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ИЗДАЊЕ ШУМАДИЈСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Христос васкрсе!
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Дан Васкрсења Христовог је жижа наше вере. 
„Дан један“, дан једини, дан који превазилази наше 
уобичајено мерење времена, „дан осми“ како се на-
зива у старим хришћанским списима. Дан у коме не 
постоји ништа тамно, који нема сенке већ је сав изат-
кан и испуњен светлошћу. Дан који нас преиспуњује 
надом  јер је икона будућег века. Овај је дан „стање 
које ће следити садашњем времену, бескрајни дан који 
не познаје ни вече ни јутро, онај век непролазни који 
не залази“ (Свети Василије Велики, О Светом Духу).

Данашња светлост Васкрслог Христа нам долази 
из гроба, али сада празног гроба. Ад и Небеса, гроб и 
Васкрсење, зло и добро, смрт и живот јесу крајње тач-
ке једне исте тајне, највеће и најдубље тајне људског 
постојања. Укус и искуство зла у нама и око нас и 
смрти као врхунца зла су ране које нису мимоиш-
ле ниједну генерацију људског рода од Адама до да-
нас, као што не мимоилазе ни нас, а неће мимоићи ни 
наше потомке. Смрт је тамно огледало у коме се огле-
да наше постојање. У њему болно видимо ко смо и шта 
смо. У том тамном огледалу нашег постојања видимо 
да нас све на крају пута чека незасита и вечно глад-
на смрт која не односи само наша тела, нашу биолош-
ку егзистенцију већ уништава и нашу личност, све оно 
и све оне које смо волели, све наше жеље 
и идеале. Ако се са својим биолошким 
нестајањем човек можда још и може 
помирити, јер је то општи закон у 
свеколикој творевини, чак би се мог-
ло рећи да је то и претпоставка даљег 
живота свих врста, разградња и 
уништење човекове личности је оно 
са чим се ниједан човек не може по-
мирити. Примирје са смрћу и злом 
које јој претходи, значи признање 
пораза. Значи да је човек, и то сваки 
човек, без обзира на његову друшт-
вену моћ и друштвено признање у 
суштини својој неуспешан и тра-
гичан.

Трагичност нашег 
постојања је, такође, ис-
куство које прати сваку 
генерацију људског рода. 
Ми се можемо на разне на-
чине борити против ње. 
Можемо је прихватити као 
„закон“ сваког људског 
бића и тиме објавити 
антропологију песимиз-
ма и губитак сваке жи-
вотне наде. Можемо, 
исто тако, покушати 

ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП 
ШУМАДИЈСКИ СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВОМ ВЕРНОМ 

НАРОДУ ОВЕ БОГОМ ЧУВАНЕ ЕПАРХИЈЕ ШУМАДИЈСКЕ, 
БЛАГОДАТ ВАМ И МИР ОД БОГА ОЦА, БОГА СИНА И БОГА ДУХА 

СВЕТОГА УЗ СВЕРАДОСНИ ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ: 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
да сва ова питања занемаримо, да их прогласимо не-
корисним, непотребним, па чак и штетним по људске 
животе. Јер зашто да размишљамо о нечему што ће 
свакако доћи и однети све оно лепо, али ипак пролаз-
но у људском животу? Читава савремена масовна кул-
тура која нас запљускује са свих страна и обликује 
наш живот, а посебно наших младих генерација, мно-
го више од свих осталих друштвених институција 
заједно, управо ка овом циљу стреми. Живи брзо, 
зграби и искористи сваку животну прилику, јер доћи 
ће старост и онда ће бити касно. Обожавање младо-
сти, снаге, лепоте, здравља, моћи и богатства, ствара 
један нови вид идолопоклонства савременог света али 
и доводи до нове дискриминације. Јер шта са онима 
који нису ни здрави, ни моћни, ни снажни, ни лепи? 
Јесу ли они људи другог реда и као такви заслужују 
да се нађу на друштвеним маргинама? Идеал, посеб-
но младима, постају људи који су на брз, често крими-
налан или неморалан начин стекли популарност и који 
су носиоци савременог животног стила. Зло је постало 
популарније од добра, а сама тајна људског постојања 
сведена на лаку забаву и разбибригу.

Свако ко се, макар и површно, бави проучавањем 
библијских текстова приметиће неизоставно  једну 
особину Божију која преовлађује на страницама Ста-

рог и Новог Завета. А то је – да је Бог живот и једини 
извор живота. Наша вера стога није смртоцен-
трична, нити, пак, ми верујемо зато што се пла-
шимо смрти. У центру наше вере се налази Жи-
вот, баш као што је и данашњи дан преиспуњен 
управо светлошћу Живота. Данашња радост 
и данашњи празник је празник Живота, а то 
је оно чега је сваки човек највише жељан – 
пуноће живота који надилази распадање и 
пролазност. „Смрти празнујемо уништење, 
ада разрушење и живота вечног почетак“ (7. 
песма Канона Пасхе).

Ад је разрушен. Није заобиђен, по-
тиснут или наивно заогрнут плаш-

том радости и празника. Стајао је 
Господ наш очи у очи са свим злом 
овога света, стајао је очи у очи 
са смрћу, осетио је бол на Свом 
људском телу, био положен у 
гроб али га он није задржао. 
Патња, трагика и смрт јесу и 
остају и даље саставни елемен-
ти људског постојања. Не гово-
ри нам Христос да нас та чаша 
може мимоићи, баш као што ни 
Он није желео да га мимоиђе 
чаша страдања и смрти али то 
више није последња реч. Хри-
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стос је прошао кроз смрт, начинио од ње Пасху – про-
лазак, радосно нам показујући да је живот јачи од 
смрти, али само онај живот који се црпи из заједнице 
са Богом, доносећи нам и показујући крајњи смисао 
људског постојања, да је управо та заједница наше 
лично васкрсење и наше спасење. „Јуче се сахраних с 
тобом Христе; данас устајем заједно с тобом“ (3. пес-
ма Канона Пасхе).

На радости данашњег дана заснована је и једна од 
три карактеристике хришћанског живота, поред вере 
и љубави – то је нада. Она је окренута ка будућности 
и у светлости Васкрсења открива и објављује опти-
мизам целокупне творевине. Све што је Господ ство-
рио није створено да пропадне, да буде уништено и да 
нестане, а посебно не човек као круна стварања. Сва-
ко од нас је јединствена, непоновљива личност, и као 
такав позван je и призван да у заједници са Богом и 
ближњима развија своју јединственост до у бесконач-
ност. Сваки покушај униформисања, па чак и у нашем 
верском животу, свођења човека на број у маси и тиме 
заправо његово потирање, грех је против Васкрсења 
и жеље Божије да сви ми у заједници, али као разли-
чите личности, постојимо у вечности. Васкрсењем су 
уклоњене и побеђене све препреке у развоју и расту 
човекове личности, а посебно она највећа, смрт.

Нада, као темељна хришћанска особина, окренута 
је будућности и нераскидиво повезана са тежњом ка 
врлини. Врлина је заправо конкретизација наше наде 
и као таква знак распознавања свих оних који имају 
наде. У садашњем тренутку наше историје сви ми 

гајимо наде да ћемо успети да превазиђемо проблеме 
који тешко угрожавају наше друштво и доводе га до 
ивице опстанка. Реформе и промена менталитета је не-
што што је апсолутно неопходно, али тек тежњом ка 
врлини на ступа се прави начин на пут борбе против 
зла, како у нашем личном, тако и у друштвеном жи-
воту. Нама су потребни врлински људи. Хришћанство 
не гаји наду да се у оквирима историје може постићи 
Царство Небеско нити било какво идеално друштво, 
али сви ми својим напорима против зла и стремљ ењем 
ка врлини можемо спречити да се живот на земљи, па 
и на нашим просторима, претвори у пакао, на шта је он 
сувише често личио у ближој прошлости.

Опредељење за врлину увек доноси нешто радикал-
но „ново“, буђење наде, јер значи сагледати целокупни 
лични и друштвени живот у светлости Васкрсења, ра-
дости и опредељења за Живот – све старо је неповрат-
но прошло и уништено Васкрсењем Христовим.

Славећи Васкрслог Господа, нашег учитеља врлин-
ског живота и победитеља греха и смрти, у име Цркве 
Божије у Шумадији поздрављамо Вас победоносним и 
најрадоснијим поздравом:

Христос Васкрсе – Ваистину Васкрсе!
Ваш у Васкрслом Господу 
Епископ шумадијски ЈОВАН



66

Период од Васкрса до Педесетнице је најсветлији 
период у животу Цркве. Дани поста су завршени. 
Васкрсли Христос је међу нама. Црква плови у светло-
сти Васкрсења и небеског живота.

Током овог периода Црква жели да својим 
литургијским животом дочара присуство Васкрслог 
Христа и Његове избављујуће силе. Због тога, првен-
ствено приказује како Васкрсли Христос прочишћује 
човека, почев од симптома који се манифестују као 
телесне болести, као и од корена греха, то јест стра-
сти – на првом месту од људског самољубља. Затим, 
показује како васкрсава човека у тренутку духовне 
смрти, потом га, лишеног светлости, просветљује, и 
на крају, враћа од греха пропалу човекову природу у 
првобитно стање и нормалан однос са Богом.

Овај период почиње са Светлом седмицом током које 
се свакодневно служи Васкршња Литургија, јер је та чи-
тава недеља дан осми, а завршава се  Недељом Свих 
Светих која је почетак једног другог црквеног периода.

Прва недеља после Васкрса је Томина недеља. Ово 
је Христово јављање нама, сабраним у Цркви иза за-
творених врата, које нам показује како да одговори-

ОД ВАСКРСЕЊА ДО ЦРКВЕ
Филотеј Фарос

Превод првог поглавља књиге Φιλόθεου Φάρου, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: Από την Ανάσταση στην Εκκλησία

мо на Његово присуство, како да сусретнемо Васкр-
слог Христа. Недеља Мироносица описује божански 
ерос који треба да распали срце човеково како би до-
шло до овог сусрета.

Недеља о раслабљеном нам говори да нас је Хри-
стос исцелио водом крштења, тако што умресмо и вас-
крснусмо са Њим у нови живот, а психосоматским 
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исцељењем раслабљеног нам открива прочишћујућу 
силу коју Божанска енергија има над човеком.

Празник Преполовљења Педесетнице представља 
даривање воде истините побожности, новог живота у 
Царству Божијем, воде која нас испуњава Христовим 
духом, из мртвих Васкрслог.

Недеља о жени Самарјанки најављује спасење це-
локупног човечанства  Васкрсењем Христа, који је 
светлост народа, показујући Његову силу да васкрсне 
духовно мртвог човека.

Недеља Слепог је дар просвећења људи како би ви-
дели и спознали смисао живота кроз Христову победу 
и кроз светлост Васкрсења.

Вазнесење употпуњује дело искупљења 
васпостављањем људске природе у њено нормално 
стање и њеним уласком у дубину Божанске суштине 
кроз оваплоћеног Исуса Христа који седа на Своје ме-
сто, са десне стране Оца.

На крају, велики дан Педесетнице је силазак Духа 
Светога на нас, печат, обећање и Божанско јемство 
присуства Царства Божијег међу нама које се остварује 
у животу Цркве.

Свака недеља у оквиру овог периода је дубоко ду-
ховно искуство тајне победе и силе Христове. Сва-
ка недеља има јасну пасхалну тему. Сва недељна 
јеванђеоска читања током овог периода говоре о води. 
Овчија бања (Витезда) и раслабљени, Самарјанкин 
извор, помазивање и умивање очију слепог. У форми 
воде се открива не природа већ енергије Светог Духа 
које су, као и вода која води у живот вечни, живонос-
не, прочишћујуће, одмарајуће, плодоносне и унутар 
којих и кроз које је могуће умртвљење старог човека 
и васкрсење новог.

Овај период је идеална прилика коју нам даје Црква 
да се састанемо са Васкрслим Христом, да га заволи-
мо и да спознамо Његову бесконачну силу, како кроз 
материјални, тако и кроз духовни свет.

Добро неверје

Навикли смо да посматрамо Томин став као нешто 
што треба избегавати, али овакав однос према његовом 
држању је у ствари последица неспоразума. Он не 
жели да се задовољи уверавањима осталих Ученика 
који му говоре видесмо Господа, већ захтева да га и он 
сам види. Химнограф ово неверје назива добрим, јер 
људска срца води познању. Заиста, ако се задовољимо 
само уверавањима других, прихватамо нешто у шта се 
нисмо уверили нити спознали ми сами.

На тај начин прихватамо истину као један логичан 
закључак, као једну умну мисао. Али истина није само 
умна мисао, већ врло жива стварност. Када прихвата-
мо неку стварност само зато што нас неко у то увера-
ва, а да је сами нисмо потражили и упознали, немамо 
много поштовања за ту стварност, можда се чак и за-
тварамо не дозволивши јој да нас у потпуности про-
жме. Можда се и задовољимо уверавањем, јер смо у 
себи суштински искључили стварност о којој толико 
радо прихватамо да нас уверавају. Спремност да без 
икакве муке прихватимо уверавање је сигуран пример 
духовне лењости, млакости и сумње. Уверавања неко-
га ко је проживео одређену стварност имају неоспорну 
снагу, док пренешена уверавања нису толико снажна. 
Што се више уверавање одаљава од непосредног иску-

ства стварности, толико губи на снази, све док на при-
меру религијског веровања не стигне до празничног 
објављивања смрти Бога који је већ умро у дугом низу 
уверавања која се све више удаљавају од непосредног 
искуства, од стварног сусрета са Њим.

Тома има храбрости да захтева и због тога се 
усуђује да осталим Ученицима упути следеће речи: 
ако Га не будем видео неће ме убедити речи ваше (ка-
тизма на јутрењу Томине недеље); Ко да му храброст 
дá дотаћи се пламене кости? Ко да сачува Ученику 
длан неожежен, њиме да приступи огњеноме ребру 
Господњем, никад не дотакнутом? Јер не би ребро 
силу подало земљаној десници, како је могуће дотаћи 

страдања која поколебаше и вишње и нижње? (икос 
на јутрењу Томине недеље).

Дакле, ова храброст тражења непосредног додира 
са истином је чист Божији дар. Ова смелост води Тому 
у стварни сусрет са Васкрслим Христом, то што не 
поверова у изречено, из неверја га у веру утврди (сти-
хира на вечерњу Томине недеље); пре но што поверо-
ва, Тома пожеле Твоје радосно виђење; удостојивши 
се овога, Богом и Господом назва тебе Владико (канон 
Томине недеље, 8. песма).

Заиста је благословено, похвално и вредно 
подражавања ово Томино  искање, о, ваистину по-
хвална страшна Томина чина (канон Томине недеље, 
5. песма), јер је он овим искањем у нашим помисли-
ма, чврсту веру заступио и у свету је утврдио, молећи 
Спаса да од гнева и смрти спасе душе наше (катиз-
ма на вечерњу у уторак друге недеље по Васкрсу). 
Тома чудно, утајено благо нама откри богословив-
ши језиком богоносним (Канон Томине недеље, 8. пес-
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ма). Због свега овога се и Васкрсли Господ, Испита-
ник радује позивајући Тому да се увери додирујући ре-
бро, као што је и свет уверен Његовим тридневним 
Васкрсењем (канон Томине недеље, 4. песма).

Због чега онда у поменутом јеванђеоском одлом-
ку Христос готово укорава Тому: зато што си ме ви-
део, поверовао си; блажени који не видеше а верова-
ше (Јн 20, 29)? Да ли због тога што се не задовољава 
уверавањима других и сам захтева да сусретне Хри-
ста, док га Он прекорава? Свакако не; прекор се од-
носи на начин на који Тома жели сусрет са Христом. 
Тома не каже, ако не чујем реч Његову или ако не ви-
дим светлост која се излива из Његове појаве или ако 

не осетим топлоту љубави Његове нећу веровати, већ 
каже ако не видим на рукама његовим ране од клино-
ва, и не метнем руку своју у ребра његова; нећу веро-
вати (Јн 20, 25).

