претече. То би тако зато, да 
се једним чудом свет припреми за примање 
другог чуда: да људи, угледавши старицу 
матер, лакше приме увекдевујућу Матер; 
да људи, поставши сведоци необичног ро-
ђења од престареле Јелисавете, припре ме 
себе за вест о чудноватом рођењу Христа 
од Дјеве. Јер и у једној и у другој матери 
чин рођења превазилажаше законе приро-
де, пошто је тако хтео Бог, коме се као 
Творцу повињава свака природа.

Када Јелисавета роди Претечу, чуше 
њезини суседи, сродници и познаници, и 
радоваху се заједно с њом што Господ пока-
за велику милост Своју на њој, избавивши 
је од укора бездетности. Тако се испунише 
речи светог благовесника Божјег Архангела 

Гаврила, који беше рекао захарији: Жена 
твоја Јелисавета родиће ти сина, и многи 
ће се обрадовати рођењу његовом (Лк. 1,13-
14). Тада се радоваху како сродници тако и 
они који гораху пламеном жељом за оче-

СИНАКСАР НА РОЂЕњЕ 
СВЕТОГА ЈОВАНА ПРЕТЕчЕ 
И КРСТИТЕЉА ГОСПОДњА

(из Житија Светих оца Јустина Поповића)

Свети Јован Крститељ, фреска, 
манастир Грачаница
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киваним Месијом. Јер, иако они не знађаху 
да је већ настала тајна оваплоћења Христо-
ва, ипак у време рођења Претече Христова, 
дух њихов покреташе се на радост, пошто 
Дух Свети весељаше срца њихова, и они у 
рођењу Претечином добише као неко уве-
рење да ће дочекати очекиваног Месију. 
у осми дан по рођењу Претече дођоше 
свештеници и сродници у дом захаријин, 
да обрежу дете, и хтедоше му дати име оца 
његова – захарија. Али мати дететова не 
пристајаше на то. Јер, будући супругом му-
жа-пророка и мајком сина-пророка, света 
Јелисавета беше и сама испуњена пророч-
ким даром, и по пророчком предзнању на-
стојаваше да њеном сину надену име Јован. 
То име она није могла чути од свога мужа, 
јер се захарија врати из храма дома са је-
зиком свезаним немилом, те не могаше ис-
причати својој супрузи да је видео анђела 
који му је објавио благовест о зачећу сина и 
наредио да му се надене име Јован. Дакле, 
Духом Светим упућена, света мајка као про-
рочица даје младенцу име Јован, као што 
она и раније пророчки познаде долазак к 
њој Божје Матере и рече: Откуда мени ово 
да дође мати Господа мога к мени? (Лк. 1,43).

Тада свештеници и сродници стадоше 
знацима питати захарију, какво би име он 
хтео да надене младенцу. А он заискавши 
дашчицу, написа: „Јован му је име“. И од-
мах се захарији отворише уста, и језик му 
се раздреши од немила, и стаде говорити 
благосиљајући Бога. И чуђаху се сви толи-
ким чудесима: старици која роди, матери 
и немом оцу који се без договарања сложи-
ше у погледу имена своме сину, немоме оцу 
који одмах проговори и написа руком оно 
што језиком изговори, и имену Јовановом 
које као кључ отвори уста оцу на про слав-
љање Бога. Слушајући речи захаријине, сви 
се са страхом дивљаху, и о свему томе при-
чаше се по целом планинском крају Јудеје, 
то јест у околини свештеног града Хевро-
на,1) у коме бејаше дом захаријин. Овај град 
са околином још у дане Исуса Навина би 
додељен свештеничком племену Ароно-

вом. Од Јерусалима удаљен осам сати хода, 
подаље од Витлејема на великој висини. 
Називао се „Горски град“ због високих гора 
на којима се налазио, а околина његова 
називала се „горски крај“, као што о томе 
пише у Еванђељу приликом путовања Пре-
свете Богородице к њеној рођаци Јелисаве-
ти: Марија уставши отиде (из Назарета Га-
лилејског) брзо у планински крај (είζ τήν 
όρεινήν = въ ѓорняя – у брдски, горски, пла-
нински крај), тојест у Хеврон, и уђе у кућу 
захаријину, и поздрави се с Јелисаве том 
(Лк. 1, 39). Ту дакле, у Хеврону, у том пла-
нинском крају, збише се сви ови нео бични 
и чудесни догађаји, о којима се гово ри горе. 
И сви који чуше о тим догађајима, веома се 
дивљаху и у недоумици се питаху: Шта ће 
бити из овога детета? (Лк. 1,66). И рука Гос-
подња беше са новорођеним младенцем, 
умножавајући у њему благодат Божију и 
чувајући га од мача Иродова. Јер о чудес-
ном рођењу Јовановом дође глас и до Иро-
да. И он се много чуђаше, говорећи у себи: 
„Шта ће бити из овога детета?“ А када се у 
Витлејему јудејском роди Господ наш Исус 
Христос, и са Истока дођоше мудраци и 
рас питиваху о новорођеном ца ру Јудеј-
ском, тада Ирод, пославши војнике у Вит-
лејем да побију тамо сву децу, сети се и 
Јована, сина захаријина, о коме је чуо мно-
го чудесних ствари, и питаше се у себи: „Да 
није он будући цар Јудејски?“ И одлу чивши 
да уби је и њега, он нарочито посла убице у 
Хеврон у кућу захаријину. Али послане 
убице не нађоше светог Јована, јер када у 
Витлејему отпоче безбожно убијање деце, 
глас и кук њава тамошња допреше и до Хев-
рона који није много удаљен од Вит лејема, 
и сазнаде се разлог те кукњаве. Онда света 
Јелисавета одмах узе младенца Јована и 
побеже у ви соке пусте горе; а свети заха-
рија у то време налажаше се у Јерусалиму, 
држећи по оби чају свештенства чреду своју 
у храму. Света пак Јелисавета, кријући се 
по горама, са сузама се мољаше Богу да 
заштити њу са дететом. И када са врха горе 
угледа војнике где се приближавају, она 
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завапи ка стени пред којом се обрете: Горо 
Божија, прими мајку са чедом!

И тог часа се отвори стена и прими уну-
тра Јелисавету са дететом, и тако их сакри 
од убица који су их тражили. А војници, не 
нашавши онога кога су тражили, вратише 
се празних руку к ономе који их беше по-
слао. Тада Ирод посла свог оруженосца у 
храм к захарију да му каже: Дај ми сина 
твог! – Свети захарије одговори: Ја сада 
служим Господу Богу Израиљеву, а о сину 
мом не знам где је.

Силно разјарен, Ирод поново посла вој-
нике к захарији наредивши им да, ако заха-
рија не преда сина, онда убију њега сама. 
Војници, свирепи као зверови, похиташе 
да изврше наређење безаконог цара, и са 
јарошћу говораху свештенику Божјем: Где 
си сакрио свога сина? Предај нам га, јер је 
цар наредио да тебе одмах убијемо, ако нам 
не предаш сина свог. – Свети захарија им 
одговори на то: „Ви ћете убити тело моје, а 
Господ ће примити душу моју“. – Тада уби-
це, извршујући Иродово наређење, јурнуше 
и убише светог слугу Божјег између храма 
и олтара (Мт. 23, 35). А проливена крв ње-
гова стврдну се на мермеру и постаде као 

камен, за сведочанство Иродова злочина и 
на вечну осуду његову.

Међутим, света Јелисавета са Јованом, 
скривена Богом, борављаше у отворившеј 
се стени. у њој се, по наређењу Божјем, 
образова пећина за њих, и потече извор 
воде, и над пећином израсте палма, пуна 
урми. И сваки пут, када је наступало време 
узимању хране, то се дрво савијало и они 
су јели од рода његова, а када би се насити-
ли, дрво се опет усправљало.

четрдесет дана по убиству захаријином 
света Јелисавета се престави у тој пећини. 
Од тога времена свети Јован беше храњен 
анђелом Господњим до свога пунолетства, 
и чуван у пустињи све до дана јављења свога 
Израиљу. Тако рука Господња чуваше и 
заклањаше светог Јована, да би у духу и 
сили Илијиној ишао испред лица Господња 
и припремио пут њему који долази да спасе 
род људски. због свега тога нека се слави 
Христос Бог – Спаситељ наш, са Оцем и 
Светим Духом вавек. Амин.

_____________
1) Хеврон (данас га Арабљани називају Ел-Ха-

лил), град на Југу Палестине, један од нај древ-
нијих градова Азије. Он је као древни град био 
познат још у време Аврама и, по писању Флави-
ја (историчара јевреј ског који је живео у почетку 

хришћанске ере), у његово време сма трало се да 
Хеврон има већ око 2300 година. Град се из 
старине сматрао код Јевреја све штеним, пошто 
се у њему налазе гробнице Авраама и Саре, 
Исака и Ревеке, Јакова и Лије. у дане Кон-
стантина Великог над гробничном пеш тером 
Аврамовом би подигнута црква, коју касније 
муслимани претворише у џамију. Сам град се 
налази на висини хиљаду стопа вишој од Јеру-
салима, у дубокој и уској долини, са обадве 
стране окружен горама. Сва долина и падине 
гора начичкане су вртовима маслина, смокви, 
кајсија, нара, и виноградима. у садашње време 
град има до 10.000 становника. 
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Шта је човек, и каквог 
је племенитог рода наша 
природа, и за какве је доб-
ро детељи способно ово 
биће, показао је боље од 
свих људи апостол Павле. 
Откако је постао апостол, 
па све до сада, он громким 
гласом правда Господа 
пред свима који Га окрив-
љују због оваквог уст рој-
ства људског бића; под-
стиче на врлину, затвара 
уста бестидним хули те-
љима и показује да између анђела и људи 
не постоји велико растојање, ако зажелимо 
да обратимо на себе велику пажњу. Апостол 
Павле није добио другачију природу (φύσιν), 
нити је имао другачију душу, нити је живео 
у неком другом свету, већ је, одгајен на истој 
земљи и на истом простору и по истим за-
конима и обичајима, превазишао све љу де 
који су постојали откако постоји свет. Где 
су, дакле, они што говоре да је врлина тешка 
а порок лак? Павле им неда за право, го-
ворећи: Наша лака садашња невоља до носи 
нам вечну и од свега претежнију славу 
(2 Кор. 4,17). А када су невоље лаке, онда су то 
утолико више – унутрашња задо вољ ства. 
И није само то код апостола Павла достојно 
дивљења што од многе ревности није ни 
осећао напоре које је узимао на себе ради 
врлине, него што је и врлини био одан не 
ради награде. Ми и при очигледности на-
граде не подносимо напоре ради врлине, а 
он ју је и без награде волео и љубио и врло 
лако савлађивао препреке к њој, не жалећи 
се ни на немоћ тела, ни на мноштво посло-

ва, ни на силовитост при-
роде, нити на ишта друго. 
Иако је био оптерећен ве-
ћим бригама него све вој-
сковође и цареви на зем-
љи, он је ипак сваким да-
ном напредовао, и са уве-
ћавањем опасности он је 
стицао нову ревност, што 
и изражава говорећи: Што 
је за мном заборављам, а 
за оним што је преда мном 
сежем се (Флб. 3,13). И ка-
да је очекивао смрт, он је 

призивао на учествовање у тој радости, 
говорећи: Радујте се, и радујте се са мном 
(Флб. 2, 18). И када га салеташе опасности 
и увреде и сваковрсне погрде, он је и тада 
ликовао, и пишући Коринћанима говорио: 
зато уживам у слабостима, у ружењима, у 
гоњењима (2 Кор. 12,10). Све то он је нази-
вао оружјем правде, показујући да је и из 
тога извлачио највећу корист, и непријате-
љи га ни с које стране нису могли ухватити. 
Са свих страна ударан, вређан, опадан, он 
се, као вршећи тријумфални поход и поди-
жући победничке споменике по целој зем-
љи, тиме китио, и узносио захвалност Богу, 
говорећи: Хвала Богу који нам свагда даје 
победу (2 Кор. 2,14).