Христос не прекорава Тому зато што овај иште да га 
сам сусретне, већ зато што бира најнижу могућу раз-
ину сусретања, ону чулну. Енергије Божије благодати 
које потпадају под чула су мање потресне. Божанска 
благодат дејствује на много потресније начине од оних 
који потпадају под чулне, али Тома, као и ми пуно пута, 
не тражи овај последњи начин, већ онај први. Бивамо 
импресионирани једним чудотворним исцељењем или 
натприродним предсказањем неког светог човека, а да 
ни не приметимо чудо спољашњег света или нашег 

унутрашњег света, које је незамисливо импресивније 
од било ког чудотворног исцељења или натприродног 
пророковања. Ако би који мртвац васкрсао из свога 
гроба изазвао би такво запрепашћење, шок, чак и код 
дубоко верујућих људи, али духовна васкрснућа која 
се догађају свакодневно једва да и приметимо. Која је 
смрт страшнија, природна или духовна? Ко су стварно 
умрли? Да ли су то светитељи који су сахрањени пре 
више векова или људи који пролазе поред нас и чије 
физиолошке функције раде савршено, а чије срце не 
може да осети ни трачак љубави нити за ближње, нити 
за Бога?

Наредних недеља Педесетнице представиће се 
Христова сила која ће поново подићи једног 
раслабљеног на његове ноге, сила која ће духовно 
васкрснути грешну Самарјанку, и онима који имају 
неку духовну осетљивост јасно ће се указати да је 
снага која изазива Самарјанкин преображај много 
потреснија од оне силе која поново оснажује удо-
ве раслабљеног.

Ипак, Христос одговара на позив сваког човека 
и оваплоћује се ради сваког појединца, дакле, спре-
ман је да се спусти, како би се сусрео на висини 
на којој се човек налази. Човекољупче, велико и не-
изрециво је мноштво милосрђа твојега; јер трпео 
дуго Ти си, од Јудеја ударан, од Апостола додири-
ван, и од мноштва (оних) који ометаху те много 
запиткиван. Како оваплотио се јеси? Како разапео 
се јеси, безгрешни? Но уразуми и нас као Тому да 
Ти кличемо; Господ мој и Бог мој, Слава Теби! (док-
састикон на вечерњу Томине недеље).

Христос прихвата да покаже своје лице Закхеју, 
прихвата да му крвоточна жена додирне хаљину, 
прихвата да изговори спасоносну реч капетану, чак 
прихвата да му грешница целива ноге, али од свих 
тражи да се не задовоље сусретом са Њим само на 
чулној разини, већ да наставе да напредују ка суш-
тинском сусрету које се догађа у срцима.

Тома се одазива овој Христовој жељи и не стаје 
на сусрету са Господом, Учитељем, реформато-
ром, проповедником друштвене равноправности 
и моралних начела, већ напредује у сусрету са Бо-
гом. Пожелевши Тома радосно виђење твоје пре 
но што поверова, удостојивши се, Богом и Госпо-
дом назва тебе Христе (канон Томине недеље, 8. 
песма) и додирнувши, исповеди Њега као Бога не 
нага, и човека не проста (стихира на вечерњу То-
мине недеље).

Стога похитајмо и ми, руке осветити... Влади-
кином ребру их приклонити (стихира на јутрењу 

у среду друге недеље по Васкрсу). Потражимо и ми 
Васкрслог Господа и прославимо га у химнама, не очи-
ма видевши, већ љубављу и жељом срца веровавши 
(канон Томине недеље, 9. песма). Отклонимо из наших 
душа суморност страсти и буру помисли, а допусти-
мо да се у срцима нашим расцвета пролеће вере (сти-
хира на јутрењу у четвртак друге недеље по Васкрсу). 
Оваквом припремом можемо сусрести Васкрслог Хри-
ста далеко изнад разине простих чула и удостојити се 
виђења и слушања свега онога што око не виде, и ухо 
не чу, и у срце човеку не дође, оно уготови Бог онима, 
који га љубе  (1. Кор 2,9).

Са грчког превео Велимир Михаиловић
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Када говоримо о раздобљима духовног живота, 
сматрам да не постоји ништа ни значајније ни теже 
од суочавања са реалношћу смрти. Овим текстом ћу 
настојати да покажем да заиста не постоји ништа 
значајније. Почнимо, међутим, од тога да не постоји 
ништа теже, с обзиром на то да се током прошлог века 
наше поимање односа између живота и смрти проме-
нило из основа, тако радикално да је читава расправа 
на ову тему померена на сасвим други ниво.

На уму имам појаву да данас веома мали број људи 
(на Западу) види смрт. Знамо да људи умиру и види-
мо њихова тела. Али у поређењу са ситуацијом која 
је преовладавала пре једног века, разлика је очиглед-
на. Почетком 20. века, већина људи је још током свог 
детињства искусила смрт једног или више сродика, а 
пре него што би стасали, умирали би им један или оба 
родитеља (данас наши родитељи живе много дуже него 
што је некада био очекивани животни век). Упокојени 
рођаци, родитељи, пријатељи и суседи држани су у 
дому, у дневној соби, док су их пријатељи и комшије 
жалили и бдили над њима, прали их и припремали за 
сахрану, да би их потом преносили у цркву где су их 
предавали Богу, а затим укопавали.

Данас се, међутим, тело покојника склања што је 
брже могуће и предаје на бригу професионалцима који 
се старају о смрти, погребницима. Они сређују тело 
чинећи да изгледа што је могуће боље, а затим га у 
гробљанској згради за сахрањивање постављају испод 
ружичастих светала тако да покојници изгледају као 
живи, све у нади да ћемо моћи да прокоментарише-
мо: „Никад боље није изгледао!“ Током опела ковчег је 
обично затворен, или, што је данас све чешћи случај, 
уопште нема опела. Тело се одлаже у крематоријум, а 
касније се врши „комеморација“ у част особе која није 
телесно присутна.

Све ово одаје један двосмислен и забрињавајући од-
нос према телу. Пошто више не видимо смрт, сада смо 
још више усредсређени на тело. Вежбамо и пазимо на 
своје тело више него било која претходна генерација, 
а то можемо радити и под окриљем хришћанске 
теологије, тврдећи да је према нашој вери, која је 
„вера оваплоћења“, тело храм Духа. А онда у тренутку 
смрти одбацујемо свезе пропадљиве плоти и говоримо 
о „личности“ ослобођеној од тела. Дакле, данас живи-
мо као хедонисти и умиремо као платонисти!

Ми данас, у правом смислу речи, више не види-
мо смрт. Не живимо са њом као са увек присутном 
реалношћу, као што су живеле све људске генерације 
пре нас. Ово се показује на разне начине. Узмимо као 
пример начин на који данас говоримо о смрти као некој 
врсти моралног неуспеха: тај и тај је „изгубио битку са 
раком“.

Током друге половине прошлог века се доста 
расправљало о нашем „порицању смрти“. Међутим, 

ХРИШЋАНСКО УМЕЋЕ УМИРАЊА
Џон Бер, свештеник

Знатан део овог излагања је извучен из нове књиге Џона Бера, Becoming Human: Meditations on Christian 
Anthropology in Word and Image, Crestwood NY: SVS Press, 2013 (Постајући човек: размишљања о 
хришћанској антропологији у Речи и Лику), где су дубље испитани многи аспекти ове теме

мени се чини да је проблем дубљи и тежи. Ако је тачно 
да нам Христос показује шта значи бити Бог начином 
на који умире као људско биће, онда, просто, ако више 
не „видимо“ смрт, ми више не видимо ни лице Божје.

Чињеница да нам Христос показује шта значи бити 
Бог кроз начин на који умире као људско биће, суми-
ра суштину богословља Символа вере и исповедања 
првих Сабора. Он нам показује шта је то бити Бог 
(а не ко), будући једносуштан Оцу. И то нам показује 
начином на који умире као људско биће, не про-
сто умирањем, него начином на који умире: „смрћу 
смрт уништивши“. Шта значи бити човек и шта зна-
чи бити Бог – смрт и живот – показани су заједно, у 
једном конкретном бићу (ипостаси) са једним „лицем“ 
(личношћу).

Изражавајући на овај начин сву слабост и немоћ 
људске природе, наиме, да ћемо умрети ма шта ради-
ли, тиме и ничим мање нам Христос показује шта то 
значи бити Бог, јер је Његова сила постала савршена 
управо у немоћи (2 Кор 12, 9). Ова јеванђељска пору-
ка, дакле, да је Христос својом смрћу уништио смрт, 
дарујући нам тиме живот и избављајући нас, не од 
саме смрти, важно је нагласити, него од „страха од 
смрти“ (Јевр 2, 15), треба да буде почетна тачка наших 
размишљања о улози смрти у духовном животу, као и 
у целокупном богословљу.
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У том контексту, морамо бити свесни да је за 
постизање истинске богословске перспективе неопхо-
дан преображај перспективе уопште. Тај преображај је 
сличан прелазу са синоптичких Јеванђеља на Јованово. 
У Јеванђељима по Матеју, Марку и Луки, ученици 
све до времена по страдању заправо не схватају ко је 
Христос. Због тога беже у страху приликом Његовог 
распећа. Тек касније, када васкрсли Христос отвара 
Писма да би могли да Га препознају у ломљењу хле-
ба, разумевају како су Мојсије и сви пророци могли да 
говоре како је Христос требало да страда да би ушао у 
своју славу (уп. Лк 24).

Јеванђеље по Јовану, с друге стране, почиње тамо 
где се синоптичка завршавају, то јест с Писмима већ 
отвореним. Тако Филип говори Натанаилу: „Нашли 
смо онога за кога писа Мојсије у Закону и Пророци-
ма“, док Натанаил наводи Христа да каже: „Видећеш 
више од овога“ (Јн 1, 45-51)! Као што је Богослов ре-
као, Христос је увек „са небеса“, онај који добровољно 
одлази на своје страдање, тако да Његово подизање 
на крст представља уздизање у слави, као што су по-
сведочили његова мајка и љубљени ученик стојећи у 
подножју крста.

Овај прелаз се потврђује и сваки пут када се слу-
жи Божанствена литургија светог Јована Златоу-
стог, када свештеник каже „у ноћи у којој беше пре-
дан“, а затим додаје „управо самога себе преда-
де за живот света“. Овај покрет од „предат“ ка „са-
мог себе предаде“ заиста представља одсудни трену-
так у којем историјски извештај постаје богословско 
размишљање. Ту почиње теолошки дискурс: Христос 
је предат на смрт, али у светлу Божјег оправдања рас-

петог Христа, потврђујемо да „себе предаде за жи-
вот света“. Преображавајућа сила Бога је пројављена 
кроз смрт Христову, али не просто Његовом смрћу, 
односно тиме што је предат на смрт, него Његовом 
добровољном смрћу, јер као невина жртва одлази на 
Крст из послушања Оцу, за спасење света.

Шта сада, у светлу свега наведеног, можемо рећи о 
улози смрти у нашем животу?

Људска смртност

Очито се много тога врти око смрти, а како неко 
схвата смрт зависи од тога како је посматра. Као био-
лошка појава, смрт је неизбежна и просто је чињеница: 
све ствари које настају у времену, проћи ће у времену. 
Свако од нас долази на свет стваралачким чином муш-
карца и жене. Рађамо се без икакве могућности личног 
избора. Толико о слободи и слободној вољи! „Нико ме 
није питао да ли сам желео да се родим!“, каже Кири-
лов у роману Достојевског „Зли дуси“.

Штавише, наше постојање је такво да ћемо, шта 
год радили, умрети. Колико год „добри“ да се труди-
мо да постанемо, неизоставно ћемо умрети – опет не 
имајући никакву могућност избора. Заправо, смрт је 
једини неизбежни део нашег постојања. То је једина 
ствар за коју могу бити сигуран, те стога једина ствар 
о којој би требало да размишљам. Смрт је за сваког 
од нас непходност, пошто је наше постојање датост. 
Међутим, када почнемо да размишљамо о чињеници 
смрти у светлу Христове победе над смрћу, можемо 
увидети још неке њене аспекте, правећи тако прелаз 
од људске ка божанској перспективи, у откровењском 
отварању тајне Христа.

Прва ствар коју можемо да уочимо јесте да је смрт 
уствари трагична, и ово је свакако природна реакција. 
Из ког разлога, међутим, треба да буде таква, а не про-
сто неутрална чињеница, може се уистину схвати-
ти само у перспективи Христа. У Старом завету, пре 
Христовог доласка, није постојао осећај да је смрт 
сама по себи трагична. Насилна смрт, смрт у рукама 
безбожника и грешника то свакако јесте. Али мирна 
смрт у дубокој старости, у породичном окружењу и уз 
одговарајућу сахрану, сматрана је за природну, правед-
ну и прикладну, као што је на пример смрт Авраама 
или Јова, који су били окружени свим својим потом-
цима, благословена смрт. И ми сами често говоримо 
ожалошћенима на овај начин, тешећи их тако.

Међутим сада, у светлу Христове победе над смрћу, 
смрт се открива као „последњи непријатељ“ (1 Кор 
15, 26). Тек сада можемо да схватимо да то што људи 
умиру није само неутрална, биолошка чињеница. Они 
умиру јер су се окренули од свог Творца, свог јединог 
извора живота. А ово удаљавање и отпадање који воде 
у смрт нису просто нешто што се догодило на почет-
ку времена – грешка неког другог човека! То је нешто 
с чим се свако од нас непрестано бори у овом живо-
ту. Непрестано смо искушавани, као Адам, да сматра-
мо да смо заправо сами себи довољни, да имамо жи-
вот у себи самима, да је живот који ја имам мој соп-
ствени, да могу да радим с њим шта год ми се прохте. 
Ако осетим да би можда требало да будем „добар“ или 
„религиозан“, ја то могу и да остварим чинећи неко 
милосрдно дело за свог ближњег, уколико то не пре-
ти мојој сопственој стабилности и добробитију, или 
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посвећујући неко време Богу, недељом, јер, на крају 
крајева, не желим да будем ни фанатик! Живећи на 
овај начин, на крају ћемо засигурно схватити да колико 
год „добри“ или „религиозни“ постанемо, ипак ћемо 
умрети, враћајући се поново у земљу као прах.

Ако одемо корак даље у нашем размишљању у пер-
спективи Христа, можемо проникнути у још веће ду-
бине мудрости и промисла Божјег. Управо као што је 
страдање Христово почетна тачка за разумевање тра-
гичне димензије смрти, исто тако је и почетна тачка 
за разумевање свеобухватног дела Божјег. Смрт је за-
иста кататрофа до које долази када творевина окрене 
леђа своме Творцу, извору живота. Смрт је људскија 
од сваког другог дела. Она је једина ствар која нам је 
заједничка од почетка света па надаље, и представља 
чин који изражава сву слабост и немоћ наше створене 
природе. Па ипак, смрћу, и ничим мање, Христос је по-
казао да је Бог. На тај начин, не умањујући трагедију 
смрти, Христос је отворио пут сагледавања њене 
дубље тајне. Он је заправо преобразио смрт за сва вре-
мена, јер оно што је некада било крај, сада постаје по-
четак.

Крштењска смрт као рађање за духовни живот: 
од даха ка Духу

На то шта представљају овај преображај и почетак 
упућује Свети Максим Исповедник веома упечатљивим 
речима1. Христос је, према Светом Максиму, „проме-
нио употребу смрти“. Кроз смрт, каже Максим, Хри-
стос је пружио „нови почетак и друго рођење људској 
природи, који се преко патње завршава у насладама 
будућег живота“. Христос је, наставља Максим, „пре-
обратио употребу смрти“ тако да „онај који је крштен 
може да користи смрт да би осудио грех, а она га потом 
тајинствено води до божанског и бескрајног живота“. 
Својим страдањем, уништавајући смрт смрћу, Христос 
нам је омогућио да користимо своју смрт, чињеницу 
наше смртности, на активан начин. Уместо да буде-
мо пасивне и незадовољне жртве датости наше смрт-
ности, жалећи се да то није праведно, или чинећи све 
што можемо да би обезбедили себе, сада нам је отво-
рен пут да кроз добровољну смрт у крштењу уђемо у 
Тело и Живот Христов. Премда смо били бачени у ово 
смртно постојање, без икакве могућности избора, сада 
можемо слободно да користимо нашу смртност, да бу-
демо рођени у живот, умирући са Христом у крштењу, 
узимајући Његов крст и не живећи више за себе саме, 
него за Христа и своје ближње. На тај начин се наше 
ново постојање утемељује у слободној саможртвеној 
љубави која је, као што нам је Христос открио, живот 
и само биће Божје, јер, као што смо видели, Христос 
нам је показао шта то значи бити Бог начином на који 
умире као људско биће.