за погрдама и увредама ради проповеда-
ња Еванђеља он је јурио више него ми за 
почастима; за смрћу више неголи за жи-
вотом; за сиромаштвом више неголи за 
богатством; за напорима више него други 
за одмором, и не само више него далеко 
више; за тугом више него други за радошћу; 
за молитвом за непријатеље више него 

БЕСЕДА О 
СВЕТОМ АПОСТОЛу ПАВЛу

СВЕТОГ ЈОВАНА зЛАТОуСТА
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други за молитвом против непријатеља. 
Тако је он пребринуо поредак ствари, или, 
боље речено, ми смо га преобрнули, а он га 
је сачувао онаквим каквим га је Бог уста-
новио. Јер је све првобитно – природно 
(χατά φύσιν), а потоње је – напротив. Ко је 
доказ тога? Павле који је, будући човек, 
више искао оно што је првобитно неголи 
потоње.

за њега је било страшно и опасно само 
једно: увредити Бога, и ништа друго. Исто 
тако, више него ишта друго он је желео: 
угодити Богу. Не велим да је то више волео 
него ишта у овом свету, већ више него ишта 
и у ономе свету. Немој ми говорити о гра-
довима, народима, царевима, војскама, 
оружју, богатству, сили, власти, јер све то 
он није сматрао ни за паучину, него замисли 
оно што је на небесима и тада ћеш сагледа-
ти јачину љубави његове према Христу. 
Опијен овом љубављу, он се није дивио 
достојанству ни анђела, ни арханђела, нити 
ичега сличног, јер је у себи имао нешто веће 
од свега тога: љубав Христову, и са њом је 
сматрао себе блаженијим од свих, а без ње 
није желео да буде ни са господствима, ни 
са поглаварствима, ни са властима. Са овом 
љубављу он је више желео да буде међу 
последњима и кажњаванима, него без ње 
међу највишима и слављенима. за њега је 
једина казна: лишити се ове љубави. То је 
за њега пакао, то – мучење, то – врхунац 
зала; као што је за њега опет наслада: стећи 
ту љубав. То је за њега живот, то – врхунац 
добара. Све остало што се не односи на ово, 
он није сматрао ни жалосним ни пријат ним, 
већ је све видљиво презирао као трулу траву.

Владари и народи који су дисали гневом, 
личили су му на комарце, а смрт, казне и 
безбројне муке на – дечје играчке, када их 
је подносио ради Христа. Тада се њима и 
усхићавао, и дичио се оковима тако како 
се Нерон није дичио са својом круном на 
глави. у тамници је живео као на самом 
небу, а ране и ударце примао је радосније 
него други награде. Он је волео напоре не 
мање него награде, сматрајући саме напоре 

и трудове као награду, због чега их је и 
називао благодаћу (χάρις). Погледај: за њега 
је било награда – ослободити се тела и бити 
са Христом, а подвиг – остати у телу. Па 
ипак, он изабира ово друго радије него оно 
прво, и вели да је то за њега неопходније. 
Бити одлучен за Христа, за њега је био напор 
и мука, или боље речено, више и од напора 
и од муке, а бити са Христом – награда. Па 
ипак, ради Христа он радије бира оно прво 
него ово друго. Но, можда ће неко рећи да 
је њему то пријатно због Христа. То и ја 
велим, да је њему велику пријатност при-
чињавало оно што нама причињава тугу.

Али, зашто говорим о опасностима и о 
другим невољама? Он је непрестано ту-
говао, због тога је говорио: Ко ослаби, и ја 
да не ослабим? Ко се саблазни, и ја да не 
горим? (2 Кор. 11,29). Неко ће рећи да и у 
тузи има пријатности. Многи, на пример, 
изгубивши децу и имајући слободу да плачу, 
у томе налазе утеху; спрече ли их у томе, 
они пате. Тако је и Павле, проливајући сузе 
дан и ноћ, налазио утеху у њима, јер нико 
није тако јадиковао због својих недаћа ко-
лико је он због туђих. Шта мислиш, како се 
осећао он када је, видећи Јевреје где се не 
спасавају, молио да сам буде лишен вишње 
славе, да би се они спасли? Отуда је очиглед-
но да је њихово неспасавање за њега било 
далеко теже, јер да није било теже он се не 
би молио о томе. Он је изабрао да буде 
лишен небеске славе као нешто лакше и 
утешније; и не само да је то желео, него је 
и вапио говорећи: Врло ми је жао и срце ме 
боли (Рм. 9,2). Онога дакле, који је такорећи 
плакао за све који живе у васељени, и за све 
уопште народе и градове, и за сваког поје-
динца, са чим можемо упоредити, са каквим 
же лезом, са каквим дијамантом? Каквом 
можемо назвати такву душу? златном или 
дијамантском? Она је била тврђа од сваког 
дијаманта, скупоценија од злата и драгог 
камења. Дијамант је превазилазила својом 
чврстином, а злато – својом скупоценошћу. 
Са чим је, дакле, можемо сравнити? Ни са 
чим од постојећих ствари. Када би дијамант 
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постао злато и злато дијамант, онда би се 
добило нешто што би личило на Павлову 
душу. Али чему је упоређивати са дија-
мантом и златом? Сав свет стави насупрот 
њој, и тада ћеш видети да је Павлова душа 
важнија од њега. Јер када он вели за оне 
који су се у кожусима и козјим кожама 
потуцали по пећинама и рупама земаљ-
ским, да их није био достојан свет (Јевр. 
11,37- 38), онда утолико пре ми можемо ре-
ћи за њега да је он вредео колико сви они. 
Али, ако свет не вреди колико он, ко онда 
вреди? Можда небо? Не, и оно је мало, јер 
када је он сам небу и ономе што је на небу 
претпоставио љубав Господњу, онда ће уто-
лико више Господ, који је толико бољи од 
Павла колико доброта од порочности, прет-
поставити Павла мноштву небеса. Господ 
нас љуби не онако како ми њега, већ толико 
више да се то никаквим речима изразити 
не може. Погледај само чега је Он удостојио 
Павла још пре будућег васкрсења: узнео га 
је у рај, уздигао га на треће небо, открио му 
такве тајне које није слободно говорити 
никоме од оних који имају људску природу. 
И сасвим разумљиво, јер је он, још по земљи 
ходећи, све радио тако да је живео са анђе-
лима; спутан смртним телом, он је пока-
зивао анђелску чистоту; подвргнут толиким 
невољама, он се старао да нимало не буде 
нижи од виших Сила. Као птица он је летео 
по васељени, и као бестелесан презирао 
напоре и опасности, и као онај који је већ 
достигао небо презирао је све земаљско, и 
као онај који општи са бестелесним Силама 
био је непрестано бодар.

Мада су и анђелима често пута били 
поверавани различни народи, али ниједан 
од њих није тако уредио поверени му народ 
као Павле целу васељену. Немој ми говори-
ти да Павле није био њен устројитељ, јер и 
ја сам то признајем. Јер ако није сам извр-
шио све то, ипак га је и у том случају немо-
гуће лишити похвале за то, пошто је себе 
учинио достојним такве благодати. Архан-

ђелу Михаилу је био поверен народ јудеј-
ски, а Павлу – земља и море, насељени 
крајеви и ненасељени. Говорим ово не да 
вређам анђеле (далеко од тога!), него да по-
кажем да човек, будући човек, може бити 
заједно са њима и стајати упоредо с њима. 
И зашто то није било поверено анђелима? 
зато да ти не би имао никаквог изговора за 
овај нехат и да се за оправдање свога нерада 
не би позивао на разлику природе. Међу-
тим, десило се нешто још чудесније. у самој 
ствари, зар није чудесно и необично да реч, 
изговорена земљаним језиком, одгони 
смрт, отпу шта грехе, исправља повређену 
природу и прерађује земљу у небо? Ради 
тога се дивим сили Божјој, ради тога хвалим 
ревност Павлову, што је примио такву бла-
годат, што је тако припремио себе. И вас 
молим, не да се само дивите, него и да 
подражавате овај образац врлине, јер ћемо 
тако моћи постати са њим заједничари 
истих венаца.

Ако се ти чудиш чујући да, учинивши то 
исто, добићеш и ти исте награде, онда чуј 
шта сам Павле каже: Добар рат ратовах, 
трку сврших, веру одржах; сад ме чека 
венац правде, који ће ми у онај дан дати 
Господ, праведни судија; али не само мени, 
него и свима који се радују његовом дола-
ску (2 Тим. 4,7-8). Видиш ли како он све по-
зива да заједничаре у томе? Пошто дакле 
пред свима стоји то исто, постарајмо се сви 
да постанемо достојни обећаних добара; 
гледајмо не само на величину и превасход-
ност његових дела, него и на силу његове 
ревности којом је он стекао такву благодат, 
и на сродност природе, по којој је он имао 
исто што и ми. На тај начин ће се и оно 
тешко извршиво – показати за нас лако и 
згодно и помучивши се за ово кратко време, 
ми ћемо се удостојити да добијемо непро-
лазни и бесмртни венац, благодаћу и чове-
ко љубљем Господа нашега Исуса Христа, 
коме слава и власт сада и увек, и кроза све 
векове. Амин.



17

Х Р А Б Р О С Т  З А  М О Л И Т В У

Слепи Вартимеј
Очајничка нада је та кође један од путева 

на коме можемо сусрести Бога. Постоји за 
то више при мера у јеванђељима и житијима 
Светих. у је ван ђељу св. Марка, у глави 10. 
читамо причу о слепоме Вартимеју, који 
сеђаше код капија Јерихона, крај пута и 
прошаше. Јеванђелска прича о његовом 
исцељењу пружа нам неке чињенице пре-
судне за разумевање молитве. Ми се суви-
ше често чудимо што нам молитва не бива 
услишена. Мислимо да треба само да при-
несемо молитву, да би Бог постао обавезан 
да на њу одговори. уствари, ако помно ис-
питамо своје молитве за мољење, и своје 
потребе, видећемо да се често не молимо 
за оно што нам је неопходно но за оно што 
нам је сувишно. Лакоћа са којом одустајемо 
од своје молитве када нисмо услишени 
показује да чак и када се молимо за нешто 
без чега не би требало да можемо живети, 
немамо ни стрпљења ни упорности да у 
искању истрајемо. Када не успемо да одмах 
измолимо, више волимо да живимо без то-
га што нам је потребно, него да се за то 
очајнички боримо. Један црквени Отац ка-
же да је молитва као – стрела. Стрела је увек 
способна да полети, да достигне своју мету, 
да продре кроз отпор вештаства (материје), 
али само ако је избачена из доброга лука 
снажном мишицом. Средиште мете погађа 
само ако је стрелчев нишан непомичан и 
прецизан. А оно што често недостаје нашој 
молитви јесте та снага духа, свест о озбиљ-
ности наше ситуације.