У 15. глави Прве посланице Коринћанима Павле 
прави разлику између даха живота и Духа живота или 
животворног Духа. Следећи Постање, он истиче да је 
први Адам био оживљен „дахом живота“ да би постао 
„душа жива“ (εἰς ψυχὴν ζῶσαν, Пост 2, 7), док за разли-
ку од њега „последњи Адам постаје животворни Дух“ 
(εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν, 1 Кор 15, 45). На овом месту 
Павле расправља о васкрсењу из мртвих и о томе как-
во ће тело имати васкрсли. Разлика није између „фи-
зичког“ (као што се у RSV2 преводи реч ψυχικόν) и „ду-

ховног“ тела. Управо само тело представља контину-
итет, док разлика почива у начину на који оно живи, 
покренуто дахом живота, или оживљено животворним 
Духом. Сам прелазак се остварује смрћу даха: „Оно 
што ти сијеш неће оживети ако не умре“ (1 Кор 15, 35).

Покренут дахом животним, Адам је могао да упо-
треби овај дар на божански начин. Али да би до тога 
дошло, као што нас Христос потсећа и показује нам, 
неопходно је живети не за себе самог, него бити вољан 
умрети за себе и живети за друге: „Јер ко хоће живот 
свој да сачува, изгубиће га; а ако ко изгуби живот свој 
мене ради, наћи ће га (Мт 16, 25). Христос нам својом 
сопственом жртвом показује како изгледа божански 
живот (живот Духа, а не даха). Али пошто још нис-

мо видели такав живот, ми, као и Адам, сматрамо да је 
живот наш лични посед и да можемо да чинимо с њим 
шта год нам је по вољи. Покушавајући да обезбеди-
мо сопствену бесмртност, упадамо још дубље у вртлог 
страсти овога света, у грех који је „жалац смрти“ (1 
Кор 15, 56).

Упркос свести о сопственој смртности, или управо 
због ње, долазимо у искушење да настојимо на овом 
„животу“, онаквом каквим га знамо, да чинимо све 
што можемо да би га обезбедили, да га живимо као 
да је наш сопствени, докле год можемо да се одржа-
вамо у њему. Није реч толико о самој смрти, колико о 
„страху од смрти“ чији смо, као што је изражено у По-
сланици Јеврејима, „целог живота робови“ (Јевр 2, 15). 
Због овог страха од смрти чинимо све што можемо да 
би сачували своје животе, почевши од напорног рада 
да би обезбедили веће и сигурније домове, још већу 
уштеђевину и пензиони фонд, и да би заштитили свој 
живот обезбеђујући сопствено здравље. Па ипак, ва-
рамо сами себе јер све то чинимо из страха од смрти.

Међутим, Јеванђеље нам кроз Христово дело 
показује да живот долази путем смрти. Христос даје 
живот „онима који су у гробовима“. Ако не живимо за 
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себе саме, него умртвљујемо себе, односно, ако сада 
учимо да подигнемо крст, да умремо за себе саме и да 
живимо за Христа, Његово Јеванђеље и за друге, тада 
је живот који почињемо да живимо већ сада вечан. Не 
може бити додирнут смрћу, јер смо у њега ушли пу-
тем смрти. Живећемо живот Духа, а нећемо само про-
сто дисати.

Телесна смрт и стварање

Као хришћани, ми смо се кроз тајинствену смрт 
у крштењу заветовали да живимо подижући крст, 
умирући за себе и живећи за друге. Сви, међутим, 
знамо да чак и ако живот који смо почели да живи-
мо на овај начин јесте живот самога Бога, божански 
и вечан, ми ћемо ипак и даље умирати телесно. Ово 
је заиста својеврсни парадокс нашег садашњег жи-
вота. Ухваћени смо у оно што бих могао да опишем 
само као прво лице једнине. На крају дана, једино што 
могу да кажем јесте: да ли сам данас стално умирао за 
себе? И даље сам ја тај који делује. Међутим, учећи 
како да свакодневно умирем за себе, подижући свој 

крст и живећи за друге, када дође до моје стварне те-
лесне смрти, моћи ћу да кажем: у Твоје руке предајем 
дух свој. Научићу да оставим све што ме веже за овај 
свет, и онда ћу почивати у Богу. И заправо тада, и само 
тада, постаћу „глина“ у Његовим рукама, јер иако го-
воримо да је Бог на почетку узео прах земаљски (Пост 
2, 7), ја прах земаљски никада нисам био. Али ћу по-
стати земља својом смрћу. А онда, када ја преста-
нем да делујем, Бог коначно може да буде Творац и 
да ме обликује у живо људско биће, као што кажемо у 
вечерњем псалму:

„Кад им одузмеш дах њихов они нестају и у прах 
се свој враћају. Када им пошаљеш Духа Твога, опет се 
изграђују и тако обнављаш лице земље“ (Пс 103, 29-
30).

Крећемо се, дакле, од даха ка Духу, и кроз смрт, 
до свог коначног стварања. У Светом писму, покрет 
је увек од смрти ка животу: „Господ умртвљује и 
оживљује, спушта у ад и извлачи“ (1 Сам 2, 6).

Кроз нашу смрт ми коначно увиђамо праву приро-
ду наше слабости и тиме истовремено сазнајемо да се 
сила Божја у немоћи показује савршеном. Престајемо 
са настојањем да „стварамо“ себе саме, и уместо тога 

постајемо прах земаљски у рукама Творца, „глина“ коју 
Он обликује у плот, са срцем од плоти (сада када су наша 
срца од камена сломљена), да би настало живо људско 
биће, биће које свети Иринеј назива „слава Божја“3.

Штавише, наша телесна смрт ће открити где наше 
срце уистину почива. Ако смо у овом животу научили 
да волимо Бога и да живимо онако како нам је Христос 
показао да божански живот јесте, моћи ћемо да умре-
мо у миру и починемо у Његовим рукама, и да уђемо 
у вечни живот. Ако, с друге стране, наше срце почива 
у овом свету – у нашем иметку, новцу, нашој слици о 
нама самима, и тако редом – онда можемо бити апсо-
лутно сигурни да ће наша смрт бити болна пошто ће 
бити одвајање од свега што волимо. На овај или онај 
начин, свако од нас ће умрети. Сви ћемо постати прах 
земаљски. Једино суштинско питање јесте да ли смо 
током овог живота научили како да постанемо мека 
и обрадива глина у рукама Божјим, разбијајући своја 
срца од камена да би могли да добијемо срце од плоти, 
милосрдно и љубавно. Или смо, напротив, очврснули 
себе толико да нисмо ништа до крте и исушене глине 
која није низашта.

Два сведочанства

Два рана сведочанства о томе да живот у Хри-
сту долази кроз смрт, наиме страдање двају мучени-
ка, могла би да нам помогну да проникнемо дубље у 
тајну хришћанске смрти. Свети Игнатије Антиохијски 
је, када је заробљен и одведен из Атниохије у Рим 
да би тамо мученички пострадао, написао послани-
цу римским хришћанима молећи их да не посредују 
на суђењима која му следе или, на пример, да не 
покушавају да му сачувају живот поткупљујући вла-
сти. Иако је полако али сигурно путовао ка окрутном 
мучеништву, ипак је с радошћу прихватао своју судби-
ну, узвикујући:

„Боље ми је умрети у Христу Исусу, него да царујем 
над крајевима земаљским. Њега тражим – за нас умрло-
га; Њега желим, за нас васкрслога. А тек ми предстоји 
рађање. Опростите ми браћо, немојте ме спречити да 
живим, немојте желети да умрем... Оставите ме да 
примим чисту светлост. Када тамо стигнем – бићу чо-
век. Дозволите ми да будем подражавалац страдања 
Бога мога.“4
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У поређењу са нашим уобичајеним начином гово-
ра, овде су живот и смрт обрнути. Његово мучеништво 
је његово рођење. Игнатије још није рођен. Он је, као и 
сви ми, просто дошао на овај свет, без своје воље и без 
икакве могућности избора. Међутим, кроз своју вољну 
смрт по узору на Христа, он ће бити рођен слободно. И 
штавише, родиће се као људско биће.

Само у том случају се Игнатијево постојање за-
снива на слободи и саможртвеној љубави, које су сло-
бода и љубав Божја. Тако, следећи овај пут, Игнатије 
постаје људско биће, достиже „у човека савршена, у 
меру раста пуноће Христове“ (Еф 4, 13), који нам се 
једини показао као Богочовек.

Чини се да идеја да се само на овај начин постаје 
људско биће потиче из односа између Јеванђеља по 
Јовану и Постања. Познато је да обе књиге почињу 
речима „У почетку“. Постоји, међутим, и дубља 
веза. Постање почиње тиме што Господ све доводи у 
постојање својом речју, божанским fi at, „нека буде“. А 
потом Бог започиње свој сопствени план, једину ствар 
о којој претходно промишља, не као какву заповест, 
него у потенцијалу: „Да саздамо човека по лику На-
шем, по подобију Нашем“ (Пост 1, 26). Бог не гово-
ри просто „Нека буде...“, нити се текст наставља ре-
чима „и би тако“. Уствари, испуњење Божјег плана се 
први пут проглашава с врхунцем свег богословља у 
Јеванђељу по Јовану, када је Христос на крсту и изго-
вара са свечаном величанственошћу „Свршило се“ (Јн 
19, 30), а чему готово непосредно претходе Пилатове 
речи, наведене само у Јеванђељу по Јовану: „Ево чове-
ка“ (Јн 19, 5).

Свето писмо тако почиње Божјом најавом Његовог 
плана, а закључује се његовим остварењем. Адам је 
„слика Онога који ће доћи“ (Рим 5, 14), као неки први 
нацрт чија је пуноћа најпре пројављена у Христу, Оном 
који користи свој дах да би у име свих добровољно от-
ишао на крст, чинећи тако Духа причасним свима они-
ма који ће Га следити у подизању крста и који ће на 
тај начин постати људска бића у мери раста пуноће 
Његове. Док Бог све друго дозива у постојање својим 
божанским fi at, „нека буде“, ми смо ти који треба да ка-
жемо своје fi at да би довршили једину ствар за коју је 
речено да је дело Божије!

Друго сведочанство нам даје Бландина, мла-
да робиња која је пострадала у Лиону око 177. годи-
не. Њено мучеништво је описано у писму које је ве-
роватно написао свети Иринеј Лионски5. Као мла-
да робиња, што је у древном свету био знак слабости, 
она отеловљује Христове речи упућене Павлу: „Јер се 
сила моја у немоћи показује савршена“ (2 Кор 12, 9). 
Она је била толико „слаба телесно“ да су други стра-
ховали да неће бити у стању да да добро исповедање. 
Па ипак, она „беше испуњена таквом снагом да су 
се чак и они који су је на смену мучили на разне на-
чине, од зоре до мрака, изморили и исцрпели. Сами 
су признали да су били поражени, затечени њеном 
издржљивошћу, пошто је читаво њено тело било рас-
тргнуто и сломљено“6.

Она не само да је у својој слабости, испуњена бо-
жанском силом, исповедила Христа, него се и у пот-
пуности поистоветила са Оним чије је тело страдало 
на Голготи. Када су је обесили у арени, „Бландина је, 
висећи на коцу, била изложена као мамац дивљим зве-
рима пуштеним на њу. Чинило се као да виси у обли-

ку крста и својом преданом молитвом изазвала је сна-
жан занос оних који су били мучени, јер су у својој 
борби, гледајући телесним очима сестру, видели Оно-
га који је распет за њих, да би уверио оне који верују у 
Њега да свако ко страда за славу Христову има вечну 
заједницу са живим Богом... И премда ситна и слаба и 
неупадљива, обукавши се у Христа, снажног и непобе-
дивог Борца, поразила је противнике у много наврата и 
кроз борбу стекла венац непропадљивости“7.

Бландина се кроз своје страдање поистоветила са 
Христом и, попут апостола Павла (Гал 2, 20), не живи 
више она, него Христос живи у њој. Она је Његово 
тело. Ово је много дубља „вера оваплоћења“ него она 
коју смо на почетку навели. Бландинин одлазак из овог 
света је Христов улазак у овај свет, што је опет окарак-
терисано као рођење. Након описа страдања Бланди-
не и једног другог хришћанина по имену Аталус, пис-
мо се наставља:

„Њиховим животом који се наставио (смрћу му-
ченика, прим. прев.), мртви (они који су живи, прим. 
прев.) су оживљени, а мученици су били благонаклони 
према онима који пали приликом свог сведочења. И ве-
лику је радост имала Дјева Мајка примајући оживљене 
оне које су били мртворођени. Јер су због њих [му-
ченика, прим. прев.] многи од палих поново зачети, 
рођени и оживљени, и научили да исповедају веру. И 
сада живи и оснажени, стадоше пред престо Судије.“8

Хришћани који избегавају да дају своје исповедање 
једноставно су мртви. То што им недостаје припрема 
значило је да су мртворођена деца Марије Деве, Цркве. 
Али сада, оснажени сведочењем других, и они су по-
стали кадри да иду у своју смрт. Тако их Марија Дева 
прима назад живе, рађајући коначно живу децу Божју. 
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напомене:

Према томе, смрт мученика је њихово „ново рођење“ и 
прославља се као њихов рођендан.

Наравно, ово су могли да виде само они који су 
заједно са Бландином у арени подносили сопствено 
мучење, они који су такође уистину подигли свој крст. 
Они, пак, који су овај призор посматрали са седиш-
та амфитеатра, видели су га знатно другачије, премда 
су неки можда били подстакнути да размисле дубље о 
сведочанству које је она давала. Тачније говорећи, ово 
Бландинино „охристовљење“ је видео свети Иринеј. 
Управо је он написао посланицу у којој описује му-
ченичко страдање Бландине, тумачећи оно што јој се 
десило из перспективе свог богословског става. Тиме 
нам омогућује да видимо Бландину не по телу, да се 
потсетимо речи апостола (2 Кор 5, 16), него као ико-
ну Христа.

Вратити назад смрт

Сада када смо истражили неке од значајнијих 
аспеката чињенице да је Христос својом смрћу побе-
дио смрт – не укидајући је, пошто још увек умиремо, 
него ослобађајући нас од „страха од смрти“ (Јевр 2, 
15), чиме је променио „употребу смрти“ за сва време-
на – можемо увидети да наш духовни живот почиње 
смрћу и врхуни у смрти. Та смрт, међутим, није про-
сто крај о ком се не усуђујемо да говоримо, последња 
битка коју ћемо свакако изгубити, нити чак само 
„последњи непријатељ“, као што о њој говори апостол 
(1 Кор 15, 26), од које чак и сада погрешно сматрамо 
да смо на неки начин слободни. Напротив, ради се о 
добровољном усмрћивању себе самог као искуственом 
изразу слободне саможртвене љубави, а за коју нам је 
Христос показао да представља живот и биће Божје. 
Почевши овај пут крштењем, узрастамо све више и 
више у овој стварности, да би на крају преобразили 
сопствену телесну смрт у пројаву пасхалне тајне.

Ако је истина, као што сам претходно сугерисао, 
да нам Христос показује шта значи бити Бог начи-
ном на који умире као људско биће, онда, ако не ви-
димо смрт (као што сам такође тврдио, наиме, да је 
савремено друштво не види), нећемо видети ни лице 
Божје. Другим речима, удаљавање „лица“ смрти из на-
шег друштва и искуства истовремено представља и 
удаљавање од „лица“ Божјег. Уколико не знамо да жи-
вот долази кроз смрт, наши видици ће постати потпу-
но иманентни. Живећемо за себе саме, за своје тело, 
за своје задовољство (чак и ако мислимо да смо „рели-
гиозни“ и да напредујемо у свом „духовном животу“). 
То може само да доведе, и до сада јесте доводило, до 
једног конкретног виђења људског живота, наиме да 
представља само оно што живимо овога тренутка, по-
што на сваки начин покушавамо да „живимо испуњен 
живот“, као и до једног потпуно чудног односа према 
споственом телу. Док „живимо“, наш живот се у пот-
пуности односи на наше тело и његово физичко стање, 
и увек смо спремни да га изнова мењамо у складу са 
нашим жељама, као што то веома успешно описује 
Ерве Живен. Па ипак, када умиремо, тело се одбацује 
као да није ништа више него наша земљана љуштура9.

У тако устројеном друштву, идеја да живот дола-
зи кроз смрт, те да стога смрт има одређену улогу у 
животу, рађајући живот који се налази преко граница 
смрти, може да изгледа само чудна. Па ипак, као што 

1 Ово што следи види у Одговорима Таласију (LIX) све-
тог Максима Исповедника (PG 90, 632AB-633, 636D-637A; 
превод са старогрчког с напоменама Атанасије (Јевтић), 
Луча 21-22 (2004-2005), Никшић 2006, 234-259).

2 Revised Standard Version, превод Библије на енглески 
језик. Иста реч је на српски језик преведена као „душев-
но“ (прим. прев.).