Вартимеј је слеп. Ми не знамо да ли су 
му се очи помрачивале полако, је ли драги 
познати свет из његовог погледа исчезавао 
мало-помало или је тако слеп и рођен. Али, 
оно што јас но видимо, јесте одрастао човек 
који седи крај прашњавог пута, про се ћи. 
Колико само пута у своме, можда, триде-
сето годишњем животу мора да је покуша-

вао да задобије вид? Колико често мора да 
је посећивао учитеље, свештенике, видаре, 
и молио за молитве и помоћ од било кога 
ко би му их могао пружити?! Колико често 
мора да се понадао, надом која се ослања 
на људе, разум и искуство, али и на веру у 
милост и састрадање, понадао у доброту и 
братску љубав? Колико често мора да се та 
нада подигла у њего вој души да би, онда, 
неиспуњена, пропала?! И сада га затичемо 
крај пута код градских капија, уморног од 
живота, како више и не тражи да прогледа, 
него већ само покушава да преживи мило-
срђем пролаз ника. Не мило срђем горљи-
вим које негује, него милоср ђем хладним 
које без састра дања удељује новац до ба-
цујући га безимено 
гла дном просјаку, 
а да га притом 
чак и не погле-
да. Пролаз-
ник је такође 
слеп као и 
про сјак 
покрај пута, 
а његово сле-
пило је можда 
чак и веће зато 
што је то – слепило 
срца и савести, он ви-
ше нема никаквог удела у људ ском братству. 
Али, ова прича од вија се у Хрис тово време. 
Слепи просјак мора да је чуо за овога учи-
теља, који се прво био појавио у Галилеји и 
сада путује кроз читаву Свету земљу, тво-
рећи чуда. за човека за којег се говори да 
исцељује слепе, да је подарио вид слепо-
рођеноме.

Како ово далеко присуство исцељујућег 
Бога мора да је оживело Вартимејеву веру 
и наду, али и његово очајање; наду – зато 
што је све могуће Богу, очајање зато што 
ништа није могуће човеку! Ако би му Бог 

Митрополит Антоније (Блум)

ХРАБРОСТ зА МОЛИТВу
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дошао, он би могао бити излечен. Али како 
би слепац пронашао тог неухватљивог чу-
дотворца у Галилеји или Јудеји, када се он 
непрестано селио из места у место и често 
појављивао само да готово у трену ишчез-
не? Тај начин на који се Бог приближава и 
побуђује и последњу наду и још дубље оча-
јање, није само Вартимејева истина. То је 
такође и наша сопствена ситуација. Божије 
присуство је као мач који одељује светлост 
од таме, али који нас тако често баца натраг 
у таму тиме што нас заслепљује. И баш за-
то што је Бог ту, баш зато што је вечни жи-
вот могућ очајно је важно да не вегетирамо 
у животу који пролази.

Једнога дана Вартимеј, седећи крај пута, 
зачује да неко људство пролази поред њега. 
његов извежбани страх разазнаје нешто 
нарочито у ходу тих људи, у њиховом раз-
говору, и атмосфери уопште. То није бучна 
гомила или караван, та скупина има неко 
своје средиште. Вартимеј пита народ у про-
лазу: „Ко је то“? Они одговарају: „Исус из 
Назарета“. у томе тренутку свеколико на-
дање и очајање његовог живота достижу 
врхунац. Он је, у исто време, у најдубљој 
тами и најблиставијој светлости. Могао би 
бити исцељен, јер поред њега пролази Бог. 
Али, морао би да уграби настали тренутак, 
који ће минути у магновењу. Исус ће му 
бити на дохвату само неколико корака. Пре 
тога, биће исувише далеко, заокупљен раз-
говором са другима. Након тога, отићи ће 
од њега далеко, заувек. Вартимеј вапајем 
извија своју очајничку наду: „Исусе, сине 
Давидов, помилуј ме!“ То је, већ само по се-
би – исповедање вере. Слепи човек мора да 
се томе домислио у месецима који су сус-
рету предходили, чувши све приче о исце-
љењима која је учинио Господ. за Вартимеја 
Исус није тек неки лутајући пророк. Исус 
је син Давидов. Вартимеј Га тако назива, 
тако Му се и моли. Но, сви гласови око сле-
пога заграјаше, наређујући му да ућути. 
Како се само усуђује да постави један тако 
безначајан захтев учитељу, који говори о 
небесним стварима?! Али Вартимеј зна да 

је читав његов живот, сва радост и све оча-
јање његовог живота – у његовом слепилу 
и могућности да оно буде излечено. Тако 
он виче к Исусу а људи га, уколико гласније 
виче, љутитије ућуткују. Напокон, зато што 
се моли усрдно за једину животно му важну 
ствар, Господ га чује и исцељује га и отвара 
пред њим нов живот. Ово је уистину тешка 
поука. Како бисмо озбиљни морали бити у 
мољењу, ако хоћемо да се удостојимо ве-
личине сопствене судбине и Бога, Који у 
Своме смирењу жели да нас слуша! Очај, 
глад за Богом, животна неопходност за нас 
онога што иштемо, све су то услови да се 
стрела наше молитве сигурно вине својој 
мети, изметнута из напетог лука снажном 
мишицом и поузданим оком.

Постоји нешто нарочито у овој причи, 
на којој бих волео да се још мало задржим. 
Док се Вартимејева молитва пробија до Го-
спода, одасвуд је окружује метеж. Овај су-
срет Господа и Вартимеја догодио се у дво-
струкоме метежу. у унутрашњем метежу 
Вартимејевих осећања – наде, страха, оча-
јања, узрујаности, и у метежу гласова изван 
њега, који му наређују да ућути, због тога 
што је Господ заузет стварима достојним 
његова достојанства и светости. Вартимеј 
није једини који среће Господа усред мете-
жа. читав наш живот јесте један непрекидан 
метеж. Низање ситуација, које изискује на-
ше присуство, наша осећања, наше мисли, 
срце и вољу, у хармонији, у трвењу, и све 
тако. И усред тога метежа наша се душа 
окреће ка Господу, вапије Му и тражи у 
њему починак. Колико само често помис-
лимо да би било тако лако молити се, када 
не би било ничега што би нас у томе спре-
чавало, и колико нам често управо метеж 
помаже да се молимо!

Молитва у метежу
Али, како можемо да се молимо у стању 

узнемирености? Волео бих да наведем не-
колико примера и покажем да је то могуће. 
Ту узнемиреност могао бих готово да на-
зовем предношћу, зато што нам попут неке 
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храпаве стене помаже да се уз њу горе успу-
жемо, када већ нисмо кадри да летимо.

Прва прича је узета из Житија светих. 
Неки безимени подвижник сусреће другог 
подвижника, молитвеника, у планинама. 
Они започињу разговор у коме гост, који је 
очаран молитвеним духом свога сапутника, 
пита: „Оче, ко те научи да се молиш без пре-
станка?“ А његов домаћин, који увиђа да је 
човек духовно искусан, одговара: „Ја то ни-
коме не бих рекао, али теби ћу рећи истину 
– то су били демони“. Гост онда рече: „Ми-
слим да те разумем, оче, али да ли би могао 
да ми то подробније разложиш, тако да те не 
схватим погрешно“. Овај му исприча следећу 
причу:

„Када бејах млад, бејах неписмен и жив-
љах у малом селу у равници. Једнога дана 
уђох у цркву и зачух ђакона где чита по-
сланицу апостола Павла, који на том месту 
заповеда да се молимо без престанка. Када 
чух те речи, огреја ме нека радост и дожи-
вех просветљење. По завршетку службе, 
оставих своје село у великој радости и по-
вукох се у планине, да бих проводио живот 
искључиво у молитви… То стање потраја у 
мени неколико часова. Онда поче да се 
спушта ноћ, постаде хладније а до слуха ми 
почеше допирати чудни шумови, кораци и 
урлици. Око мене засветлуцаше неке стра-
шне очи. зверови излажаху из својих јазби-
на да лове плен који им је као храну Бог 
назначио. Ја се препадох, и уколико сенке 
постајаху дубље, мој страх биваше све већи 
и већи. читаву ноћ проведох у ужаснутости 
корака, прасака, сенки, ужарених очију, од 
свести о својој беспомоћности, знајући да 
немам камо да се окренем за помоћ. Тада 
почех да вапијем Богу само оним речима, 
које ми долажаху на ум: „Исусе, сине Дави-
дов, помилуј ме, иако сам грешан!“ Тако 
прође прва ноћ. ујутро моји страхови ишче-
зоше, али бејах огладнео. Храну потражих 

по грмовима и ливадама, но тешко могах 
да утолим глад. А када сунце опет зађе, осе-
тих да се ужаси ноћи враћају… Почех у 
вапијању да изгрцавам Богу свој страх и 
своју наду… Тако прођоше дани и затим 
месеци. Навикох се на језивости природе, 
али док бих се молио, из трена у трен ис-
крсавала би нова искушења и невоље. Де-
мони и страсти почеше да ме спопадају са 
свих страна, и пошто престаше да ме плаше 
ноћне звери, силе таме бешњаху против 
моје душе. И ја још више него раније, ва-
пијах Господу речима: „Господе, Исусе Хри-
сте, помилуј ме!“ Ова борба трајала је го-
динама. Једнога дана нађох се на измаку 
снага. у својој агонији и јаду почех без пре-
станка да вапијем Богу, али одговора не 
беше. Бог ми изгледаше неумољив, и пошто 
се искрзана нит надања у мојој души већ 
прекиде, препустих се Господу, говорећи: 
„Ти ћутиш, не бринеш због овога што ми се 
дешава, али Ти си још увек мој Бог и мој 
Господар, и ја ћу пре умрети на овоме месту 
него што ћу одустати од свог искања!“ А 
онда, изненада, Господ ми се јави и на мене 
и све око мене спусти се – мир. Дотад ми 
се чинило да је сав свет у тами, а сада га 
гледах где се купа у божанственој светло-
сти, блистајући благодаћу Божијег прису-
ства, која одржава све створено. Тада, у 
бујици љубави и благодарности, ускликнух 
Богу једину молитву која је изражавала све 
у мени: „Господе, Исусе Христе, помилуј ме 
грешног!“ И отада, у радости, и страдању, 
искушењу и борењу или у часу када ме по-
ходи мир, ове речи ми свакад избијају из 
срца. Оне су песма моје радости, мој вапај 
Богу, молитва моја и моје покајање„.

Овај пример непознатог подвижника по-
казује нам како страдање, очајање и не спокој 
изнедравају из нас ове речи молитве. Тај 
очајнички вапај, рођен из наде која је јача 
од очаја, храни се очајањем и надилази га.

Из ПРАВОСЛАВНОГ МИСИОНАРА
година 31, број 6/88
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Славољуб Љуба Јовановић

БРАТОВАњЕ
Питао сам једног старог домаћина
због чега код њега комшија не свраћа,
а он ме погледа с љутњом у очима,
па ми рече – то је зато што смо браћа.

Дуж дворишта целог ограда се пружа
и пролази поред старога бунара
покривеног велом разнобојних ружа
које је садила њина мајка стара.

Мислила је мајка и на сина Петра,
са истог бунара и он да се служи,
па помери међу око пола метра
од средине плаца ка црвеној ружи.

Разбукта се мржња око тог бунара.
Један поред другог два мајчина сина,
већ одавно то су два човека стара
удаљена седам светлосних година.

Оволико близу, а тако далеко,
два рођена брата, ради пола метра
просипаше отров на мајчино млеко.
Петар против Марка, Марко против Петра.

Сад њихови мали, бројни унучићи,
недужни потомци несрећне прабабе,
кришом од старијих, к’о мали кучићи,
гледају се с тугом кроз густе тарабе.

Са старог бунара нестале су руже,
дивља лоза широм по њему је пала,
ни старом се кофом одавно не служе,
на њему је само још мржња остала.

Све је старе слике време обрисало
и живот ће као лаки вихор проћи.
због једног међака братство се распало,
па брат неће брату на опело доћи.

за утеху моју, и ја имам брата,
међу нама сами саградисмо мост.
Обоја су наша отворена врата,
у обе сам куће домаћин и гост.
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…Покушајте и ви, браћо, да другујете с 
Богом. Нећете то моћи постићи ни знањем, 
ни умењем, ни земаљском славом, ни богат-
ством, но једино драговољним узимањем на 
себе бриге о другим људима. узмите на себе 
бригу о својим ближњим, који ту бригу потре-
бују, и ви ћете одједанпут обогатити душу са 
два најбоља осећања најбољих краљева у 
историји, једним који се односи на Бога, и 
другим који се односи на људе – побожношћу 
и снисходљивошћу. Само носиоци велике и 
искрене бриге за друге људе, носиоци су и 
велике побожности, и они који су најбриж-
нији у исто време и најснисходљивији. Будите 
синови бриге и бићете синови Божји. Будите 
брижна браћа – и бићете другови Божји! 
Створите једно мало царство душа, о којима 
ћете ви водити бригу, и ви ћете осетити у себи 
широку душу великих вођа и царева. знате 
ли, колика је ваша вредност? Онолика колико 
људи могу живети од ваше бриге. Почиње се 
бројати са нулом. Ако само ви живите од своје 
бриге, онда ви још нисте јединица. Ако нико 
у свету не осећа вашу бригу, онда се ви ни о 
себи потпуно не бринете. Ваше бриге треба 
да се односе на ваше тело и вашу душу. Не 
живи човек само телом, и хлебом. Ако хоћете 
да водите бригу и о својој души, ви то не мо-
жете друкчије него водећи бригу о другима. 
То је један закон природни, врло интиман и 
врло мало познат, па ипак не окултан и над-
природан, него природан. Ако нико у свету 
не осећа вашу бригу, онда се значи ви бринете 
само о своме телу, о својој физичкој угодно-
сти; онда значи ви нисте још цела јединица, 
но један разломак између нуле и јединице. 
Онда сте ви врло малени, управо недовољни 
и за бригу о себи.

зашто је Мојсеј тако често и тако много 
разговарао с Богом? зато што је велика брига 
његова била. Брига за друге људе човека 
сублимира и спиритуализира и диже к Богу. 
Мојсеј је стајао ближе Богу од других Израи-

љаца. чак и од свог брата Арона, зато је више 
и разговарао с Богом. Покушајте и ви, да што 
више бринете о другима, па ћете видети како 
ћете и ви ступити у разговор с Богом. Једна 
интимна, молитвена душевна комуникација 
с Богом, неопходна је потреба свих оних, чија 
је душа испуњена бригом о другима.

Сви смо ми слуге Божје, били тога свесни 
или не. Но ми постајемо свесни тога само 
онда, кад бринемо о другима. Тога је свестан 
родитељ и пријатељ и прави свештеник, и 
прави владалац. Док год бринемо само о 
своме самачком телу, дотле се ми осећамо 
као невезан члан овог света, или као нека 
засебна целина. Само брига за друге отвара 
нам очи и даје нам један нормалан поглед на 
свет и живот. Само кроз ту бригу ми видимо 
себе као малену алку на дугачком ланцу, 
везаном за Бога и за људе – слуге Бога и људи.

Коме је дато много, од њега се тражи мно-
го. Тешко њему, ако све не да; узеће му се и 
само неумољивом силом моралног закона, 
узеће му се и само на неочекивани начин и 
у неочекивано време, и то ће му створити 
бол место радости, коју би осетио кад би 
драго вољно дао. Никоме ништа не даје Бог 
на ис кључиву својину, но као посреднику 
што се даје – да у деоби и регулисању дарова 
помаже. Сви смо ми само посредници и 
регу латори Божјих дарова. Све је Божје – 
наше ништа.

Будите и ви, браћо, свесни тога. Будите 
свесни тога, да је ваш позив, ваша величина 
и ваша срећа у овом животу да бринете један 
о другом. Све што имате, само је привремена 
позајмица Божја. Сви сте подједнако дужници 
Божји. Све што имате више него што вам 
треба, није ваше, нити је позајмљено за вас. 
А знајте да свакоме од вас треба мање за 
живот, него што он мисли. Само више бриге 
за друге, и све ће бити добро. То је закон и то 
су пророци. Један је Бог, и ви сте деца његова 
– и другови у бризи.

Свети Владика Николај Велимировић

БуДИТЕ БРИЖНА БРАЋА 
И БИЋЕТЕ ДРуГОВИ БОЖИЈИ
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Живот је наш овоземаљски препун чуд-
них и тешко разумљивих ствари. Ми људи 
јако смо склони томе да се стално налазимо 
у проблемима, било да они стварно постоје 
или их сами себи стварамо. А томе су врло 
често узрок наша удаљеност од Бога и наша 
слаба вера, то јест непознавање праве вере. 
Колико је ово истинито потврдиће прича 
коју сам недавно чуо.

Тетка Стана је пре неколико година по-
чела да пати од несанице и јаке главобоље 
– мигрене. То су установили лекари након 
бројних прегледа. у сваком другом погледу 
била је физички сасвим здрава. Ова болест 
је врло незгодна због јаких болова, али не 
и опасна по живот. Добила је Стана лекове 
и савете од лекара како да се бори против 
главобоље. Међутим, није била задовољна 
првим резултатима. А чим је комшилук 
сазнао за њене проблеме, одмах је добила 
и бројне саветнике: те треба да урадиш ово, 
те треба да урадиш оно, знаш, овом је по-
могло ово, а оном оно, и тако даље. И од-
лучи она да послуша савете…

 Морам напоменути следеће: тетка Ста-
на јесте била хришћанка, али више некако 
формално: позивала је свештеника у кућу, 
по млађима слала славски колач да се пре-
сече у цркви, једном или два пута годишње 
о већим празницима одлазила у цркву. Али, 
све то некако реда ради – тако су радили 
старији, тако ћу да радим и ја. Ретко се 
причешћивала, ретко долазила на бого-
служења, слабо слушала беседе и поуке 
свештеника. Своје духовно узрастање није 
градила на божанском учењу Цркве, већ на 
мишљењу појединих старијих жена из ком-
шилука које су у поменутом погледу биле 
још јадније од ње. Стога су и њена вера и 
њено знање били јако сиромашни.

у оближњем селу живела је једна жена 
која се бавила врачањем. Скоро свакоднев-
но код ње би неко долазио да му ова нешто 
„баје“ или „погоди“. Ретка су, на жалост, 
била домаћинства из којих није неко, са или 
без знања осталих укућана, одлазио до ба-
ба-Даре зарад гатања и других ствари. Има-
ла је, додуше, она ту и тамо понеку конку-
ренцију, али се још увек држала као главна 
у неколико околних села. њу су препору-
чили тетка-Стани. „Шта ме кошта да поку-
шам“ – мислила је.

Баба Дара је била врло искусна и пре-
предена жена. уз то, одлично је познавала 

људе из целе околине, трудила се да прати 
шта се где и у чијем дому збива. знала је и 
за Станине проблеме, и, уопште, читаву 
ситуацију у њеној породици. Стога, када се 

Свештеник Радиша Јовановић 

ТЕТКА СТАНИНИ ЛЕКАРИ
(случај с врачањем)
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Стана појавила код ње, није јој било тешко 
да изведе своју представу. узела је своје 
омиљено средство, угљевље из огњишта, и 
почела по њему да гата. успешно је „испо-
гађала“ неке ствари из Станиног живота 
тако да је ова, сва збуњена и уплашена, би-
ла спремна да прихвати све што јој Дара 
каже. А Дара, знајући да нема моћ да јој заи-
ста помогне, најпре поче своју бајалицу за 
скидање урока. „Беж’те, уроци, низ потоци, 
низ путеве стрме, не повратили се!… Беж’те, 
уроци…“ – пламсале су њене речи док је 
жарачем претурала по угљевљу. затим по-
саветова гошћу да оде у цркву, да за небро-
јани новац купи небројани број свећа и да 
их упали, да остави као поклон крај иконе 
једну мараму, сапун и литар зејтина. Па у 
случају да то не успе сасвим, нека оде до 
моравских врачара, до Тике или Љупчета.

захвали јој се Стана на пријему и саве-
тима, одужи јој се поклоном и новцем, и 
похита да испуни што јој је наложено.

Време је пролазило, Стана сва у ишче-
кивању, али побољшање никако да дође. А 
деси се некако да баш тих дана у наш град 
дође да гостује на телевизији видовита Бор-
ка, особа јако сумњивих способности, али 
веома рекламирана задњих месеци у меди-
јима. Већ сутрадан Стана похита да јој се 
обрати. А видовита Борка, претурајући по 
шпилу карата, рече јој да је у питању магија. 
„Нека особа из твоје близине, лепушкаста, 
са црном косом, која често долази код тебе, 
бацила ти је чини. учинила је то из љубомо-
ре. Пошто си сада под дејством црне магије, 
преко ти је потребна помоћ. Ја ти дајем ову 
амајлију која ће ти помоћи и која ће те 
убудуће чувати од сваке врсте магије“. Се-
ти се тада Стана да је и баба Дара помињала 
магију, па радосно прихвати амајлију не 
питајући за цену и не размишљајући уоп-
ште о истинитости онога што је пророчица 
рекла. Наредних дана се завадила и од себе 
одбила већи део суседа и пријатеља, сум-
њајући на сваки дом у коме је постојала 
„сумњива“ особа са црном косом. И мис-
лила је да је учинила јако корисно дело за 

себе. Почела је полако да губи контролу над 
разумом. Није била у стању да прозре бле-
дило и сумњивост назови-пророштва. зар 
је мали број особа у нашем свакодневном 
окружењу које имају одређену боју косе, 
или, рецимо, неке сличне карактеристике 
у свом понашању?!