3 Свети Иринеј Лионски, Против јереси, 4.20.7, A. 
Rousseau, B. Hemmerdinger, L. Doutreleau, C. Mercier 
(издање и превод на француски), Sources Chrétiennes 100, 
Cerf, Paris 1965.

4 Игнатије Антиохијски, Посланица Римљанима, 6 (PG 
5, 812A, 813A; превод на српски језик: Атанасије (Јевтић), 
у: Дела апостолских ученика, Врњачка Бања-Требиње, 
1999, 230).

5 Посланица мученика бечких и лионских, сачувана у 
Црквеној историји Јевсевија Кесаријског, 5, 1-3, PG 20, 
408С-458В.

6 Нав. дело, 5,1,41; PG 20, 424В.
7 Нав. дело, 5,1,41-42; PG 20, 424ВC.
8 Нав. дело, 5.1.45-6; PG 20, 425BC.
9 Hervé Juvin, The Coming of the Body, trans. John Howe, 

Verso, London 2010.
10 Нав. дело, стр. 177.

наглашава Свети Иринеј, смрт ће упркос свему томе 
рећи последњу реч, иако, као што додаје у настав-
ку, последњу реч заправо има Бог који користи нашу 
смртност да би нас поучио о ограничености и слабо-
сти, о телесном и земаљском карактеру наше приро-
де, дајући нам могућност да примимо оно што нема-
мо у себи или чиме не располажемо сами по себи, да-
кле живот. И као што Живен закључује своју изузетну 
студију: „Само се тело сећа своје ограничености, само 
оно нас веже за своје оквире, за нашу последњу грани-
цу (али колико још дуго?). Па чак и ако, нарочито ако 
заборавља, само нас наше тело спречава да будемо Бог 
за себе саме и за друге“10.

Данас, наш задатак није само да објављујемо своју 
веру у једном све секуларнијем свету, и да критикујемо 
секуларизам у свим његовим облицима. Наш зада-
так је да поново вратимо смрт, дозволивши јој да 
буде „виђена“, почаствовањем упокојених потпуном 
посмртном службом. То можемо да урадимо ако смо 
недвосмислени у нашем богословљу, као што је то био 
Свети Иринеј Лионски описујући Бландинино муче-
ништво и дајући тако могућност људима да виде оно 
задивљујуће дело које је Бог остварио кроз смрт. И 
то можемо да постигнемо тиме што ћемо сами све-
дочити о животу који долази кроз смрт, животу којег 
смрт више не може да дотакне, животу који долази 
подизањем крста. Наше најважнији задак данас јесте 
дакле да поново стекнемо мученичку свест о томе шта 
значи сведочити Христа.

Превела са енглеског Драгица Тадић Папаниколау
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„Све на добро бејаше, и молитва, и проучавање и 
појање хвале, а изнад свега чин и мистагогија свете 
жртве“1.

Заједничка молитва, као благодарење и славословље 
Тројичног Бога „у цркви“2 и „долична химна, узнета 
једином творцу и саздатељу и владару свих, Богу“3, 
али и лична молитва која бива као „у клети“4, и чи-
сто, смирено, нерасејано и бестрасно узношење и 
обраћање ума Богу из скривеног места људског срца5, 
имају благодатни карактер6 и представљају два вида 
библијски, отачки и литургијски потврђеног непреста-
ног богослужења.

1. Апостолски подстицај „молите се без 
престанка“7 је у отачком и литургијском предању ту-
мачен према еклисиолошким критеријумима, дакле, 
на основу евхаристијске еклисиологије. Заједничко и 
појединачно, када је у питању молитва као заједница 
са Богом и са људима, добили су свој потпуни израз 
у „једногласном певању псалама“8, а пре свега у по 
преимућству Тајни јединства, сабрања и заједнице, 
која је Божанствена Евхаристија9. Евсевије Кесаријски 
тумачећи стих псалма „Усликни Господу сва земљо“10 
наглашава да ово „ускликивање“ „молитвом и 
богословљем бива ... и кроз исправно и јасно знање ... 
и духовним свештенодејством, које у благодарењима 
према тајнама Новога завета широм читаве васељене 
савршавамо када се сећамо жртве Јагњета Божјег“11.

У наведеном тексту је изражена истина да се молит-
ва, богословље и Божанствена Евхаристија не поимају 
независно једно од другога. Наравно, ово јединство и 
тајинствено искуство се остварују унутар Цркве; „само 
они које је у Цркви Божијој Спаситељ поучио доличној 
химни, достојно Оца богослове“12. Изговарање или 
појање Псалтира, читање и Божанствена Литургија, 
дакле молитва и Тајна, не раздвајају се. Стога се и у 
аскетским текстовима, изузев неколико изузетака, 
препоручују како држање личног молитвеног прави-
ла, тако и усредсређено присуство и учествовање у 
заједничким сабрањима у временима одређеним за 
молитву током дневног круга богослужења, као и у 
сабрању Божанствене Евхаристије. Такво што се, на-
равно, у Христово и апостолско време подразумевало.

Конкретно, током апостолског периода се наглаша-
ва „евхаристијска димензија Цркве као сабрања наро-
да Божјег ‘на једно место’13 и као ‘заједнице светих’“14, 
паралелно са постојањем молитве ван Евхаристије, 
заједничке или појединачне. Христос на Тајној вече-
ри није предао само Тајну Божанствене Евхаристије15, 
него је поставио и темеље свеукупне молитве речи-
ма „Јер где су два или три сабрана у име моје, онде 
сам и ја међу њима“16, или молећи се „на пустом месту 
сам“17 и „насамо“18.

Једна од најосновнијих препорука апостола Павла 
хришћанима била је да истрајавају у молитви19 и да 
све своје молбе саопште Богу „молитвом и мољењем 

Панајотис J. Скалцис

Део из Увода књиге Традиција заједничке и личне молитве са посебним освртом на Тикарасов часослов 
(Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἡ παράδοση τῆς κοινῆς καὶ τῆς κατ’ἱδίαν προσευχῆς Μὲ εἰδικὴ άναφορὰ στὸ Ὡρολόγιο 
τοῦ Θηκαρᾶ) која је у припреми за штампу у оквиру издавачке делатности Шумадијске епархије

ТРАДИЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ И ЛИЧНЕ МОЛИТВЕ

са захвалношћу“20. На другом месту се наглашава да 
слављење Бога „једним устима“21 јесте израз јединства 
и једнодушности у Христу, док се у Посланици 
Јеврејима истиче да исповедање и примање Христа 
бива „жртвом хвале“ и „плодом усана“22. Препоручује 
се још да хришћани један другог саветују псалмима и 
химнама и духовним песмама, да поју својим срцем 
Господу и да увек благодаре „за све Богу и Оцу у име 
Господа нашег Исуса Христа“23. У Откровењу се го-
вори о новој песми24 коју у оквиру Литургије заједно 
поју хор прослављених на небу и хор хиљада оних 
откупљених са земље25. Све ово сведочи и изражава 
не само духовну димензију и значење молитве, него 
потврђује и њен христоцентрични, еклисиолошки и 
есхатолошки карактер.

2. Јединство између молитве, као духовног иску-
ства унутар Цркве, и Божанствене Евхаристије, као 
догађаја по преимућству, који обасјава Тајну Цркве и 
усмерава човека и свет према есхатолошком царству 
Христовом, забележено је и у текстовима целокупног 
вишевековног отачког и литургијског православног 
предања26. Када се моли насамо, верник то чини као 
члан тела Цркве; „Човек почиње да се моли код своје 
куће“, напомиње о. Георгије Флоровски, „а затим иде 
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у Цркву. Тамо се састају они који се моле, откривају 
један другога и могу спонтано да се сједине у про-
стору заједничке прозбе, заједничког богослужења“27. 
Евхаристијско сабрање представља темељ како лич-
не, тако и заједничке молитве, као што и насамо, по 
светом Григорију Палами, „у молитви јачање, кроз 
Цркву сједињује са Богом“28. Према томе, између 
аскетске духовне борбе и евхаристијског живота не 
постоји одвајање, него спајање и јединство. „Подвиг 
се без евхаристијске подлоге лако изврће у извесно 
духовно увежбавање и самодисциплину, у приватно 
достигнуће изабраних, који својим учинцима освајају 
високе врхове на лествици моралног врлинослова и 
духовних вредности. Аскетски етос не представља 
индивидуалну, него par exelance црквену чињеницу. 
Он је лично искуство превазилажења самог себе, сва-
ког безизлазног настојања на довољности постојања, 
друштвено отварање личности ка животу заједнице 
као сапостојања и однос са осталим члановима тела 
Христовог, пристајање на живот као љубав и слободу. 
Људски труд не постиже, него само слободно прихвата 
и љубављу се зближује са начином постојања Бога“29.

Текстови отачког и литургијског православ-
ног предања бележе и потврђују како евхаристијску 
основу подвижничког живота, тако и чињеницу да 
заједничка и лична молитва иду у корак. У оквиру овог 
Увода наводимо само карактеристичну праксу древне 
Цркве у складу са којом су постојала одређена време-
на за молитву, али и често приступање Тајни Божан-
ствене Евхаристије30. Велики Оци Цркве препоручују 
како монасима, тако и клирицима и лаицима, да не 
избегавају сабрања. Атанасије Велики, на пример, 
каже: „сабрања не занемаруј; за Тајне се достојно при-
преми да не би приступао на суд“31. Василије Вели-
ки подстиче подвижнике да држе своје лично прави-
ло „до последње молитве“32, јер су удови једног тела. 
Ако тако не чине, тада и себи штете, али и читаво 
тело угрожавају поставши препрека другима33. Говори 

такође о разноврсности појања, дакле о антифонији, 
која вернима помаже да узнесу Господу „сви заједно, 
као из једних уста и једног срца, исповедну песму“34.

Један подвижник на питање ави Пимену како тре-
ба да седи и да ради у својој келији, добија одго-
вор да је дужан да се бави својим рукодељем, да једе 
једном дневно, да упражњава безмолвије, изучавање, 
личну, „скривену“ молитву, али да не занемарује ни 
заједничка сабрања35. У Житију свете Меланије наво-
ди се да се у њеном општежићу с прецизношћу држао 
поредак личног правила и заједничког богослужења, 
ноћу и дању, са врхунцем у светом Причешћу које је 
бивало често. Управо је ово поштовање Отаца подвиж-
ника, трезвеноумника и тиховатеља према заједничком 
богослужењу и евхаристијском сабрању свевремено и 
запажа се и у познијим текстовима.

Свети Симеон Нови Богослов, и поред тога што 
је наглашавао да заједничка последовања нису при-
нудног карактера и охрабривао личну молитву током 
заједничког богослужења, препоручивао је монаси-
ма да буду присутни на њима, настојећи увек на ду-
ховном преображају, а не на једноставном присуству 
„на сабрањима“36. Свети Григорије Синаит, иако је 
наклоњенији личној срдачној молитви, посебно исти-
че смењивање појања, молитве, читања и рукодеља, 
према правилу Отаца. Молитву, појање и читање током 
бденија наглашавају и свети Калистос и Игнатије Ксан-
топули, који за основни елемент појединачне молитве 
сматрају једномислену молитву „Господе Исусе Хри-
сте, Сине Божји, помилуј ме“37. Ништа међутим, према 
двојици Отаца исихаста, не доприноси просветљењу 
душе и освећењу тела више од Тајне Божанствене 
Евхаристије. Свети Григорије Палама такође наводи и 
заједничку молитву која се одвија у храму, и личну која 
бива „у клети“ сваког понаособ. Предност наравно даје 
заједничком богослужењу, сматрајући појединачну 
молитву за предуслов заједничке. Међутим, према 
највећем од Отаца исихаста, превасходни циљ мо-
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литве, заједничке или личне, јесте учешће у светој 
Евхаристији38. То је наглашавао како својим саподвиж-
ницима, тако и народу Божјем као пастир.

3. Наглашавање јединства заједничке и личне мо-
литве, као у горенаведеним сведочанствима, које врху-
ни у евхаристијском животу, није се увек подразумева-
ло у историји отачког и литургијског предања. Наиме, 
још од давних времена постојале су тежње, покушаји 
и аскетски обрасци којима је без еклисиолошких пред-
услова и теолошких критеријума оспоравано, порица-
но и спутавано ово сапостојање.

У оквиру монаштва, које је, као што смо навели, бра-
нило традицију заједничке и личне молитве и, дословно 
примењујући речи „молите се непрестано“,39 достигло 
неуспављиво двадесетчетворочасно богослужење, за-
пажа се слобода у молитвеним изразима. Веома рано 
су се уобличиле две праксе, једна киновита, а друга 
исихаста и скитиота; „jедни су општежитељни, дру-
ги су тиховатељи“40, према светом Јовану Лествич-
нику. „Јер другачији је подвиг тиховања, а другачији 
општежића; сваки пак који му се с истрајношћу пре-
пусти, спашће се“41, по светом Григорију Синаиту. 
Општежитељни имају псалмопојање и поју „песме и 
химне једногласно Господу“42, док су тиховатељи „ка 
созерцању окренути, које већ припада савршенима“43. 
Први стављају тежиште на заједничко богослужење, 
причешћујући се много пута и сваки дан, док се други 

подвизавају рукодељем и умном молитвом, 
пошто „нити часа имају, нити песме поју; 
него у самоћи раде и поучавају се и често се 
моле“44. Причешћују се међутим суботом и 
недељом, изузев када је долазак Отаца от-
шелника у цркву ради светог Причешћа био 
практично немогућ 45.

Постојале су свакако и појаве потпуног 
удаљавања од заједничког богослужења и 
апотеозе личне молитве. У древној Цркви су 
овакве склоности изражавали месалијани, 
названи још и евхити, који су оспоравали 
Тајне46, док су часове заједничке молитве у 
храму сматрали за „јудејски обичај“47. Ове 
ставове су касније усвојили богумили који 
су одбацивали химне, наглашавајући само 
појединачну молитву48. Судећи на основу 
Тикарасове49 реакције, али и других Отаца 
исихаста 14. века50, они су се сигурно про-
тивили и екстремним и хипераскетским ста-
вовима унутар Цркве, према којима, нарав-
но захваљујући тиховању, није неопходно 
заједничко богослужење. Оно што је прео-
владало јесте поштовање јединства благо-
датног карактера заједничке и личне молит-
ве, без фарисејског духа51 и празнословља52, 
увек у атмосфери слободе и разноврсно-
сти, са крајњим циљем учешћа у светој 
Евхаристији и, кроз њу, предукуса есхатона.

Тако дакле у општежићима предност има 
заједничко богослужење на које се надовезује 
лична молитва ради подвига. Скитиоти, 
столпници и начелно исихасте, наклоњенији 
су једномисленој молитви ума или другим 
видовима непрестаног богослужења, нпр. 
Псалтиру са молитвама и химнама између, 

али не потцењују ни заједничка сабрања и, пре свега, 
не одступају од светог Причешћа. Хришћанима у све-
ту се препоручује да често одлазе у цркву, али и да на 
сваком месту, колико год је могуће, имају у сећању мо-
литву Христову, „као печат свој и знак вере и стражара 
и освећење и одстранитеља искушења“53.

4. У данашње време постоји посебно научно 
интересовање за литургијску примену непрестане мо-
литве и за теме које су у вези са коренима, развојем 
и разноврсношћу заједничке, али и личне молитве. 
Својевремено је, сада блаженопочивши Јоанис Фунду-
лис, професор литургике, изнео на видело Двадесет-
четворочасовни Часослов Манастира неуспављивих 
монаха у Цариграду с краја 4. века. Установио је разло-
ге који су допринели развоју овог вида богослужења, 
дао нам је његово устројство и поредак на основу ру-
кописног предања, проучио је узроке који су довели 
до његовог опадања и утврдио „неке остатке, одјеке 
двадесетчетворочасовног неуспављивог типика у 
приватној побожности византијских монаха“54. Ради 
се о спису „Канони дневних и ноћних појања“ који је 
сачуван у кодексима из периода од 8. до 11. века, као 
и о познијим молитвама „према мери двадесет четири 
часа дневног круга богослужења“, приписаним светом 
Златоустом.