Привидно олакшање и одушевљеност 
амајлијом нису могли дуго да трају. Ствар-
ност је убрзо подсетила Стану да свој про-
блем још увек носи са собом. Али, уместо 
да увиди да је пошла погрешним путем у 
трагању за исцелењем, она је била спремна 
да настави даље. чинило јој се да треба још 
да покуша, да у претходним одласцима није 
„погођено“ баш све што је требало да се по-
годи. њена следећа нада био је Тика. Рас-
питала се када треба код њега да оде. Тог 
одређеног дана јако се изненадила бројем 
људи који су стрпљиво чекали да дођу на 
ред. Било их је са свих страна, из разних 
села, али безмало да је више било људи из 
града. „Он ће ми сигурно помоћи“ – убе-
ђивала је себе.

Врачар Тика није пристајао да га нази-
вају врачарем. за себе је говорио да је човек 
који има моћ да помаже другима. Гатао је 
по картама. Вешто и препредено. Почињу-
ћи од општих нагађања, индиректно би 
испи тивао лица која су код њега долазила, 
а онда самоуверено саопштавао шта су му 
карте откриле. Сигурно да би понешто и 
погодио. Сасвим довољно да особе пред 
њим одмах прекопају по свом дотадашњем 
животу тражећи сваку сличност са оним 
што им је рекао. И имали су велико повере-
ње у њега. 

„Ти си се намерила “ – рекао је Тика Ста-
ни. Између осталог, објаснио јој је да је не-
када раније посекла младу грану или калем, 
и да је то разлог што има проблеме. И рекао 
јој је да треба да уради следеће: да откључа 
цркву у којој је крштена, и још одређене 
две; да узме одређени број свећа да упали 
за свете Апостоле, анђеле, светитеље, и та-
ко даље; да донесе у храм на поклон флашу 
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црног вина, килограм шећера и један пеш-
кир; да пребрише одређену икону у цркви 
и од свештеника затражи да јој прочита 
„намерну молитву“ за здравље. А затим, 
када све то заврши, да купи калем и да га 
посади у порти одређене цркве.

„Требало је да се раније обратим њему“ 
– размишљала је Стана док се враћала кући. 
„Све ми је погодио у картама. И опширно 
ми је дао упутства шта треба да урадим. Он 
сигурно може да ми помогне. Да не може, 
не би толико људи долазило код њега“.

заврши тако Стана у првој цркви (где је 
крштена) све што јој је врачар Тика наложио, 
у другој такође, али се силно изненади када 
јој у њој свештеник рече да не постоји так-
ва намерна молитва, већ друге молитве за 
здравље, да јој откључавање цркве само по 
себи не може помоћи, да је грех одлазити 
врачарима и слушати њихове савете. „Али, 
Тика није врачар, он ми је све погодио“ – 
бранила се.

„Ђаво много зна, зна и да Бога има и боји 
Га се, али ипак остаје ђаво“ – одговорио јој 
је свештеник. Прочитао јој је одговарајућу 
молитву за здравље, детаљно је посаветовао 
како да се надаље влада по хришћанским 
начелима, упутио је на молитву, пост, по-
кајање и причешће. Међутим, то код Стане 
није уродило плодом. „Не може он боље да 
зна од Тике“ – самоуверено је говорила у 
себи.

у трећој цркви свештеник јој је рекао 
исто што и свештеник у претходној. То је 
Стану донекле збунило, али не и отрезнило. 
Сувише је кренула другим путем. А затим 
је искрсао нови проблем: порта при тој 
цркви била је веома мала и пуна великог 
дрвећа, тако да није било одговарајућег ме-
ста да засади калем. То јој је свештеник од-
мах рекао. увидела је то и Стана, али ју је 
нешто страховито вукло да испуни врача-
реве налоге.

„зар ви не разумете да ја ту морам да за-
садим калем?“ – рекла је.

„због чега морате?“
„Па, тако ми је речено“.

„Ко вам је тако рекао?“
 „Један човек што помаже другима, Тика 

из …“ – наведе му Стана место и поче да 
говори шта јој је све испогађао.

Свештеник се насмеши, мало оћута, па 
јој затим рече: „чујте, сваки прави домаћин 
труди се да по својој замисли држи своје 
двориште у најбољем реду. Домаћину коме 
ја служим није мило да врачари и њима 
слични заводе ред по његовом дворишту. 
А камоли по његовом дому. уколико по-
ново видите тог Тику, молим вас, пренеси-
те му ове речи. А за ваше добро било би 
најбоље да се никад, ама баш никад не 
обраћате људима сличним њему“.

Није Стана послушала свештеника. До-
душе, није се ни наљутила на њега. увидела 
је да постоји објективан разлог због кога 
није могла да оствари врачарев налог. О 
оним дубљим разлозима због којих није ни 
требало да слуша врачаре и које јој је свеш-
теник навео трудила се да не размишља. 
Истог дана телефоном је позвала Тику, све 
му испричала и већ сутрадан, по упутству, 
посадила калем у порти неке друге цркве.

✳ ✳ ✳

Није добро када неко умисли да је пре-
више мудар, па се ослони само на свој ра-
зум и не уважава ниједно туђе мишљење. 
Такав због своје уобржености и тврдогла-
вости не доспева далеко. Међутим, ништа 
боље није када се неко сувише поводи за 
туђим мишљењима, толико да му и логика 
здравог разума затаји. Такав је сличан мла-
дој и тананој грани коју сваки ветар повија 
у смеру у коме дува, с том разликом што се 
по престанку ветра никада не врати сасвим 
у првобитно стање, већ је спреман да се на 
најмањи следећи дашак повије.

Када неко себе затвори у магијски за-
чарани круг послушности врачарима, то 
јест када га ови толико заведу да је спреман 
да поверује у све што му кажу и извршава 
све што му наложе, он више није у стању 
да разумно сагледа стварност у којој се на-
лази. Почиње да буде зависник, као од 
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опојних средстава, па без размишљања 
тражи и прихвата сваку нову заблуду која 
је у стању да га извесно време завара и 
удаљи од стварности.

Тетка Стана ни после више неуспелих 
саветовања са самозваним исцелитељима 
није налазила за сходно да прекине везу са 
њима. Пошто све претходно, мада се тру-
дила да свако упутство испуни, није помог-
ло, кренула је до нове одреднице – врачара 
Љупчета. чула је да је познат надалеко, да 
је он некакав „свештеник“, да има своју 
цркву у којој врши службу и причешћује 
народ. Тог дана био је велики хришћански 
празник, и гле чуда – уместо у цркву, доста 
људи (од којих многи чак из веома удаље них 
градова) дошло је код Љупчета. Стана је 
мало закаснила на његову „службу“, па је 
стрпљиво чекала да дође на ред за разговор.

Људи су код Љупчета долазили због раз-
личитих проблема, са зебњом улазили код 
њега, излазили задовољни или још више 
уплашени, али са великим поверењем у 
његове способности. у међусобним разго-
ворима чуле су се приче како је томе и то-
ме помогао, како је неком другом све пред-
сказао, и тако даље. Идиличну слику нару-
шио је један млађи човек који је љутит иза-
шао од Љупчета.

„Преварант! Ово је подмукли преварант“ 
– узвикивао је сав у бесу. „Проклет сам са-
мим тим што сам дошао код њега!“ 

Сви су га збуњено посматрали. А чим је 
отишао, почели су да негодују због његових 
речи. И намах га осудише као неразумног 
и неучтивог човека. 

Љупче врачар поставио је Стани сасвим 
нову „дијагнозу“. Наиме, рекао јој је да је 
један њен предак, кога она, наравно, није 
упамтила, остао дужан цркви нешто око 
новца или имовине, и да је то узрок њеним 
проблемима. због тога је потребно да она 
да „откуп“ за њега. Донеће у одређену цркву 
мушку кошуљу, литар уља и једно кандило 
на поклон, у другу килограм шећера и фла-
шу црног вина, где ће дати и новчани при-
лог. затим ће отићи у једну „мушку“ и две 

„женске“ цркве и затражити да их откључа, 
као и да јој прочитају „свечану“ молитву за 
здравље.

Није Стана много размишљала. Пожу-
рила је да изврши све што јој је речено.

Како је време пролазило, Станина не-
сигурност је расла. Обишла је толико хра-
мова, чинила све што су јој рекли, али – све 
без видљивих резултата. Обавила је неко-
лико телефонских разговора са мало уда-
љенијим гатарима до којих више није има-
ла могућности да стигне. Делимично је 
послушала и њихове савете, али са мање 
наде и упорности. Савете лекара одавно је 
занемарила. уместо да се коначно освести 
и напусти пут којим се кретала, почела је 
полако да пребира по сећању где је то по-
грешила, чија упутства није послушала, да 
ли је нешто пропустила, да ли се довољно 
одужила врачарима, постоји ли могућност 
да јој неко још увек баца чини. Питања је 
било много, одговоре је било тешко дати, и 
такво оптерећење је погоршавало њено 
здра в ствено стање. 

Нову наду улила јој је једна сусетка, њена 
стара пријатељица, која јој је рекла да је 
скоро чула од своје рођаке да у том и том 
граду живи једна побожна жена која није 
врачарица, а која такође прима људе и кроз 
своја предсказања помаже свима који јој се 
обрате. Та жена стално посећује манастире, 
сабира позитивну енергију и њу преноси на 
друге људе. Кућа јој је пуна разних икона, 
и оне јој помажу у свему што ради. за своје 
услуге не тражи ништа, задовољна је оним 
што јој се остави.

Сигурно погађате да се тетка Стана брже-
боље спремила и отишла код те жене. Кад 
тамо – баш као што јој је описано. Соба по-
лумрачна, на зидовима пуно икона и крсто-
ва, на столу такође. Жена, сва у црном, по-
везана црном марамом, упали свећу на 
столу и рече Стани: „знала сам да ћеш доћи. 
Ти ниси успела да решиш своје проблеме“. 
После краћег разговора са гошћом затво-
рила је очи и тако остала неко време. А за-
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тим је почела да шапуће неке неразговетне 
речи, најпре полако, па све брже. На крају 
поче да загледа иконе, као да се у њима 
огледа. Иза тога рече Стани:

 „у животу си грешила. Неке добре људе 
ниси послушала. И скоро си се огрешила 
радећи на светак. Наљутила си свеце и ви-
ше те не чувају. Мораш да им упалиш свеће. 
Пажљиво ме саслушај и уради све што ти 
будем казала. Најпре ћеш да одеш у цркву 
да тамо, када се заврши служба, обришеш 
лице завесом која се налази иза главних 
олтарских двери. затим,…“

И наброја јој шта све треба да уради, 
слично ономе што је досад већ чинила. На-
рочито јој скрену пажњу на следеће:

„Тачно на тај празник, пошто будеш от-
постила, отићи ћеш у ту и ту цркву да се у 
њој причестиш. И добро пази да све ово ис-
пуниш“.