Превела са грчког Драгица Тадић Папаниколау
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напомене:
1 Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ἐν 
τῷ Ἄθῳ τοῦ ἐπίκλην Καυσοκαλυβίτη, у: ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Μακαρίου 
τοῦ Μακρῆ Συγγράμματα [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται, 25], Κέντρο 
Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 1996, стр. 150.
2 1 Кор 11, 18.
3 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς Ψαλμούς, ΞΔ’, PG 23, 628A.
4 Мт 6, 6.
5 ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ (ΕΥΑΓΡΙΟΥ), Περὶ Προσευχῆς, Γ’, ΙΔ’, ΝΔ’, PG 79, 
1168C: „Молитва је обраћање ума Богу“. PG 79, 1169C: „Молитва 
је изданак смирења и благости“. PG 79, 1177C: „Онај који љуби 
Бога, са њим увек као са Оцем разговара, одбацивши сваку страсну 
мисао“. Уп. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεως 3, 24, PG 94, 1089C: „Молитва је уздизање ума ка Богу, 
прозба оних који припадају Богу“.
6 ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ (ΕΥΑΓΡΙΟΥ), нав. дело, ΠΖ’, PG 79, 1185C: „Ако 
још ниси примио дар молитве или појања, настој и добићеш“. Уп. 
ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΘΑΤΟΥ, Τρίτη γνωστικῶν κεφαλαίων ἑκατοντάς, Περὶ ἀγάπης 
καὶ τελειώσεως βίου, ΠΑ’, PG 120, 1001D; 1004A: „Какву би, дакле, 
корист могао имати, чак и да само себи и Богу говори, изговарајући 
се непрестаном молитвом и појањем, ако не говори ближњима, 
или о откровењу Духа Светога, или о познању тајни Божјих, или 
о прозорљивом дару пророштва, или о поучавању речи мудрости 
Божје?“.
7 1 Сол 5, 17.
8 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, нав. дело, ϞA’, PG 23, 1173A.
9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, 3, 
1, PG 3, 424C: „И јединствено је названа заједница и сабрање, 
која сваким свештеним чинодејством и наше раздељене животе 
сабира у једнообразно обожење, и богообразним сабирањем 
раздељених дарује заједницу и сједињење са Једним“. Уп. ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 4, 13, изд. 
B. KOTTER, Patristische Texte und Studien, Bd. 12, Berlin 1973, стр. 
197: „Заједницом се назива и уистину јесте (Евхаристија) јер 
заједничарећи њоме са Христом и бивајући удеоници његовог тела 
и божанства, заједничаримо и сједињујемо се њоме и међусобно“ 
(PG 94, 1153A). ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΕΤΡΟΥ, Ἑνότητα καὶ διάσπαση τῆς 
κοινωνίας τῶν πιστῶν κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο (Διατριβὴ ἐπὶ Διδακτορίᾳ), 
Θεσσαλονίκη 1983, стр. 67. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ, „Εὐχαριστία. Το 
Μυστήριο τῆς Βασιλείας, μτφρ. ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά: Ἰωσὴφ Ροηλίδης, 
Ἀκρίτας, Ἀθήνα 20002, стр. 19-39.
10 Пс 99,1.
11 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, нав. дело, ΞΕ’, PG 23, 648C.
12 ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, нав. дело, ΞΔ’, PG 23, 625D.
13 Дап 2, 44 (=на окупу, као заједница; прим. прев.)
14 ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, „Ὀρθοδοξία καὶ λειτουργικὴ ἀναγέννηση“, у: Lex 
Orandi. Λειτουργικὴ θεολογία καὶ λειτουργικὴ ἀναγέννηση, Ἴνδικτος, 
Ἀθῆναι 2005, стр. 28, и „Βιβλικὴ θεώρηση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας 
Εὐχαριστίας“, у: Lex Orandi…, стр. 153-178. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 
(Πρωτ/ρου), Ἡ θεολογικὴ μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Λατρείας, 
Ἁρμός, Ἀθήνα 19962, стр. 193 и даље. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Ἡ 
ἑνότης τῆς Άποστολικῆς Ἐκκλησίας [ΑΒ, 19], Θεσσαλονίκη 1974, стр. 
409-455.
15 Мт 26, 26-29; Мк 14, 22-25; Лк 22, 15-20; 1. Кор 11, 23-25.
16 Мт 18, 19-20.
17 Мт 14, 13.
18 Лк 9, 18. В. и OSCAR CULLMAN, Ἡ προσευχὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη. 
Δοκίμιο ἀπάντησης σὲ σύγχρονα ερωτήματα, Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 1998, 
стр. 67. Сам Господ нам је предао и образац молитве, Молитву 
Господњу, која представља основни елемент како заједничке, тако 
и личне молитве у Цркви (Мт 11, 25; Лк 10, 21).
19 Рим 12, 12: „у молитви постојани“. Уп. Кол 4, 2.
20 Фил 4, 6. В. и J. A. ESCHLIMANN, La prière dans st. Paul, Lyons 1932.
21 Рим 15, 6.
22 Јевр 13, 15.
23 Еф 5, 20. Уп. Кол 3, 16.
24 Откр 5, 9.
25 Откр 6, 10; 12, 10; 14, 3; 19, 1-3. В. и π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, 
Λειτουργικὲς σκηνὲς καὶ ὕμνοι στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη [Βιβλικὴ 
Βιβλιοθήκη, 14], Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 20072, стр. 96, 102-108.
26 ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ἑνότητα καὶ μαρτυρία. Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ 
μαρτυρία καὶ διαθρησκευτικὸς διάλογος – Ἐγχειρίδιο Ἱεραποστολῆς, 
Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, стр. 119. „У сачуваним литургијским 
текстовима, као и у отачком предању Православља више него у 
осталим предањима, потврђено је да се на сваком евхаристијском 

сабрању не савршава некакав магијски мистични чин или макар 
каква богослужбена радња појединачног спасења, него се 
предображава Царство Божије. Другим речима, сваки пут када се 
црквена заједница, нови Израил, расејани народ Божији, састаје 
на `једно место`, постаје очита стварност, као залог, одбљесак и 
предокус тајне долазећег Царства Божијег, а чланови ове заједнице, 
сви без изузетка, бивају саслужитељи, али и сатворитељи, макар и 
у предобразу, остварења Царства Божијег на земљи“.
27 П. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, „Ὀρθόδοξος Λατρεία“, у: Θέματα Ὀρθοδόξου 
Λατρείας, Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 1989, стр. 161. В. и ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Ὁ ἐκκλησιολογικὸς χαρακτήρας τῆς ποιμαντικῆς. Λεντίῳ 
ζωννύμενοι II, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, стр. 19-40.
28 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ὁμιλία Ζ’, PG 151, 89D. В. и JEAN 
MEYENDORFF, St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Éd. du 
Seuil, Paris 1989, стр. 106.
29 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, „Εὐχαριστία καὶ Ἄσκηση. Οἱ ἐκκλησιολογικὲς 
συνιστῶσες τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους“, нав. дело, стр. 351.
30 Карактеристичан је пример светог Игњатија Богоносца који пише 
да хришћани треба да приступају чешће „на Евхаристију Божју и 
на славу“ (Πρὸς Ἐφεσίους, 13, 1, PG 5, 656A. Превод на српски језик 
преузет из „Светог Игњатија Богоносца Посланица Ефесцима“ у: 
Дела апостолских ученика, превод Атанасије (Јевтић), Врњачка 
Бања –Требиње 1999 (=А. Јевтић, Дела апостолских ученика), 
стр. 238. Уп. J. B. LIGHTFOOT, The Apostolic Fathers: Greek Texts 
and English Translations of their writings, μτφρ. J. R. Harmer, Grand 
Rapids, MI 19922 (друго издање је ревидирао M. W. HOLMES), 
стр. 114). Значајан је и податак светог Кирила Александријског 
о свакодневном приношењу дарова (PG 68, 708C), као и текста 
приписаног светом Василију Великом „Писмо патрицији Кесарији 
о причешћу“, где се говори о приступању светом Причешћу четири 
пута недељно (PG 32, 484B-485B). О овом тексту, као и начелно о 
евхаристијском животу према канонским изворима древне Цркве, 
в. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΑΣΣΗ (Διακόνου), Ἡ τελετουργία τοῦ μυστηρίου τῆς 
θείας Εὐχαριστίας. Κανονικὴ διδασκαλία καὶ λειτουργικὴ τάξη [Σειρά: 
Κανονικὰ καὶ λειτουργικά, 4], Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2007, стр. 
130-154. В. и ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), Ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ 
τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, Π. 
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 20062, стр. 157-224.
31 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας καὶ 
πάντας χριστιανούς, κληρικούς τε καὶ λαϊκοὺς (ἀμφιβαλλόμενο), PG 28, 
840B.
32 ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λόγος Ἀσκητικός, καὶ παραίνεσις περὶ ἀποταγῆς 
βίου καὶ τελειώσεως πνευματικῆς, PG 31, 644C.
33 ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, нав. дело, PG 31, 1180АВ: „Свако понаособ 
у свом делу држи исто правило, као уд једног тела; и штету себи 
наноси онај који занемарује оно што је заповеђено; а за заједницу 
је још већа претња“.
34 ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἐπιστολὴ ΣΖ’, PG 32, 764Β.
35 Ἀποφθέγματα Πατέρων, Περὶ Διακρίσεως, SC 474, 72: „Ни часове 
сабрања ни време скривених молитава не занемаруј, а ако се некада 
догоди да закасниш са рукодељем, ушавши на сабрање у миру га 
саврши. А пре свега, држи се доброг друштва а лошег се клони“.
36 ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Κατήχησις Γ’, SC 96, 330.
37 Нав. дело, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. Δ’, стр. 225.
38 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ὁμιλία Α’, ἔκδ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΫΣ Κ. ΤΟΥ ΕΞ 
ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Ἀθήνησι ᾳωξα’, стр. 210.
39 1 Сол 5, 17.
40 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῖμαξ, Λόγος ΚΖ’, Περὶ τῆς ἱερᾶς σώματος 
καὶ ψυχῆς ἡσυχίας, PG 88, 1117C.
41 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, нав. дело, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, 
τόμ. Δ’, стр. 82.
42 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἱστορία ψυχωφελὴς ... ὁ βίος Βαλαὰμ καὶ 
Ἰωάσαφ, PG 96, 969B.
43 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῖμαξ, нав. дело, PG 88, 1120A.
44 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου, Β. 
Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1974, стр. 68. На крају 4. в. подвижници, 
као на пример Памво и други, одбацивали су појање с образложењем 
да омета молитву монаха. В. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΥΦΟΥ, Πληροφορίες (συρ.) 
103, PO 8, 180. Слични ставови се наводе и у „Приповести“ аве 
Јована (Мосхоса) и Софронија (Софисте). В. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΑΜΗ, 
Τὸ Γεροντικὸν τοῦ Σινᾶ, Λυδία, Θεσσαλονίκη 2000, стр. 456-479. 
Пракса Цркве је наравно довела до тога да појање буде прихваћено 
и у монашком богослужењу по узору на азматско-парохијски 
типик. В. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ, Ἡ ψαλτικὴ παράδοση τῶν 
Ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ Τυπικοῦ [Ἵδρυμα Βυζαντινῆς 
Μουσικολογίας, Μελέται 6], Ἀθήνα 2001.
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45 О овој теми в. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, Τῷ τιμιωτάτῳ ἐν μοναχοῖς 
κῦρ Μαξίμῳ, τῷ κατὰ κόσμον Σοφιανῷ, καὶ πᾶσι τοῖς ἐνασκουμένοις 
τῇ ἁγίᾳ Μονῇ τοῦ Σινᾶ ὁσιωτάτοις ἱερομονάχοις καὶ μοναχοῖς, у: 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα. Œuvres complètes 
de Gennade Scholarios, publiées pour la première fois par MGR LOUIS 
PETIT – X. A. SIDERIDÈS – MARTIN JUGIE, τόμ. IV, стр. 198-206. В. и 
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), Ἡ νοερὰ προσευχὴ ἔκφραση ἀληθοῦς 
λατρείας Θεοῦ…, стр. 24, нап. 28. Овим поводом поменимо и 
познату навику и праксу појединачног причешћа верних у древној 
Цркви услед прогона, али и монаха који су живели у пустињи 
(ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Πρὸς Καισαρίαν πατρικίαν περὶ κοινωνίας, PG 
32, 484B-485B. B. и ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΑΣΣΗ (Διακόνου), нав. дело, стр. 
313-315). Ова пракса представља и претечу Божанствене Литургије 
пређеосвећених дарова. В. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΥΣΠΕΝΣΚΥ, Ἡ Λειτουργία 
τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἱστορία καὶ πράξη, μετάφραση-σχόλια-
βελτιωμένη ἔκδοση Μ. Πρωτ/ρου Δημητρίου Βακάρου, Θεσσαλονίκη 
1998, стр. 33-44. ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργία Προηγιασμένων 
Δώρων [Κείμενα Λειτουργικῆς, 8], Θεσσαλονίκη 19782, стр. 5-6. 
STEFANOS ALEXOPOULOS, The presanctifi ed Liturgy in the byzantine 
rite: A comparative analysis of its origins, evolution, and structural 
components, Notre Dame, Indiana, 2004, стр. 10-39.
46 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Κατὰ αἱρέσεων, PG 94, 729B: „Да нити 
крштење савршава човека, нити причешће светим Тајнама 
очишћује душу, него само молитва коју они ревнују“.
47 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Μυριόβιβλον ἢ Βιβλιοθήκη, ΝΒ’, PG 
102, 92A.
48 ΒΛΑΣΕΙΟΥ ΙΩ. ΦΕΙΔΑ, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Β’. Ἀπὸ τὴν Εἰκονομαχία 
μέχρι τὴ Μεταρρύθμιση, Ἀθῆναι 1994, стр. 305-313. ANTONIO RIGO, 
Monaci Esicasti e Monaci Bogomili [OV II], OCP 56 (1990), стр. 53-
82. Овакве ставове је осудила свест Цркве. Месалијани су нпр. 
осуђени на Трећем васељенском сабору (431). В. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (Ἀρχιμ.), Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, 
Ἀστήρ, Ἀθῆναι 19905, стр. 159-160. У Синодику православља се 
такође анатемишу они који се гнушају „сабрања у црквама“. JEAN 
GOUILLARD, Le Synodikon de l’Orthodoxie, у: Travaux et Mémoires, 
tome 2, Paris 1967, стр. 67.
49 Часослов који представљамо у овој нашој студији у вези је и са 
оваквим ставовима о богослужењу који су били распрострањени и 
у Тикарасово време.
50 Карактеристичан је пример монаха Дионисија који помиње 
Тикараса и у свом тексту, који је у вези са нашом темом, оптужује 
оне који не желе да хвале, славослове и благодаре Христу, 
преферирајући једномислену молитву „Господе Исусе Христе, 
Сине Божји, помилуј ме“. Његов став је да треба повезати 
једномислену молитву са плодом усана, дакле са појањем на 
заједничком богослужењу; „А ово је требало чинити и оно не 
остављати“ (Мт 23, 23). Дакле, након што се произнесу химне 
свакога часа, после тога нека се моли свако понаособ, по жељи“. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Κεφάλαια γνωστικὰ πεντήκοντα περὶ διαφορᾶς 
τῶν θείων Ὕμνων, εἰσαγωγὴ - κριτικὸν κείμενον ὑπὸ Χαραλάμπους Γ. 
Σωτηροπούλου, Ἀθῆναι 1993, стр. 81-82.
51 Мт 6, 5-6.
52 Мт 6, 7-8. Уп. Ἑρμηνεία Βαλσαμῶνος στὸν οε’ Κανόνα τῆς ἐν 
Τρούλλῳ Ϛ’ Οἰκουμ. Συνόδου (Πενθέκτης). Γ. Α. ΡΑΛΛΗ – Μ. ΠΟΤΛΗ, 
Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β’, Ἀθήνσιν 1852 
(=ἐκδ. Γρηγόρη, φωτοτυπικὴ ἀνατύπωσις, Ἀθήνα 1992), стр. 479: 
„немојмо се молити као незнабошци, уз празнословље и вику, као 
да тражимо да будемо услишени ради многоречја нашег, него да у 
тајности узнесемо химну Богу“. 
53 ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλογος…, ΣϞΖ’, PG 155, 548C. Уп. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ὅτι πρέπει ὅλοι κοινῶς οἱ χριστιανοὶ νὰ 
προσεύχωνται ἀκατάπαυστα, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. 
Ε’, стр. 107-112. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), Ἡ νοερὰ προσευχὴ 
ἔκφραση ἀληθοῦς λατρείας Θεοῦ…, стр. 179-210.
54 ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Ἡ εἰκοσιτετράωρος ἀκοίμητος δοξολογία, 
стр. 121.стр. 121.

Небојша Ђокић

СПАЉИВАЊЕ МОШТИЈУ 
СВЕТОГ САВЕ НА ВРАЧАРУ 

1594. ГОДИНЕ

Османлије су сматрале да мали појас угарске 
територије који су крајем XVI века држали Хабзбурзи 
припада њима, па су после склапања мира са Ираном 
1590. године одлучили да настало затишје искористе 
тако што ће решити и то питање – наравно, ратом. По-
гранични инциденти су били згодан повод да ове две 
империје 1593. године зарате. 

Вести о рату су нарочито утицале на држање Срба 
у близини ердељеске границе чије су хајдучке дружи-
не и до тада нападале Турке, уз потајну подршку из 
Ердеља.

Почетком 1594. године Срби почињу да нападају 
Турке у области Баната, а већ у марту је Петар Мајжаш 
са својим устаницима освојио Вршац. И поред мањих 
неуспеха, устаници су током пролећа ослободили још и 
Охат (недалеко од Темишвара), Бечкерек, Бечеј, Тител 
и Липово. На жалост, помоћ Аустријанаца је изостала 
јер су се они 29. јуна мудро повукли пред надолазећом 
турском силом и ордијом. Премда су устаници у више 
наврата потукли трупе темишварског паше, сједињене 
снаге темишварског и будимског паше су у бици код 
Бечкерека уништиле главнину устаничких снага, а за-
тим су поразиле или потисле и преостале српске снаге. 
Остаци устаничких снага су прешли Аустријанцима, а 
мањим делом су се повукли и у Ердељ. Средином јула 
1594. године, Банат је коначно  покорен.

У време овог устанка је, по наређењу Синан Паше, 
из Милешеве у Београд пренето тело Светог Саве и 
потом спаљено на Врачару. Турци су пре свега желе-
ли да се освете Србима уништавајући њихову велику 
светињу, симбол српске независности и државотвор-
них традиција, али и да униште извор својих стрепњи 
и несигурности, јер се веровање у исцелитељске спо-
собности светитељевих моштију постепено ширило и 
на Турке и на муслиманско становништво. Овај траги-
чан догађај Српска православна Црква обележава 10. 
маја.

Срби, међутим, ни после угушивања устанка и 
спаљивања моштију Светог Саве нису мировали. 
Неки су наставили борбу против Османлија у редови-
ма аустријске војске, а неки у војсци ердељског кнеза 
Жигмунда где су се нарочито истакли одреди Ђорђа 
Сланкаменца, Дели Марка и Саве Темишварца – то је, 
међутим, друга прича коју ћемо вам, надајмо се, ис-
приповедати неком другом приликом.



2020

И светлост светли у тами, и тама је не обузе (Јн 1)

Петар II Петровић Његош (1813–1851) вероватно 
је највећи српски песник, познат и као владика црно-
горски „владар међу варварима и варвар међу владари-
ма“, како је себе у снисхођењу називао. Био је и остао 
„знак против кога ће се говорити“ (Лк 2 34). Тумачен 
је на разне начине, често коришћен у дневнополитич-
ке сврхе. У смутним временима комунистичке влада-
вине било је покушаја да се Његош марксистички ту-
мачи и да се оспори хришћански темељ његовог ства-
ралаштва, који несумњиво постоји. Нажалост, теоло-
зи су се ретко, готово спорадично бавили Његошевом 
поезијом. Пре свега треба схватити да је Његош пес-
ник, те да је начин његовог изражавања поетски. Због 
тога у поезији владике Рада не треба тражити некак-
ве колосалне богословске системе; песницима морамо 
допустити слободу у изражавању, која углавном није 
допуштена академским теолозима. Морамо им допу-
стити из тог разлога што се они крећу у сферама које 
су нам често недокучиве. Сферама које се не могу опи-
сати строго дефинисаним и прецизним терминима ака-
демског богословља. У својој поезији Његош се јавља 
као аутентичан стваралац. Не као научник, теолог или 
учени философ, већ као песник слободан од икак-
ве условљености и предрасуде. Самим тим, његовом 
стваралаштву треба приступити без предрасуда, отво-
рено и без претензија да се до краја логички објасни и 
рашчлани оно што функционише као компактна пес-
ничка визија.

Пре свега, потребно је схватити да су богословски 
мотиви у Његошевој поезији компликовани. Они не 
постају лакши временом. Међутим, овде није по среди 
то што су богословски мотиви његове поезије написа-
ни непознатим језиком, или што садрже неразумљиве 
речи, које се не дају дешифровати. Напротив, сложе-
ност овог сегмента песништва владике Петра II је у 
њиховој задивљујућој једноставности: тајне Бога се 
откривају обичним људима у свакодневном животу. 
Његош никада није сметнуо са ума да нам се и сам 
Оваплоћени Господ јавља у обличју простог човека. 
Истраживачи су сагласни да је Његош стварао инспи-
рисан, In Spirio, у Духу. Шта је то „надахнуће Духом“, 
ми никада не можемо тачно одредити – то је тајна 
општења Бога са човеком. Ми не можемо до краја схва-
тити како су заправо „свети људи Божији“ чули Реч Го-
спода и како су је могли изразити сопственим речима. 
Реч Божија је у речима људским: овде почива тајна и 
чудо Светог Писма, али и свих богонадахнутих дела. 
Ма како схватили надахнуће, не можемо да не обра-
тимо пажњу на следеће: умногоме поезија Ловћенског 
Тајновидца заиста садржи и саопштава Реч Божију 
људским речима. Бог је говорио са човеком, а човек је 
дужан да Га слуша и разуме. „Антропоморфизам“ је 
неодвојиви признак истинског Богојављења. И он није 

Излагање ђакона Марка Јефтића, докторанда Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду на симпосиону „Српска теологија данас 2013“

СВЕТЛОСТ КАО БОГОСЛОВСКИ МОТИВ 
У ЊЕГОШЕВОЈ ПОЕЗИЈИ

снисхођење људској слабости, већ је његов смисао пре 
свега у томе да људски језик саопштавајући Божан-
ско Откривење не губи своја природна својства. Да би 
се тачно саопштила Реч Божија, није потребно одба-
цивати наш језик као „одвише људски“. Људско се не 
одбацује, већ се преображава Божанским надахнућем. 
Натприродно не поништава природно, натприродно не 
означава противприродно. Људски језик не изопачава 
и не умањује славу Откривења, не ослабљује моћ Речи 
Божије. Све ово су одлике Његошевог стваралаштва и 
из његових дела се може видети да је он тога био ите-
како свестан.

Његош је веровао у Бога чија је есенција светлост, 
плам, а акција поезија. Та поезија, та акција Божија 
најочитија је у природи. Све што постоји, тако како 
постоји – у савршеном реду и хармонији, јесте поезија 
Поете над поетама. Па због тога:

Ред свештени на свему царује.
(Луча Микрокозма)

На другом месту у Лучи Његош подробније 
објашњава шта је све поезија Божија:

Све дивоте неба и небесах,
Све што цвијетом лучам свештенијем,
Мирови ли ал’ умови били,
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Све преласти смртне и бесмртне
Што је скупа ово свеколико
До општега оца поезија?

Бог ствара као песник који саставља песму. Он пева 
– дакле ствара, и ствара – дакле пева. Делање Божије је 
поезија, а дело песма. Но, та песма није довршена. На 
њој Творац ради вечно. То што на њој ради вечно, не 
значи да је та песма несавршена. Она је савршена, јер 
је од Савршенога. Дух природе је неизмењив; она има 
разне облике, али је једно у њој увек постојано, а то је 
савршенство њено у сваком моменту.

По Његошу, живот који постоји у природи први 
је дар Божији. Свети Григорије Богослов у својој 
другој беседи о богословљу каже: „Чиме су доведени у 
постојање и поредак небеско и земаљско, оно што лети 
у ваздуху и оно што је под водом...? Ко је све ово ожи-
вео и покренуо, и ко и даље руководи тиме у непрекид-
ном и неометаном животном току? Није ли то Уметник 
свега, није ли то Тај који је у све поставио одређену 
законитост и уредбу на основу које се све креће и ру-
ководи? Ко је тај уметник? Није ли то онај који је све 
ово створио и довео у живот? Такву силу не можемо 
приписати слепом случају... Ко је тај други, ако није 
Бог?“ На сва ова питања, која себи поставља Свети 
Григорије Богослов, Његош би, сасвим уверен, одгово-
рио да Бог јесте тај који је све оживео и покренуо и који 
и даље руководи свиме. За њега по тим питањима нема 
двоумљења. Бог је Творац, али и Одржитељ. Уметник 
који ствара и Отац који брине о добробити створено-
га. Но, природа је свесна колику заслугу дугује своме 
Творцу, па Његош у природи види слављење величан-
ства Божијег:

Куд года се ја обратим
величаство свуд ти видим:
погледам ли кита, слона,
погледам ли мравца, муху,
погледам ли равна поља,
разним цвјећем накићена,
погледам ли горде горе
у зеленост обучене,
или цвјетак једва видни,
свуд те видим свемогућа;
најмањи те цв'јетак слави
ка' највишег свјетлост сунца
(Црногорац Богу)

Оно што природу чини лепом, поред живота, јесте 
и светлост. То је друго чудо природе које иде уз жи-
вот. За Његоша је лепота нераздвојна како од светло-
сти тако и од живота. Светлост је веома чест мотив у 
Његошевој поезији. У делу Луча микрокозма, Његошу 
је путовођа:

Зрака сјајна огња бесмртнога,

која је из „вјечног огњишта“ излетела.
Вођен том „зраком“ дошао је Његош:

Међу сунца пламтеће свјетове,
Што богатством луча бесмртнијех
Потапају простор и мирове.

Када читамо ове и сличне стихове, читаоцу се чини 
да се налази усред пожара библијских размера. Мо-
тиви су веома снажни, описи реалистични, тако да 
при читању поменутих стихова, није тешко замисли-
ти Његоша чији вид бива „свјетлошћу поражен“, а он 
пада затварајући очи рукама.

Тема поменутог спева владике Рада је такође пове-
зана са светлошћу. Владика јасно зна да никад ниш-
та није постало само од себе, па самим тим ни човек. 
Он зна да човек, Земља и васељена имају свога Твор-
ца, али се пита како је Земља постала „јудол туге и жа-
лости“. Пита се како се вечна искра у човеку одаљила 
од свог вечног дома. Описујући душу на почетку спе-
ва, каже:

Душа људска јесте бесамртна,
Ми смо искра у смртну прашину,
Ми смо луча тамом обузета.

Па поставља питање самој лучи откуд та искра 
бесмртности у човеку:

Пој ми, дакле бесамртна твари,
Страшно твоје с неба паденије
И времено твоје заточење
У јудоли туге и жалости:
Каква те је сила нечестива 
Да сагрјешиш Богу превластила,
Да вјечнога потиреш законе?

Његош тежи светлости – Божијој светлости. Свет-
лости која је нестворена и која долази од Онога који 
спасава. Тежио је Богу читавог свог живота, желећи да 
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обитава у незалазној светлости лица Божијег. Оваквим 
обраћањем Богу, он започиње свој тестамент: „Бла-
годарим ти, Господе, што си ме ти удостојио дићи на 
једну из висина твога свјета и благоволео напојити ме 
лучама твоје свјетлости, твог чудесног сунца; благода-
рим ти Господе, јер ти си ме над милионима узнео и 
духом и тијелом. Колико ме је из дјетињства мога твоје 
непостижно величанство погружавало у химне, у хим-
не божанске радости, удивљења и твоје више љепоте, 
толико сам ја с ужасом гледао на биједну судбу човјечју 
и оплакивао.“ Уздизао је свој ум и срце ка Богу, желећи 
да обитава у његовој близини. Цетињски боговидац је 
као тројица апостола на Тавору знао да му је у бли-
зини Божијој „добро бити“. Због тога у својој поезији 
толико инсистира на светлости, њеној снази и победи 
над тамом – на светлости која испуњава душу човечију 
и којој душа тежи. У свему овоме можемо направити 
паралелу са једном познатом личношћу васељенске 
Цркве, која је такође тежила Таворској светлости – 
Светим Григоријем Паламом. Сасвим је сигурно да је 
пресудан исихастички утицај на Његошево дело имао 
Никон Јерусалимац и његова заједница са Скадарског 
језера. Нажалост, наши истраживачи су код владике 
Рада налазили египатске, римске, грчке, манихејске, 
дуалистичке и разне друге утицаје, али се нико није 
озбиљније позабавио паламистичким.

Његош је био и те како свестан људске мизерије и 
Божије величине. Та два контраста непрестано су била 
присутна у његовом духу. Ово високо сазнање није га 
водило срећи, али га је уздизало Богу, уздизало га је 
над сопственом мизеријом. Он је видео светлост Бога, 
која је другима била недоступна; он је осећао себе бли-
зу ове светлости и благодарност је испуњавала песни-
кову душу заједно са похвалом и дивљењем.

Погрешно је мислити да је Његош презирао човека. 
Када се, условно речено, негативно изражава о човеку, 
он то чини са позиције небеских висина, док се напаја 
Божанском светлошћу. Његош види да је човек распет 
између срца и ума који га „вуку“ на горе и страсти и 
слабости које га „вуку“ на доле. Распет је човек између 
сила које га воде у бездан пропасти с једне стране и 
оних сила које га афирмишу с друге стране. Зато Вла-
дика саветује:

С точке сваке погледај човјека,
Како хоћеш суди о човјеку – 
Тајна чојку човјек је највиша.

Видевши сјајне фигуре небеских становника, 
Његошу се људско тело учинило бескрајно мизерно. 
Тело је „мрачна владалица“ под којом робује божан-
ска искра људског ума, оно је „непрозрачна смртности 
завјеса“ која човечијем погледу скрива небо.

Материја код Његоша није сапостојећа Богу. При-
рода носи почетак Божији на своме лицу. Она није Бог 
нити је по себи, јер, како стоји у Лучи:

Бит' по себи ништа не може,
Јер је против закона природе,
Која почетак мој на лице носи.

Законодавац је у закону природе јасно назначио 
да ништа што је постало, није, нити ће без Њега по-
стати. Ваља напоменути  и оно што је Његош написао у свом 

завештању: „Твоја ријеч је створила све ни из чега и Твојем зако-
ну  је све покорно.“

Када смо код речи Божије, Свети Николај Жички каже: „Ни-
кад ниједан свештеник хришћански није рекао мање о 
Христу, од овог цетињског првосвештеника. Но ипак, 
у тој краткој христологији могу се сагледати све осно-
ве црквене христологије“. Како то фино запажа отац  Кири-
ло Бојовић  у својој докторској дисертацији  –  Митрополит 
Петр II Петрович Негош как христианский философ, 
Његош се обраћа Христу готово уздишући: „О, преблаги, тихи 
учитељу!“ Само те три речи, тако изречене биле би довољне да 
нам посведоче љубав коју је Његош поседовао према Христу. На 
крају свог путешествија у Лучи, вапај песника је коначно усли-
шен. Бог се оваплотио! Бог је постао човек да би човек  постао 
Бог:

Гле дивнога сада видјенија:
Сунце правде и земљу огрија,
Храм се мрачни засја заточниках,
Робовима олакшаше ланци!
Син достојни оца превечнога,
Обука се у человјечество.

Дошао је Господ да ослободи људе своје и да остане са њима у 
Цркви. Земља више није „јудол плачевни, јудол туге и жалости“, а 
ни човек више није роб своје  природе и тела. Човек  се  сада може 
радовати, сада када је поражен и последњи непријатељ – смрт. 
Његош се радује и славослови:

О преблаги, тихи Учитељу!
Слатка ли је света бистра вода
Са источника Твога бесмртнога!
Од Твога су свијетлог погледа
Уплашене мраке ишчезнуле;
Од твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари;
Воскресењем смрт си поразио,
Земља слави свога Спаситеља!

Иво Андрић у студији „Његош као трагични јунак 
косовске мисли“ фино примећује да је свети Николај 
Жички у својој књизи Религија Његошева потврдио 
сложеност Његошевог мисаоног света, и да је он сас-
вим у праву кад говори да је Његошев поглед на свет 
и живот био у првом реду „христолик“. Заиста јесте 
тако. Као што смо рекли на почетку текста, не може-
мо код Његоша тражити колосалне богословске си-
стеме, али је он у категоријама и на начин који му је 
био близак хвалио и славио Господа и његову творе-
вину, читавог свог живота. Хвалио је све створено не 
заборављајући наличје, или тачније речено, сенку која 
је прекрила човека у којем је природа возглављена на-
кон Адамовог пада.кон Адамовог пада.
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Овим речима из молитве којим се храм освећује, 
освећено је још једно станиште Духа Светог Жи-
вотворног. Пропевао је још један олтар саздан у сла-

ву Бога Живог. Тиме је духовна вертикала која везује 
земљу са небом, човека са Творцем својим, обогаћена 
са још једном нити која неће овештати, нити ће се по-
кидати до конца времена. Град на Лепеници постао је 
богатији тако за још једно светилиште.