Са великом ревношћу Стана је редом 
испуњавала све што јој је речено. Није 
дозвољавла да је ишта спречи. чак ни до-
бронамерно упозорење свештеника. Наи-
ме, када је после св. Литургије примила 
анафору, посегла је за завесом на царским 

дверима. Свештеник ју је хитро упозорио 
да то не сме да чини. Бурно негодујући у 
себи, сачекала је да свештеник заврши и 
изађе из храма. затим је пришла иконоста-
су, пружила руку преко двери, дохватила 
завесу и снажно је привукла себи да би мо-
гла да обрише чело. завеса се већим делом 
откачила и безмало да је пала. То њу није 
збунило. Мирно је отишла задовољна што 
је успела да испуни и овај налог.

у тачно одређени дан, пошто је постила 
неколико дана, по налогу поменуте врача-
рице тетка Стана је пошла да се причести 
баш у цркви која јој је назначена. Тај храм 
био је прилично далеко, управо испред су-
седног града. Стигла је на време на аутобу-
ску станицу. Међутим, аутобуса није било. 
Да ли због квара или промене реда вожње 
– нико од присутних који су чекали није 
знао. Стану је ухватила паника. Иако је и у 
оближњој цркви била служба, није хтела да 
оде у њу. Није јој било свеједно где ће се 
причестити. за њу је била обавеза да оде у 
назначену цркву. 

Када се одвезла следећим аутобусом 
(који је по реду вожње ишао пуно касније), 
бого служење је већ било завршено. То је 
тешко погодило тетка Стану. закаснила је и 
није до краја испунила вољу врачарице. По-
мислила је да је изгубила сваку могућно ст 
да се опорави. Нада се полако гасила у њој.

Наредних дана Станина несигурност и 
стрепња узели су сувише маха. Почела је 
да дрхти целим телом и да се тешко креће. 
Стално јој је у глави било да није испунила 
све што је требало. Када су је одвели лека-
рима, ови су запазили велико погоршање 
њеног психичког стања које се одразило и 
на телесне функције. Добила је разне леко-
ве, а укућани савет да се потруде да буде 
што мање психички оптерећена. у против-
ном, последице могу да буду још веће.

✳ ✳ ✳
Да је тетка Стана боље познавала своју 

веру, односно да је имала више праве вере 
у Бога, сасвим је извесно да се ово не би до-
годило. Сада је, несрећница, сасвим утуче-
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на, неповерљива, сва у некаквом страху. 
Слабо сарађује са психијатром и другим 
лекарима. О томе да се исповеди и по са ве-
тује са свештеником и не размишља (као што 
ни раније није желела). Све на своју штету.

Можда би читав овај случај био мање 
важан да је усамљен. Међутим, много се 
сличних дешава у нашем окружењу. Стога, 
да би сачували и ово мало здраве духовно-
сти што је остало, вратимо се Цркви, својој 
вери, нашим правим духовним коренима. 
Окрепљени речју Истине, врло лако 
ћемо спознати све оно што је 
недо стајало Стани, све што 
она није знала. Тада ни-
ко не ће моћи да нам 
наређује у којој цр к ви 
морамо да се приче-
стимо, и биће нам све-
једно јер знамо да је Је-
дан Господ који нам преко 
светих Тајни да рује Себе и своју 
благодат. знаћемо да иконе постоје да би-
смо се пред њима молили Господу, а не да 
би по њима неко гатао или „сакупљао по-
зитивну енергију“. Храмове нећемо делити 
на „му шке“ и „женске“, као што нећемо у 
њима палити свеће за здравље анђела и 
светите ља. Нико нас неће обма њивати да 
за оздрав љење треба обрисати одређене 
иконе, и то пре богослужења, када су оне 
свакако већ чисте (замислите – нико ко је до-
шао и тражио да их пребрише пре службе није 
желео да остане да то учини после службе, ка-
да је помоћ у чишћењу храма и те како потреб-
на). Служићемо Богу и себи ћемо по моћи 
редовним долажењем на богослу же ња, а не 
откључавањем храмова. Када би заиста 
откључавање храмова било од користи за 
решавање здравствених и других проблема, 
наши црквењаци били би нај здра вији људи 

на свету. А знамо из искуства да није тако.
човек чврсте вере и здравог разума увек 

ће бити у стању да распозна бројне обма-
њиваче лаковерног народа и неће се пово-
дити за њима. уздаће се у Бога за помоћ 
сваке врсте, за здравствене проблеме по 
потреби обратиће се медицини, али неће 
дозволити да ђавоље слуге кроз сујеверје 
господаре њиме. Неће га изненадити ни 
сазнање да међу бројним преварантима 
врачарима постоје и они од самог Сатане 

помогнути који заиста имају моћ да 
погоде неке ствари из живота 

људи који им се обрате, 
али све са ци љем да ма-
ловерне при добију за 
себе и уда ље их од Бо-
га. Притом ће се ко-
ристити разним сред-

ст вима, чак и за кла ња-
њем иза Цркве. Ме ђутим, 

добро зна мо да нико не може 
два господара служити. зло дрво не рађа 
добре плодове. зато будимо верни правом 
Господару.

за проблеме и духовне савете обратимо 
се Цркви. Оног тренутка када се не упути-
мо свештенику него врачарима и гатари-
ма, знајмо да смо презрели Бога и отишли 
на поклоњење ђаволу. Ако нам се то деси, 
једини прави корак јесте да се кроз покаја-
ње и исповест вратимо у крило Цркве, 
спре мни да не поновимо пређашњи грех, 
а не да дођемо у храм Божији и извољевамо 
да извршимо упуте врачара, прене бре-
гавају ћи сваки савет свештеника. Тетка 
Стана није имала ни знања ни снаге да ово 
схвати. Ојачани правом вером и поучени 
оваквим примерима, не дозволимо да се 
икада нешто слично деси ни нама ни на-
шим ближ њима. 

(1998. год.)
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у питомом западном Поморављу, у 
крушевачкој котлини, на живо пи-
сним брежуљцима средњевековне 

области Сребрнице, налази се манастир 
Ваведења Пресвете Богородице у Велућу.

Манастирска црква подигнута је 
1377/78. го дине и посвећена је Ваведењу 
Пресвете Богородице. Грађена је сиво-
жутим каменом, опеком и црвенкастим 
пешчаром; у облику је сажетог триконхо-
са са куполом и припратом и као таква 
особит је споменик моравске архитекту-
ре. На фасадама се налази плитко резана 
камена скулптурална декорација, а од цело-
купне камене пластике посебно се издваја 
унутрашњи портал цркве, који се одликује 
вишим уметничким квалитетом. Изгледа да 
је ктитор  желео да у конструкцији и деко ра-
цији подражава Лазарицу, владарску задуж-
бину у Крушевцу.

Манастир Велуће задужбина је, по свему 
судећи, непознате властеоске породице с 
краја 14. века или је у питању поликтиторија 
(више ктитора).

Црква  обилује ктиторским портретима. 
у припрати цркве насликано их је пет, са 
натписима: Оливер, Дејан, Братан, Констан-
тин и лик жене са моделом цркве. у наосу 
цркве насликана су још четири ктиторска 
портрета. Идентификација ових портрета је 
врло ризична, па је зато и тешко доћи до 
сигурног одговора на питање ко је прави 
ктитор цркве.

убрзо после подизања, можда већ око 
1389. године властеоска породица, која је 
цркву саградила, поклонила је манастир 
Велуће  са целим њеним властелинством 
руском манастиру Свети Пантелејмона на 
Светој Гори. у то време црква добија и жи-
вопис. зато је у иконографском програму 
цркве, поред Богородице са Христом, одмах 
до јужне певнице, насликан Свети Панте-
лејмон, заштитник светогорског манастира.

О томе говори и једна повеља кнегиње 
Милице  (монахиње Јевгеније) из 1440. годи не 
у којој  се манастир помиње као Сребрни ца. 
Назив Сребрница био је првобитни и за ма-
настир, а и за читаву област и потиче веро-

ватно од имена речице Сребрнице, која из-
вире у подножју оближњег града Градца, на 
коме се налазе ископине некадашњег феудал-
ног градића, вероватно из 13 века.

Манастир Велуће био је метох Св. Панте-
лејмона све до прве половине 15. века, када 
је због турских освајања, око 1427. године, 
изгубио везу са овим руским манастиром.

Даљу историју манастира Велућа можемо 
реконструисати само у општим цртама. По 
неким турским дефтерима сазнајемо да се 
монашки живот у манастиру није прекидао 
све до краја 16. и почетка 17. века. Према два 
очувана натписа види се да је црква обнавља-
на, по једном 1833. године, а по другом 1836. 
године, за време владавине кнеза Милоша 
Обреновића. Натпис из 1833. године урезан 
је у камену скоро целом дужином јужне фа-
саде, а онај из 1836. године налази се на 
једном каменом луку који се некада налазио 
на цркви.Из тог периода потичу и каракте-
ристични цртежи на горњем делу фасаде 
цркве.

Манастир, као место саборовања и молит-
веног окупљања једне хришћанске заједнице, 
место је праве и истинске мисије Цркве и 
духовни светионик, који показује пут ка смис-
лу и пуноћи живота у Богу.

Живи монашки подвиг, који стреми да 
оваплоти јеванђелске идеале, чини да се у 
манастиру остварује највиши облик црквеног 
живота. 

Манастир Велуће, данас као и пре шест 
векова, када је настао, представља један од 
духовних светионика српског народа, пого-
тово крушевачког краја.

Монахиња Теодора (Спасојевић) 
игуманија манастира Велућа

МАНАСТИР ВЕЛуЋЕ
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Нови лепи повод за још један сусрет ученика основних школа са уредништвом 
епархијског часописа за децу БОГОМЛАДЕНАЦ био је литерарни и ликовни конкурс 
из претходног броја часописа. 

Тема је била чуВАЈуЋИ ПРИРОДу МИ чуВАМО И СЕБЕ.
По завршетку вечерње службе у цркви Лазарици у Крушевцу, у амфитеатру при овој 

светињи, уприличена је свечана додела награда и похвалница.
На конкурс је приспело више од 230 радова ученика из већег броја школа. По одлуци 

жирија награђена су по три најбоља ликовна и литерарна рада. за остале веома успешне 
радове додељене су похвалнице.

ученике је поздравио и о радовима говорио главни и одговорни уредник часописа, 
протојереј Радиша Јовановић, а поздраве Епископа пренео је секретар његовог Преосве-
штенства, протојереј-ставрофор Драги Вешковац.

Прочитани су најбољи радови, награде и похвалнице поделили су главни и одговорни 
уредник часописа, и помоћник уредника, песник Раде Јовановић.