ОСВЕЋЕЊЕ ПРИДВОРНЕ КАПЕЛЕ СВЕТОГ ПРОРОКА, 
ПРЕТЕЧЕ И КРСТИТЕЉА ГОСПОДЊЕГ ЈОВАНА

Господе који владаш, Боже и Спаситељу наш, узданицо свих крајева земље, услиши нас грешне који ти 
се молимо и пошаљи свог Пресветог и Свемоћног Духа коме се клањамо и освети овај храм. Испуни га 
вечном светлошћу. Изабери за стан своје славе...

У суботу 8. фебруара, верни народ, свештенство, 
архијерејски намесници, окупљени на месту који је 
слика лепоте Царства Божијег, где се на најдивотнији 

начин спајају небо и земља, где се уз мо-
литвену симфонију приноси најсветија 
бескрвна жртва којом се прославља Бог у 
Тројици, где се три хришћанске врлине вера, 
нада и љубав отеловљују на најбољи могући 
начин, били су сведоци најсвечанијег 
тренутка, освећења придворне капе-
ле при резиденцијалном конаку Епископа 
шумадијског, посвећене Светом Пророку, 
Претечи и Крститељу Господњем Јовану. 
Освећење капеле и Свету Архијерејску 
Литургију служио је Његово преосвештен-
ство Епископ шумадијски Господин Јован 
уз саслужење: протојереја ставрофора др 
Зорана Крстића, протојереја ставрофора мр 
Рајка Стефановића, протојереја ставрофора 
Зарија Божовића и протојереја ставрофора 

Милована Антонијевића.
После Свете Литургије и освећења капеле, 

Преосвећени Владика Јован уприличио је трпезу 
љубави за свештенство и верни народ.

Срећко Зечевић, јереј
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ИЗ ЛЕТОПИСА ШУМАДИЈСКЕ ЕПАРХИЈЕ

ЦРКВА У ГРОШНИЦИ ПРОСЛАВИЛА 
ГРИГОРИЈА БОГОСЛОВА

У петак 7. фебруара, Црква Божија у Грошници просла-
вила је своју храмовну славу, Светог Григорија Богослова, 
Архијерејском Литургијом, којој је началствовао Епископ 
шумадијски Г. Јован уз саслужење свештенства Епархије 
шумадијске, те госта из Нишке епархије, јереја Милана 
Ракића.

Владика је честитајући славу вернима из Грошнице пору-
чио да је Бог заиста са онима који га славе, а то пре свега зна-
чи да га својим животом и делима прослављају. Зато је Све-
ти Григорије добио назив Богослов, јер је његово говорење 
о Богу било праћено одговарајућим животом и делима. Речи 
апостола Павла да знање надима а љубав изграђује, код нас 
хришћана имају посебно значење, јер оно што научимо мо-
жемо и заборавити, али љубав је та која нас води у сусрет 
са Господом. Она од грешника прави праведника, од гордог 
смиреног, од надменог скромног. Григорије је могао богос-
ловствовати о Богу, јер је имао љубави, која је значила пот-
пуну заједницу са Васкрслим Господом.

Након ломљења Славског Колача, чији су домаћини ове 
године били презвитери Душан Илић и Срђан Тешић са 
својим породицама, те чланови црквеноопштинског одбора, 
трпеза љубави је настављена у парохијском дому.

Мирослав Василијевић, протођакон

ЛИТУРГИЈСКО КРШТЕЊЕ У 
АРАНЂЕЛОВЦУ

У уторак 11. фебруара, на дан Преноса моштију Светог 
Игњатија Богоносца, Преосвећени Епископ шумадијски 
Г. Јован служио је свету Архијерејску Литургију у хра-
му Светих апостола Петра и Павла у Аранђеловцу. Пуноћа 
Архијерејског свештенослужења била је улепшана и Светом 
тајном крштења, обављеном у склопу Свете Евхаристије.

Црква Божија од данас је богатија за два новопросвећена 
члана: у ризу светлују обучени су Јаков, син пароха 
јеловичког јереја Дејана и Јасмине Тодоровић, и Лука, син 
ђакона Милоша и Мирјане Мијатовић.

Након прочитаног јеванђеља, Владика Јован је очински по-
учио сабрани народ о величини служења кроз унижавање и 
давање себе другима, по речима Христовим: „Јер сваки који 
себе узвисује понизиће се, а који себе понизује узвисиће се“ 
(Лк 14. 11). Насупрот овога стоје наша гордост и сујета, кроз 
које себе стављамо изнад и испред других, што нас одваја од 
Бога и од човека. Против ових страсти свагда се треба бори-
ти смирењем, сећајући се апостолских речи: „Бог се проти-
ви гордима, а смиренима даје благодат“ (Јак 4. 6).

После Богу принете Евхаристије, Владика Јован је са 
свештенством и народом остао на заједничкој трпези 
љубави, коју су припремили јереј Дејан и ђакон Милош.

Александар Миловановић, јереј

СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ И ДАН 
ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сретење Господње, велики празник Цркве Христо-
ве, који је и дан државности Републике Србије, свечано је 
прослављен и ове 2014. године у историјском Орашцу, ода-
кле је пре двеста десет година почело востајање српског на-
рода и стварање српске државности.

Сретењска прослава је отпочела Светом Архијерејском 
Литургијом коју је служио Преосвећени Епископ 
шумадијски Г. Јован, уз саслуживање свештенства Епархије 
шумадијске. Служби божијој присуствовао је и Престоло-

наследник Александар II Карађорђевић са супругом Катари-
ном, Владимир Божовић, државни секретар Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, председник Оп-
штине Аранђеловац Бојан Радовић, као и мноштво народа.

У беседи након јеванђелског зачала, Владика Јован је ис-
такао величину празника Сретења, али и неизмерни значај 
сретања, тј. сусрета Бога и човека, које се десило и на овај 
празник, а и небројано пута у историји Цркве Христо-
ве. Наше лично, али и саборно сретање са Господом јесте 
најпре и највише у Светој Литургији и кроз Литургију, што 
су добро знали наши преци, те су тим сазнањем и таквом ве-
ром и живели. Овај празник нас подсећа и учи да је циљ на-
шег живота сусрести се са Господом, иако га не видимо ли-
цем у лице, како га је видео Свети Симеон. Иако га не види-
мо тако, видимо га очима душе на свакој Литургији, али га 
увек видимо у другом и кроз другог човека.

На крају Свете Литургије Владика је пререзао славски ко-
лач, а потом са свештенством одржао помен у Марићевића 
јарузи, за покој душа свих устаника који су својим животи-
ма платили слободу српског народа.

Потом су одржани говори и положени венци: испред Вла-
де Републике Србије говор је одржао Владимир Божовић, а 
затим су говоре одржали и венце положили Престолонас-
ледник Александар и председник Општине Аранђеловац 
Бојан Радовић, као и председник Задужбинског друштва 
Први српски устанак из Орашца. У наставку свечаности 
изведен је пригодан музичко-сценски приказ под називом: 
„Земан дошо, ваља војевати“, који су извели познати бео-
градски глумци, уз пратњу музичког састава „Бело платно“.

Након одржаних говора додељена је традиционална на-
града „Одзиви Филипу Вишњићу“ Ранку Јововићу, песнику 
из Подгорице, за збирку песама „Спаси Боже“.

Александар Миловановић, јереј

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У 
МЛАДЕНОВЦУ

У недељу 23. фебруара, када наша Црква прославља Све-
тог свештеномученика Харалампија, Његово Преосвештен-
ство Епископ шумадијски и администратор жички Г. Јован 
служио је Свету Литургију у храму Успења Пресвете Бого-
родице у Младеновцу. Црква је била мала да прими све вер-
нике, који су дошли да дочекају свог Владику.

Литургијско славље увеличано је певањем новооснованог 
хора младеновачког Храма, под вођством професора Стефана 
Ненадовића. У својој беседи Владика је тумачећи Јеванђеље 
указао на важност чињења добрих дела ближњима, истакав-
ши да је ближњи свако око нас а не само члан породице или 
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пријатељ. „Заиста, ако добро размислимо, грабљивац је онај 
који има много, а не даје милостињу, чак иако јавно никоме 
не чини неправду. Све што он поседује преко својих потре-
ба отео је од оних који су у оскудици и који ништа од њега 
нису примили. Да је с њима поделио своје имање, они не 
би ни оскудевали, али пошто је он своје благо закључао и 
присвојио за себе, они су се нашли у сиромаштву. Зато је не-
милостив човек лопов и чини неправду свима онима којима 
је могао помоћи, а није помогао. Стога ће он и њему слич-
ни отићи у вечну муку без краја, а праведници у вечни жи-
вот. Као што Светитељи обитавају у бесконачној радости, 
тако ће неправедни наследити вечно мучење. Сви смо ми 
браћа, тако би требало да се понашамо једни према други-
ма“, закључио је Епископ Јован.

Током Литургије, Владика Јован је у чин ђакона руко-
полижио дипломираног теолога Младена Миливојевића, 
вероучитеља из Пожеге. У беседи након рукоположења Епи-
коп је подучио ђакона Младена о важности свештеничког 
чина, благодати, али и огромној одговорности коју доноси 
саслуживање Часној Трпези. Након причешћа више од две 
стотине верника младеновачке Цркве, Његово преосвештен-
ство Епископ Јован уручио је високо епархијско одликовање 
Орден Вожда Карађорђа директору Предшколске установе 
„Јелица Обрадовић“ из Младеновца Небојши Цветковићу 
за вишегодишњи самопрегоран рад и заслуге према Светој 
Цркви. Заједничарење је настављено на трпези љубави коју 
су припремили младеновачки свештеници у свечаној сали 
Парохијског дома.

Марко Јефтић, ђакон

ВЕРА КОЈА ДЕЛА ТВОРИ
Да вера није само на речима, већ и на делима и да се ве-

ронаука у нашим школама не предаје само ex catedra, пот-
врдили су и ђаци из ОШ „Јован Поповић“ у Крагујевцу и 
Шумарицама. Деца су заједно са својим вероучитељем Мар-
ком Арсенићем у ове дане пред Велики пост сакупила на-
мирнице у хуманитарној акцији за дом „Књегиња Љубица“ 
у Крагујевцу као израз хришћанске љубави и солидарности 
са својим вршњацима који нажалост потребују ову врсту 
социјалне помоћи у ово (не)хумано време и у овом веку сва-
ког „просперитета“.

Поучени светоотачким речима да је наше само оно 
што другом дамо, позивамо овим путем све оне који ово 
прочитају и којих се тиче, не ради сопственог истицања, већ 
ради Христа, да помогну свима којима је помоћ потребна.

Марко Арсенић, вероучитељ

АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА, ОСВЕЋЕЊЕ 
И РУКОПОЛОЖЕЊЕ У КОРИЋАНИМА

У храму Силаска Светог Духа у Корићанима, у недељу, 
16. фебруара, када наша Црква прославља Светог Симеона 
и Ану, Светог Јакова Архиепископа српског, Његово Прео-
свештенство Епископ шумадијски Г. Јован, служио је Свету 
Архијерејску Литургију.

Његовом Преосвештенству саслуживали су свештеници 
шумадијске и жичке епархије, а својим појањем Литургију 
су увеличали октет из Крагујевца и ученици Богословије 
Свети Јован Златоусти. Владику је дочекао велики број 
верника, међу којима су била деца из предшколске уста-
нове у Корићанима и ученици веронауке из школе „Мома 
Станојловић“ са својом вероучитељком Аном Зечевић.

Пре Свете Литургије Владика Јован је осветио палио-
ницу свећа и црквеноопштинске просторије. Овом прили-
ком у чин презвитера рукоположен је Бојан Милошевић из 
Ивањице, коме је поверена парохија у Ариљу. Након прочи-
таног Јеванђеља Владика Јован се богонадахнутом беседом 
обратио присутном народу и будућем свештенику, говорећи 
о одговорности и значају свештеничке службе.

На Литургији су се причестила сва деца и велики број вер-
ника. По завршетку Свете Литургије уприличена је трпе-
за љубави у организацији Црквене општине Корићани и 
њених свештеника протојереја Милорада Тимотијевића и 
јереја Дејана Марјановића.

Дејан Марјановић, јереј

РУКОПОЛОЖЕЊЕ У СТАРОЈ 
МИЛОШЕВОЈ ЦРКВИ У КРАГУЈЕВЦУ

На Сирни четвртак, Епископ шумадијски Г. Јован слу-
жио је Литургију у Старој Милошевој Цркви уз саслужење 
свештенства Лепеничког намесништва и гостију из Жич-
ке епархије: протојереја Ивана Радовановића, јереја Дејана 
Марковића из Краљева, свештеника Марка Мирковића и 
Ивана Павловића из Чачка, те ђакона Милоша Мијатовића 
из Аранђеловца.

Владика је у својој беседи указао на значај Сина Божијег 
као Онога који представља врата која воде у бесмртност. 
Само оно што уђе у Христа биће спасено. Хришћанске 
врлине које нам се објављују кроз Јеванђеље, јесу она храна 
којом се овце стада напасају, односно оно чиме човек живи. 
Где је Христос, тамо је бесмртност, тамо је вечни живот. 
У Цркви се живи послушношћу. Онај ко то схвати, проћи 
ће кроз врата која су Господ наш Исус Христос. Ко прође 
кроз та врата, имаће блага овога и онога света. Ван Христа, 
нећемо имати ништа.

Након Великог Входа, Владика је благоизволео да у чин 
презвитера рукоположи ђакона Мирољуба Попадића из 
Краљева, коме је Црква поверила служење у VI парохији при 
Светотројичком храму у Краљеву. Обраћајући се новоруко-
положеном свештенику Мирољубу, Владика је дирљивим 
речима говорио о смислу свештенослужења, апелујући на 
искреност, отвореност, посвећеност свештеника на вршењу 
воље Божије. „Да би други слушали Реч Божију, најпре је 
потребно да и ти сам верујеш у то што радиш и другима го-
вориш“, рекао је Владика презвитеру Мирољубу.

Након Литургије, трпеза љубави је настављена у 
парохијском дому.

Мирослав Василијевић, протођакон

ПРОЈЕКАТ РУКА ПРИЈАТЕЉСТВА
У среду, 26. фебруара, одржана је, у сали парохијског 

дома у Лазаревцу, још једна у низу радионица за децу са 
посебним потребама. Ове радионице део су пројекта „Рука 
пријатељства“, који је настао као плод сарадње ЦО лазаре-
вачке и Центра за смештај и дневни боравак деце и омлади-
не ометене у развоју ОЈ Лазаревац.
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Корисницима се на овај начин пружа могућност да се 

развијају духовно, у оквиру своје цркве, чиме храм Светог 
Димитрија поспешује своје могућности у комуникацији и 
раду са децом са потешкоћама у развоју. Програм се састоји 
од активности које су плански конципиране и усклађене са 
способностима и могућностима корисника. Кроз овај облик 
рада ангажују се корисници различитог степена ометености, 
пола и узраста, по принципу добровољности. Заступљени 
облици рада су групни и индивидуални.

Едукативне и креативне радионице имају за циљ да 
укључе што већи број корисника са потешкоћама у развоју, 
како би се дружили, упознавали, развијали и подстицали 
креативно изражавање у духу православне вере. Аутори 
пројекта „Рука пријатељства“ су дефектолози Јелена Вукић 
и Љиљана Милић и свештеник Влада Димитријевић.

НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА У КРАГУЈЕВЦУ
Његово преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован и 

братство Саборног храма, у Недељу Православља 9. марта, 
организовали су Велику Литију у част победе коју је Пра-
вославна Црква извојевала после дуге борбе над онима који 
су свете иконе избацивали и протеривали из православних 
храмова.

Владика Јован је у јутарњим часовима у Саборном храму 
служио Свету Архијерејску Литургију, на којој се верном на-
роду обратио богонадахнутом беседом. У 16 часова почело 
је свечано вечерње богослужење у част победе Православља 
над неправославнима, Крста над некрстом, Истине над 
лажју, Правде над неправдом, Добра над злом, Бесмртности 
над смрћу. У наставку богослужења, Преосвећени Владика, 
свештенство града Крагујевца и верни народ кренули су у 
свечану Литију кроз град Крагујевац, носећи у рукама иконе 
светих и на тај начин символизујући победу Православља.