ДОДЕЛА НАГРАДА 
НА ЛИКОВНОМ И ЛИТЕРАРНОМ КОНКуРСу 

чАСОПИСА „БОГОМЛАДЕНАЦ“
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„Еда би се опет састави-
ли, /и видели се опет, /љу-
бављу се опет сјединили/ у 
самом Христу Богу нашем,/ 
коме слава са Оцем/ и са Ду-
хом Светим/ у бескрајне ве-
кове/“ (Слово љубве, Деспот 
Стефан) – обећасмо пре две 
године речима љубвеобил-
ног Стефана Деспота, обе-
ћасмо благоверној Јелени, 
Кнежевој кћери, Ђурађa Бал-
шића супрузи, Кнегињи пре-
мудрој, добром изданку, Цр-
но горцима кнегиње оми ље-
не. И пођосмо јој у походе 
опет, на Лазареву суботу, 8. априла 2017. годи-
не, тамо где наша лепа Лена почива, и где наша 
мученица Оливера са њом у свету заумном 
моли за род свој за који би жртвована Бајазиту 
Исмаилићанину, убици оца свога. за спас на-
рода би жртвована. И жртву добровољно прими 
на своја млада плећа. Којој песму сочини Пасија 
по Оливери Крушевљанка Миланка Милосав-
љевић, а Митрополит сваки пут тражи од глу-
мице Љиљане Ђоковић да је избеседи када се 
састанемо. И овог пута тако.

Молитву „Оче наш“ изговорисмо и крену-
смо пут Скадарског језера. Стаза знана одраније 
једнако плени, поготово кањон Мораче, па ма-
настири са једне и друге стране, са причом оца 
Жељка, који је богословску школу учио на Це-
тињу, у близини светог Петра цетињског и Тајно-
видца цетињског његоша, српског песника, 
владике и владара.

Мали одмор у Плавници па водени дири-
жабл носи поклонике пут Горице, на скуп уре-
чен још пре шест векова, када Јелена Лазарева 
са сватовима оде у дом свог мужа, Ђурађа II 
Стратимировића Балшића.

Обнови се та свеза пре неколико година , кад 
оно Митрополит донесе њене мошти у Круше-
вац, да у Лазарици чекају Васкрсење мртвих са 
оцем њеним. На Видовдан 2006. Сада неки но-
ви Срби ходочасте оној која је образ Лазаревића 
и Балшића одржала светлим и светим. 

Митрополит Амфилохије прима нас на своје 
монашке и митрополитске груди, видно срећан 
што смо дошли. Срећни смо и ми, и радост тре-
пери, на Литургији, на острвцету, на лицима 
монахиња и народа. И у беседи нагласи добри 
пастир: „Не би, рече, ова свечаност оволика 

била да нису Крушевљани 
дошли, као изасланици Кне-
за Лазара, косовског велико-
мученика…“ И обнавља зна-
ње о времену и људима када 
су „Крст часни и слобода 
златна“ били без цене, вред-
нији од свачијег живота, и 
кнежевског и царског и мо-
нашког. 

Примисмо „крв и тело 
Хри  стово“, оснажи нас после 
целоноћне вожње. А сунце 
обасјало, па се и оно ра дује, 
ми некако осећамо – нама се 
Јела наша весели, па блистају 

сва лица крушевачких поклоника неким незе-
маљским сјајем. И говоримо, и очима и осме-
сима и речима – „Господе, хвала Ти“, колико је 
само благодати овде, у монашком пчелињаку 
од 18 сестара, углавном младих. Игуманија ма-
ти Фотина све осматра, свуд је присутна, додаје, 
организује – да све тече подобно мрешкању 
тијаних таласа око овог острвцета, да свима бу-
де лепо. Смирена, скромна а моћна. 

На Светој Архијерејској Литургији појао је 
црквени хор Лазарице „Свети Кнез Лазар“, по-
сле је појац, ђаконица Даница Црногорчевић 
из Подгорице – песме о Косову, па ми Оро се 
вије крај манастира, па Јечам жела Косовка 
девојка, а Митрополит додаје стихове, ређа сва 
српска света места, манастире и стратишта, 
Хор преузима и произноси – ово се чује на не-
бесима. Толико је испуњено љубављу, да мора 
да се чује. 

Велики број поклоника пење се до великог 
крста постављеног на највишем месту острвце-
та, гледају околину, фотографишу, у срце сла-
жу да се крепе кад оду са овог парчета земље 
где су били и на земљи и на небу.

Благодат просто куља као са бујног брдског 
извора, блиста као ово сунчано небо, мрешка 
се као воде скадарске. Нема времена. Постоји 
само Љубав.

„Порадовасмо се весељем духовним“ са бла-
говерним, Јеленом и Оливером, Митрополитом 
Амфилохијем, мати Фотином са сестринством 
и многобројним верницима из Црне Горе, Ср-
бије, Републике Српске и Русије.

На многаја љета! 
„Еда би се опет саставили, и видели се, и 

љубављу сјединили…“

Љубица Петковић

БЛАГОВЕРНОЈ ЈЕЛЕНИ 
2017. ГОДИНЕ
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Мој отац, свештеник Во-
ји слав Илић, 1986. године 
добио је премештај с па-
рохије барбатовачке на ве-
ликошиљеговачку. Ту сам 
сазнао за књигу народног 
просветитеља Сретена Ди-
нића Погибија проте Ав-
рама 0. Јовановића, пароха 
великошиљеговачког, која је 
штампана 1926. године у 
нишкој Црквеној штам па-
рији „Свети цар Констан-
тин“. Старог проту Аврама 
погубили су Бугари 28. фе-
бруара 1917. године, а ње-
гове последње речи верни-
цима биле су: „Аманет вам 
остављам да љубите своју 
веру и Српство“.

Протиног сина Божидара, свештеника ве-
ликошиљеговачког, убили су комунисти по 
уласку у Крушевац, на Багдали, крајем окто-
б ра 1944. године. Свештеномученицима ве-
ли ко шиљеговачким, оцу и сину, гроб се не зна.

у Крушевцу сам по доласку на парохију, 
1995. године, упознао господина Драгана 
Јовановића, унука чувеног проте Аврама и 
сина проте Божидара. Од њега сам сазнао да 
су они пореклом из Херцеговине, и то из исте 
куће из које је Свети Василије Острошки 
Јовановић. Били смо пријатељи. за прву књи-
гу Послушања, 1997. године, замолио сам чика 
Драгана да ми каже све што зна о страдању 
свога оца:

„Мој отац Божидар Јовановић, свештеник 
из Великог Шиљеговца, рођен је 1892. године. 
Син је проте Аврама, архијерејског намесни-
ка, члана Великог духовног суда и народног 
посланика Среза расинског. Позив својих 
наставника и васпитача из богословије, Све-
тих Доситеја загребачког и Николаја Жичког, 
да остави родно место и буде свештеник при 

новој цркви у чикагу није 
прихватио. На протест моје 
мајке, одговорио је да не 
жели да напусти земљу за 
коју је његов отац муче-
нички положио живот, те 
да и он жели да иде тим 
стопама.

Мој брат Владета рођен 
је 1921. године и био је пи-
томац Војне академије. 
Пар тизани су га заробили 
14. октобра 1944. године у 
Бошњану и убили у Мрзе-
ници. На вест да је Владета 
убијен отац је пошао да 
узме његово тело. у круше-
вачком Новом на сељу уха-
п шен је од стране комуни-
стичких власти. Нису по-

ма гале молбе да га пусте да сахрани сина. 
Мајка је успела да га сама тајно погребе на 
крушевачком гробљу.

Отац је затворен у Дом трговачке омлади-
не. Мајка је одлазила да га види. Тамничари 
им нису дозвољавали да се сретну. Могла је 
само да остави храну. Крајем октобра речено 
јој је да је Божа спроведен у Прокупље. Моја 
сестра Радмила видела је очев капут на јед-
ном од затворских чувара. Плакат са стре-
љаним Крушевљанима објављен је 7. новем-
бра. На њему се нашло и очево име. Касније 
смо сазнали да је отац, уз мучење, убијен 25. 
октобра 1944. године на Багдали.

Комунисти су чували стражу крај гробова. 
Нису дозвољавали да се узму тела и сахране. 
Покушаји да се бар упале свеће на стратишту, 
одбијени су. Пријатељи породице Љутић од-
ва жили су се једне ноћи 1944. године да 
откопају кафеџију Драгослава и његове си-
нове Предрага и Михајла. у хумци, коју су 
почели да откопавају, нашли су, везаног жи-
цом, мога оца. Препознали су га по каракте-

Прота Драгић Илић

ПРОТА БОЖИДАР ЈОВАНОВИЋ 
(1892-1944)

СВЕШТЕНОМучЕНИК БАГДАЛСКИ

Свештеник Божа, 1943. године

С Е Ћ А Њ Е
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ристичној свештеничкој крагни. Тада су наи-
шли стражари и најурили их.“

Имовина свештеника Божидара Јова но-
вића је конфискована, као народном непри-
јатељу, а лепа библиотека и архива наслеђена 
од проте Аврама са свим фотографијама, 
спаљена је у центру Великог Шиљеговца пред 
породичном кућом. Данас је у овом дворишту 
смештена сеоска амбуланта. Стара кућа про-
те Аврама Јовановића била је у животу до пре 
двадесетак година. Служила је у различите 
сврхе. Једно време 1968-1969. била је и по-
родилиште. Постојала је идеја да се ова лепа 
и за историју села важна кућа реконструише 
и заживи као Музеј српске цркве. Социјали-
сти који су владали селом, расписали су ли-
цитацију за рушење протине куће на којој је 
победио један Великошиљеговчанин. Он је 
са својим синовима порушио свештеничку 
кућу до темеља и себи присвојио њену опеку, 
камен… Остао је само кућни праг сачуван. 

Прота Божидар Јовановић рехабилитован 
је 8. априла 2009. године решењем Окружног 
суда у Крушевцу којим се „усваја захтев Дун-
да Владете и Јовановић Божидара, обојице 
из Крушевца, па се утврђује да је пок. Јова-
новић А. Божидар из Великог Шиљеговца као 

жртва насиља из политичких и идеолошких 
разлога стрељан као народни непријатељ и 
сарадник окупатора 25. октобра 1944. године, 
те је ништавно решење Среског народног суда 
за срез расински, пословни број Р. 176/45 од 
10. септембра 1945. године о конфискацији 
имовине пок. Божидара, па се он реха би-
литује“. Суд је утврдио да је „пок. Јовановић 
А. Божидар, деда предлагача, рођен 1. априла 
1892. године у Великом Шиљеговцу од оца 
Аврама и мајке Алексије, по занимању био 
свештеник. Живео је у Великом Шиљеговцу 
са супругом Софијом и троје деце све до краја 
1943. године када су га окупационе власти – 
Немци преместили у Крушевац да би им био 
стално „на оку“, јер је због своје популарности 
и ауторитета који је уживао међу локалним 
становништвом могао окупационим власти-
ма створити озбиљне проблеме. Радио је свој 
свештенички посао часно и поштено, не за-
меривши се и не чинећи ништа нажао било 
коме те је дочекао и дан ослобођења у Кру-
шевцу 14. октобра 1944. године. Дана 25. 
октобра 1944. године био је од стране нове 
власти ухваћен и одведен на стрељање без 
суђења и пресуде заједно са још 28 лица о 
чему постоји Саопштење о извршеној казни 
стрељањем које је издало Веће војног ратног 
суда у Крушевцу, а списак лица која су стре-
љана говори да су то били виђенији људи тог 
времена: учитељи, свештеници, новинари, 
лекари, адвокати итд. Била је то одмазда 
мотивисана искључиво непостојећом, већ 
претпостављеном идеолошком кривицом, па 
су испуњени услови за доношење решења из 
чл. 1 и 5 закона о рехабилитацији, будући да 
је пок. Божидар из идеолошких и политичких 
разлога био жртва насиља, стрељан од парти-
зана као наводни сарадник окупатора октобра 
месеца 1944. године без судске одлуке и 
спроведеног поступка. По том основу му је 
конфискована имовина решењем које је на-
ведено у диспозитиву па је и то решење пони-
штено и усвојен је захтев предлагача. Еко-
номска рехабилитација за сада још није мо-
гућа те ће се право на накнаду штете на по-
враћај конфисковане имовине реха били-
тованих лица уредити посебним законом 
како је то прописано одредбом члана 8 закона 
о рехабилитацији.“

Прота Аврам, 1907. године

С Е Ћ А Њ Е
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АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ
ЕПИСКОПА КРуШЕВАчКОГ 
ГОСПОДИНА ДАВИДА
од 10. марта 2017. до 10. јуна 2017. године

10. март. његово Прео-
свештенство Епископ Круше-
вачки Господин Давид слу-
жио је Литургију пређеосве-
ћених Дарова у Покровској 
цркви на Расини. 

11. март. чиноначалство-
вао Светом Архијерејском 
Литургијом у цркви Светог 
Илије у Макрешану.

11. и 12. марта у влади-
чанском конаку у Крушевцу 
председавао седницама Епар-
хијског управног одбора и 

Епархијског савета Епархије 
крушевачке. 

12. март. Служио Свету 
Архијерејску Литургију у хра-
му Св. Тројице у Трстенику, 
где је потом одржан братски 
састанак и исповест свештен-
ства овог намесништва.

15. март. Служио Литур-
гију у цркви Св. Ђорђа у Кру-
шевцу. 

17. март. Служио у цркви 
Св. Тројице у Мудраковцу. 

18. март. Служио у мана-
стиру Светих бесребреника 
Козме и Дамјана у Плешу а 
навече бденије у цркви Св. 
Ђорђа у Крушевцу.

19. март. Крстопоклона 
недеља. Служио у цркви Св. 
Николаја у Великој Врбници.

22. март. На Младенце 
слу жио у манастиру Свети 
Лука у Бошњану.

24. март. Служио у храму 
Преображења Господњег у 
Брусу.

25. март. Служио у скиту 
Св. Петка, више манастира 
Љубостиња.

26. март. Служио у цркви 
Свете Петке у селу Мајдеву 
код Крушевца. 

1. апр. Служио у храму Св. 
Тројице у Горњем Катуну.

2. апр. Служио Литургију 
Светог Василија Великог у 
храму Свете Тројице у Претр-
ковцу.

5. апр. Служио у цркви Ла-
зарици у Крушевцу.

7. апр. На Благовести слу-
жио у цркви Свете Тројице у 
селу Бела Вода код Крушевца.

8. апр. Служио у храму 
Све тог и праведног четворо-
дневног Лазара у Обрежу. 
Обишао манастир Св. Луке у 
Бош њану. Служио бденије у 
цркви Св. Ђорђа.

9. апр. На Цвети 
служио у храму 
Све те великомуче-
нице Марине у До-
њем Видову.

10. апр. учест-
вовао на служењу 
Јелеосвећења у По-
кров ској цркви на 
Расини.

12. апр. На Велику среду 
служио јутарњу службу у Ла-
зарици.

13. апр.На Велики четвр-
так служио Литургију св. Ва-
силија Великог у Саборном 
храму у Крушевцу. Епископу 
је саслуживало дванаест све-
штенослужитеља, са којима 



34

А Р Х И П А С Т И Р С К А  Д Е Л А Т Н О С Т

је после Причешћа и заамво-
не молитве одслужен чин 
уми вања ногу. 

14. апр. На Велики Петак 
служио Царске часове у црк-
ви Вазнесења Господњег у 
Гло бодеру. у повратку посе-
тио цркву Свете Петке у Мач-
ковцу. у манастиру Лешје 
слу жио бденије са изношењем 
Плаштанице, потом и Статије.

15. апр. Примио у епар-
хијској канцеларији монахе 
и монахиње Богом спасаване 
Епархије крушевачке, који су 
свом Епископу честитали 
пред стојеће васкршње праз-
нике и пожелели добро здра-
вље, крепост и дуговечност на 
трону епископâ крушевачких.

16.апр. На Празник Ва-
скрсе ња Господњег служио у 

храму Светог великомучени-
ка Георгија у Крушевцу. у ис-
том храму служио велико 
Васкршње вечерње када је 
читано Свето Јеванђеље на 
петнаест различитих језика. 
Потом угостио свештенике и 
мирјане у парохијском дому.

17.апр. Служио Литургију 
у манастиру Дренча, у ком је, 
на овај дан, пре осам  година, 
манастир заживео. Празнич-
но торжество употпунило је 
гостољубље игуманије Фоти-
не и овогодишњег колачара.

18. апр. Служио Литургију 
у цркви у селу Лесковица, на-
месништва жупског.

19. апр. Служио Јутрење 
и Свету Архијерејску Литур-

гију у селу Бачини. Обишао 
потом Црквену општину Об-
решку.

20. апр. Служио у храму 
Свете Тројице у Трстенику. 

21. апр. Источни петак. 
Началствовао Литургијом на 
храмовној слави Покровске 
цркве у Крушевцу.

22. апр. Служио Јутрење 
и Литургију у цркви Светог 
Јована Крститеља на Багдали. 

23. апр. у недељу Анти-
пасхе служио Архијерејску 
Литургију у цркви св. ап. То-
ме у Појату.

30. апр. Служио Свету Ли-
тургију у цркви Свете Тројице 
у град Сталаћу.

3. мај. Служио у цркви све-
тог Прокопија у Јасици, која 
прославља и светог Владику 
Николаја српског, чији се део 
моштију чува у овој цркви.

5. и 6. мај. Навече празни-
ка Светог великомученика и 
победоносца Георгија, Епи-
скоп крушевачки Г. Давид  
служио је свечано Бденије у 

Саборном храму у Крушевцу. 
На дан Славе служио Свету 
Литургију. 

7. мај. Служио Свету Архи-
јерејску Литургију у цркви 
Светог Саве у Ћићевцу.

10. мај. Служио у 
храму Св. Саве у Ћи-
ћевцу.

12. мај. Служио 
Свету Архијерејску 
Литургију у Мед ве ђи. 

14. мај. Испред 
хра ма Светог Ђорђа, 
са градоначелником 

Кр у шевца, његовим сара д-
ници ма, свештенством и вер-
ним на родом дочекао ње-
гову Светост Патријарха срп-
ског Госпо дина Иринеја са 
више српских митрополита 
и епископа у повратку из 
Пећке патри јар шије, где је, 

уочи ово годиш-
њег мај с ког за се-
дања Све тог архи-
јереј ског сабора 
Срп ске пра во сла-
вне Црк ве, одслу-
жена Света Ар-
хи  јерејска Ли ту-
р гија са чином 
При зивања Све-
тог Духа. 

Присуствовао 
мајском за седању Светог ар-
хијерејског сабора Српске 
православне Цр кве у Бео-
граду одржаном од 15. до 24. 
маја.
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15. мај. Служио Литургију 
у Дедини, чија црква слави 
светог Атанасија Великог.  

 21. мај. На дан празновања 
Св. Јована Богослова служио 
у храму Св. Георгија у Новом 
Саду са Епископом бачким Г. 
Иринејем.

25. мај. На Вазнесење слу-
жио у Саборном храму Св. 
Ђорђа у Крушевцу.

 27. мај. Cлужио Литургију 
у манастиру Светог Арханге-
ла Гаврила у Сталаћу. уче-
ствовао на бденију у манасти-
ру Велуће.

28. мај. Служио Свету Ар-
хијерејску Литургију у цркви 
Лазарици у Крушевцу. 

29. мај. у храму Св. Ди-
митрија у Даљу, саслуживао, 
уз друге епископе, Епископу 
сремском г. Василију, на за-
упо којеној литургији блаже-
нопочившем епископу осеч-
копољском и бара њском Лу-
кијану. Присуст вовао опелу 
и сахрани.

Од 29. маја до 2. јуна у 
посети Епископији пакра чко-
славонској и владици Г. Јо-
вану. Служио Свету Ли тур гију 
у манастирима: успе нија све-
те Ане, у Јасеновцу и Орахо-
вици. Посетио манастир Па-
кру и испосницу светог Виса-
риона Саваита, храм светог 
Пантелејмона у селу Торањ 
поред Пакраца, Спо мен-под-
ручје Доњу Градину у Репу-
блици Српској. Посетио и По-

жешку бискупију, храм Све-
тих апостола Петра и Павла 
и родно имање блаженопо-
чившег патријарха Пав ла у 
Кућанцима. Епископ Јован је 
Владики Давиду, све ш теном 
клиру и верном народу Епи-
скопије крушевачке подарио 
део моштију Светих мучени-
ка јасеновачких.

3. јун. На задушнице слу-
жио Литургију и парастос 
упо којенима у цркви светог 
Агатоника на Старом гробљу 
у Крушевцу.

4. јун. На празник Св. Пе-
десетнице, који је градска 
слава града Трстеника и хра-
ма Свете Тројице, служио 
Литургију у овом храму, во-

дио литију кроз град, прере-
зао славски колач и прису-
ствовао културно-уметнич-
ком програму.

5. јун. На Духовски поне-
дељак служио у цркви Св. Тро-
јице у Мудраковцу. Рукополо-
жио у чин ђакона теолога Сте-
фана Ђурђевића из Кру шевца. 
После ли ти је и се че ња колача 

благодар ни ца  ма наградио при-
ложнике Де ја на Сте ва но вића, 
Алек сандра Ма тића и Дра го-
слава Не  дељ ко ви ћа.

6. јун. Служио у Милутов-
цу, намесништво трстеничко.

7. јун. На позив Српске 
војске посетио 246-ти бата-
љон АБХО у касарни „Цар Ла-

зар“ у Крушевцу, 
где је слу жио Свету 
Архи јерејску Ли-
тур гију.

9. јун. На позив 
управника г. Ивана 
Мијајловића, уз зва-
ничнике Владе Ре-
публике Србије и 
града Крушевца 
при суствовао про-
слави седамдесето-

годиш њи це оснивања Васпи-
тно-поправне установе за ма-
лолетнике у Крушевцу. Осве-
штао место и поставио часни 
Крст за храм светих апостола 
Онисима и мученика Фили-
мона у кругу установе.

10. јун. Служио у цркви 
светог пророка Илије у селу 
Дворане.