По повратку Литије у храм, Преосвећени Владика одслу-
жио је Молебан и прочитан је Синодикон, који садржи ана-
тему или проклетство свих јеретика, посебно иконобора-
ца, као и похвалу за све ревнитеље Православне вере. Тај 
Синодикон донет је 843. године у Цариграду. Уз похвалну 
песму „Тебе Бога хвалим“, узнели смо молитву Свевечном 
Творцу због сачуване чистоте Православне вере, јер је, како 
рече Преосвећени Владика, истина тријумфовала над лажју, 
светлост над тамом, и Православље над свим погрешним 
учењима.

По завршетку Молебна, братство Саборног храма, ор-
ганизовало је трпезу љубави за свештенство и монаштво 
Епархије шумадијске.

Срећко Зечевић, јереј

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
КОЛУБАРСКОГ НАМЕСНИШТВА У 

ШОПИЋУ
Његово преосвештенство Епископ шумадијски и админи-

стратор жички Г. Јован је у среду друге недеље Часног по-
ста, 12. марта, служио Литургију Пређеосвећених дарова, уз 
саслуживање свештенства и монаштва шумадијске епархије, 
у храму Светог архангела Гаврила, у месту Шопић, надо-
мак Лазаревца. Непосредно пред Свету Литургију свеш-
тенство овог намесништва исповедио је игуман манастира 
Саринац, отац Онуфрије, који је након тога саслуживао у 
литургијском сабрању епископу Јовану.

Литургијском сабрању присуствовао је велики број вер-
них, а нарочито деце. Већина њих се причестила, што све-
дочи о правилном разумевању и учествовању верника у 
Светој Литургији. Надахнутом проповеди о смислу и суш-
тини поста, Преосвећени је окупљене подсетио на значај 
нашег активног учествовања у Светој Литургији, пре све-
га кроз Свету тајну Причешћа. Божија је милост велика и 
зато се не смемо о Бога огрешити, већ се за сусрет са њим 

кроз Свето Причешће морамо припремити. То чинимо када 
имамо осећаја за другог човека, када га не осуђујемо, већ 
испитујемо и осуђујемо сами себе. Само на овакав начин 
причешћујући се, ми се сусрећемо са Господом, а наше срце 
постаје Престо Господњи. Господ од нас не тражи жртве, 
већ смирено и скрушено срце.

Након Свете Литургије, парох великоцљенски, јереј Алек-
сандар Глишић, прочитао је свој реферат на тему „Непреста-
на борба за боголикост“, после чега је отпочела дискусија, у 
којој су активно учествовали сви присутни. Труд оца Алек-
сандра Глишића, као и сам ток дискусије, похваљен је од 
Архијереја. Све похвале али и примедбе и сугестије изре-
чене су у братској љубави, са циљем да рад буде још бољи 
и садржајнији. Ово вишеструко корисно, едукативно и ду-
ховно сабрање завршено је трпезом љубави коју је при-
премило свештенство Колубарско-посавског намесништ-
ва, предвођено домаћинима, паросима шопићанским, 
протојерејем Мирком Тешићем и протонамесником Гора-
ном Радовановићем.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА У 
АРХИЈЕРЕЈСКОМ НАМЕСНИШТВУ 

БЕЉАНИЧКОМ
У петак, 14. марта, у храму Сабора Срба светитеља у 

Степојевцу, Његово преосвештенство Епископ шумадијски 
Г. Јован, служио је Пређеосвећену Литургију. Епископа је 
дочекао велики број народа и деце, а саслуживали су му: 
јеромонах Онуфрије (Вранић) духовник манастира Драче 
и протојереј-ставрофор Видо Милић, протонамесник Ми-
лисав Радовић и јереј Игор Обрадовић. Пре литургије отац 
Онуфрије исповедио је свештенике бељаничког намесништ-
ва.

Владика је у својој беседи говорио о просвећењу ума и 
срца, јер су то органи који могу човека до уздигну до Бога, 
али исто тако могу да га сурвају до испод дубине земаљске. 
Пре свега да би човек био са Богом потребно је да осећа све-
тост у себи а не да се човек показује бољим пред другима 
него што заиста јесте. Господ нас призива да преиспитујемо 
себе, да спознамо себе. Да би смо спознали себе морамо 
изаћи из себе. Ако отворимо своју душу онда на прави на-
чин излазимо из себе. Најзначајније за нас је да спознамо 
свој грех. Ко свој грех призна већи је и од онога који мртве 
васкрсава, већи је и од анђела.

У другом делу беседе Владика је нагласио да нам је пост 
дат изнуравамо страсти, а не тело, да нам молитва буде ус-
рдна, да живимо послушношћу у којој лежи саборност 
и љубав. Послушност је већа и од поста и од молитве. То 
најбоље видимо кад нас наше дете не послуша. Кад се дете 
оглуши о љубав нашу онда ми болујемо, тако је и са Богом.
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На крају је Владика говорио о значају причешћа, јер 

када се причестимо постајемо престо Божији. Са трепетом 
од радости требамо да живимо када се причестимо. У тој 
молитвеној радости коју примамо у себе позвани смо да вас-
крснемо пре Васкрса.

После беседе уследило је причешће свештеника, верни-
ка и деце.

Након Литургије, одржан је састанак Владике и свеште-
ника бељаничког намесништва, на којем је прочитан ре-
ферат ђакона Дарка Павловића на тему „Хришћанско 
усавршавање у божанској Евхаристији“. После прочитаног 
реферата уследила је жива дискусија, у којој су сви комен-
тарисали рад, а Епископ је на крају очински посаветовао и 
поучио свештенике.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

КОСМАЈСКОГ
У среду, треће недеље Великог поста, 19. марта, Његово 

преосвештенство Епископ шумадијски и администратор 
жички Г. Јован, служио је Свету Литургију Пређеосвећених 
дарова у храму Светих Архангела Манастира Тресије на 
Космају, уз саслужење свештенства Архијерејског намес-
ништва космајског.

Служењу Литургије Пређеосвећених дарова претходила 
је исповест свештенства космајског намесништва, а испо-
ведник је благословом Епископа био протојереј-ставрофор 
Илија Поп Лазић.

На Светој Литургији приметан је био велики број деце 
школског узраста из Неменикућа и Сопота која похађају Ве-
ронауку, а која су заједно са својим вероучитељима Јеленом 
Четник и Бојаном Милановићем активно узели учешћа то-
ком читаве Свете Литургије одговарајући на јектеније и 
појући причастен, и на крају причестивши се часним Телом 
и Крвљу Христовом.

Надахнуто, поучним речима архипастирске беседе, 
Епископ је говорио о Светом Причешћу као „леку бесмрт-
ности“. Тумачећи одељак из дневног паримеја Прича Со-
ломонових који говори о мудрости, истакао је да је „ис-
тински мудар човек онај који не износи и не истиче своју 
мудрост већ јевенђелску и божанску... Мудар је онај ко 
живи по заповестима Божијим, који зна да га је Господ 
послао у овај свет да буде сарадник Божији, градитељ а 
не рушитељ...“

Након Свете Литургије, приступило се читању ре-
ферата, који је благословом Епископа припремио па-
рох неменикућски јереј Горан Лукић, на тему „Божанска 
Евхаристија као основа и средиште живота Цркве“. После 
прочитаног реферата уследила је дискусија, а Епископ је и 
овом приликом очински саветовао свештенике како да што 
боље врше своје пастирско служење.

Његово преосвештенство Епископ Јован је и ове годи-
не присуствовао традиционалном програму Васкршњи час 
који припремају и изводе ученици Веронауке у Основној 
школи Јелица Миловановић у Сопоту трудом и љубављу 
својих вероучитеља Јелене Четник и Бојана Миленовића, 
као и читавог школског колектива коме се Епископ лично 
захвалио на трудoљубивости уручивши им пригодне дарове.

Горан Лукић, јереј

ИСПОВЕСТ АРХИЈЕРЕЈСКОГ 
НАМЕСНИШТВА ЈАСЕНИЧКОГ

У петак, 21. марта, у храму Свете Петке у Селевцу, Његово 
преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован, служио 
је свету Литургију Пређеосвећених дарова. Епископу су 
саслуживали: високопреподобни архимандрит Евтимије, 
настојатељ манастира Јошанице, протојереј-ставрофор Ве-
либор Ранђић, протонамесник Драган Милутиновић и 
јереј Срђан Ковачевић. Пре Свете Литургије, архимандрит 
Евтимије је по благослову нашег Архијереја исповедио 
свештенство јасеничког намесништва.

Након Свете Литургије приступило се читању реферата 
на тему „Православље – љубав или толеранција“ који је на-
писао и читао ђакон Слободан Савић.

„Наша Црква треба да воли сваког човека онако како је 
то Господ заповедио, али да презире грех и зато не може-
мо бити толерантни према ономе што скрнави човечију лич-
ност. Због чега нас Господ воли? Због толеранције, морала, 
чињења добрих дела? Бог нас воли зато што је Он Љубав и 
за љубав према нама му не треба никакав разлог. Њу про-
налазимо свуда, па и према онима који Га презиру и гоне. 
Изобиље је оваквих примера кроз историју било, довољне 
су нам Христове речи у најболнијем и најтужнијем догађају 
од када постоји свет: „Оче, опрости им, јер не знају шта 
чине!“ (Лк 23, 34). Дакле, морамо волети. Једино истинском 
љубављу можемо преобразити свет. Љубав није статич-
на, љубав је покрет, љубав је енергична, љубав напредује, 
зато је морамо извести и на места где примећујемо њено 
одсуство. Она је та која нас подсећа да Црква брине за 
спасење сваког човека, свих оних који и не припадају пра-
вославном свету. Угледајмо се само на апостоле Христо-
ве и на њихово залагање за ширење Речи Божије. Како би 
свет изгледао да су они били толерантни и да нису хтели 
да намећу учење свога Учитеља и да су остали ушушкани 
под капом своје мале заједнице? Управо је божанска љубав 
та која не познаје границе, која нагони човека да је дели са 
другима који је не поседују. Управо несебичним пружањем 
љубави неистомишљеницима и неправославнима, па чак и 
непријатељима, остварујемо учење и Предање наше Свете 
Цркве.“ Ово је само мали део онога што је ђакон Слободан 
произнео у свом раду.

После овог рада уследила је жива дискусија, у којој су 
учествовали готово сви свештеници. Преосвећени Владика 
је, као и увек, искористио ову прилику да очински поучи и 
посаветује своје свештенике.

Ненад Петровић, јереј

ЛИТУРГИЈСКО САБРАЊЕ У 
КРСТОПОКЛОНУ НЕДЕЉУ У БЕЛУШИЋУ

У трећу недељу поста – Крстопоклону, 23. марта, када 
Црква Божија прославља Светог мученика Кодрата Коринт-
ског, Његово преосвештенство Епископ шумадијски и ад-
министратор жички Г. Јован служио је Свету Архијерејску 
Литургију у храму Светог великомученика косовског Кнеза 
Лазара у Белушићу.

Епископу су саслуживали архијерејски намесник, лепе-
нички и вд. левачки протојереј-ставрофор Саво Арсенијевић, 
архијерејски намесник космајски протојереј-ставрофор 
Љубиша Смиљковић и ђакон Небојша Јаковљевић. 
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Литургијско појање увеличали су ученици Богословије 
Светог Јована Златоустог. Овом сабрању присуствовали 
су верници белушићке парохије који су се на крају Свете 
Литургије сјединили са Васкрслим Господом кроз Свету 
тајну причешћа.

У духовној поуци Просвећени Владика је подсетио 
окупљене вернике о важности и значају крста и поста, као 
и сам смисао човечијег живота. Пре почетка Литургије 
Преосвећени Владика је освештао бунар и чесму у порти 
белушићке Цркве. По завршетку Свете Литургије уприли-
чена је гозба љубави коју је припремио парох белушићки 
јереј Огњен Гребић са породицом.

Слободан Савковић, јереј

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

БЕЛИЧКОГ
На светој Архијерејској Литургији Пређеосвећених да-

рова, 26. марта, када Црква Христова прославља Пренос 
моштију Светог Никифора Цариградског, у храму Светог 
Саве у Сиоковцу надомак Јагодине, обављена је света тајна 
исповести Архијерејског намесништва беличког. По бла-
гослову нашег Архијереја исповедник свештенства био је 
јеромонах Онуфрије (Вранић), духовник манастира Драче.

Његово преосвештенство Епископ шумадијски и ад-
министратор жички Г. Јован служио је Свету Литургију 
Пређеосвећених дарова, а саслуживали су: архимандрит 
Евтимије, настојатељ манастира Јошанице, јеромонах 
Онуфрије, протојереј Славко Јоцић и јереј Миломир 
Тодоровић.

Пре него је народ Божији приступио Светој Чаши, Вла-
дика је у својој беседи истакао важност Крста Господњег 
за све оне који се налазе под Његовом сенком. Као Печат 
дара Духа Светога сви смо слободно прихватили Његов те-
рет који морамо до краја да изнесемо. Крстоносни пут којим 
ходимо не можемо прећи без подвига, а то су пост, молитва 
и покајање, као и служење ближњем.

Након Свете Литургије, парох доњоштипљански, јереј 
Горан Крстић прочитао је свој реферат на тему „Између 
безнађа и наде“. После прочитаног реферата уследила је 
дискусија свих свештеника. На крају живе дискусије, Вла-
дика је очинским саветима поучио све присутне.

Далибор Нићифоровић, ђакон

ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ГОСПОДИН ИРИНЕЈ 
ПОСЕТИО ЕПАРХИЈУ ШУМАДИЈСКУ

Његова Светост Патријарх српски Господин Иринеј посе-
тио је 27. марта Епархију шумадијску. Његову Светост ис-
пред Саборног храма у Крагујевцу дочекао је домаћин Епи-
скоп шумадијски и администратор жички Господин Јован, 
заједно са свештенством и верним народом. Патријарх је у 
друштву Епископа Јована обишао Саборни храм, након чега 
је уследио топли пријем у новом Владичанском двору.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

ЛЕПЕНИЧКОГ
У недељу 30. марта, исповест свештенства је по већ 

устаљеном обичају обављена у Старој Цркви у Крагујевцу 
након вечерње службе. Исповедник је био прота Милан Бо-
рота који је у својој беседи апеловао на свештенике и њихову 
свест да исповести приступе одговорно.

Сутрадан, у понедељак 31. марта, Епископ шумадијски Г. 
Јован служио је Литургију Пређеосвећених дарова у хра-
му Светог Јоаникија Девичког у Бресници уз саслужење 
свештенства Архијерејског намесништва Лепеничког. На-
кон причешћа свештенства, Владика Јован је одржао бесе-

ду у којој је нагласио да грех има многа обличија која чове-
ка могу довести у такву заблуду, да он може помислити да 
је у праву. Зато је неопходна послушност Цркви, којом мо-
жемо да препознамо грех и који нас онда неће завести на 
странпутицу.

Исповест је завршена читањем рада „Смисао Божан-
ске Литургије“ који је написао протођакон Мирослав 
Василијевић. На ову тему свештеници су дискутовали 
покрећући најразличитија литургијска питања, од пробле-
ма „приватне литургије“, преко различитости литургијских 
типова до проблема присуства/одсуства благодати над 
свештенослужитељима.

Након овог скупа Епископ шумадијски Г. Јован освештао 
је земљиште у Трмбасу где је свештеник Драган Васиљевић 
са црквеноопштинским одбором покренуо обнављање хра-
ма на темељима раније цркве, који потичу из XIV или XV 
века. Владика је вернима поручио да управо приступају по-
слу који Бог не додељује свим људима и свим генерацијам, 
те да је један овакав подухват обнављања храма велика част.

Мирослав Василијевић, протођакон

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

КРАГУЈЕВАЧКОГ
У среду четврте недеље поста, 2. априла, када наша Све-

та Црква слави Преподобне оце убијене у манастиру Све-
тог Саве Освећеног, Његово преосвештенство Епископ 
шумадијски и администратор жички Г. Јован, служио је Све-
ту Литургију Пређеосвећених дарова у храму Светог Вели-
комученика и исцелитеља Пантелејмона.

Служењу Литургије Пређеосвећених дарова претходила је 
исповест свештенства крагујевачког намесништва, а испо-
ведник је благословом Епископа био протојереј-ставрофор 
Милан Борота.

На Светој Литургији је био велики број деце која похађају 
веронауку и која су се са својим вероучитељима причестили 
часним Телом и Крвљу Господа нашега Исуса Христа. Бесе-
дио је благословом Епископа јереј Душан Мучибабић.

Након Свете Литургије приступило се читању рефера-
та, који је благословом Епископа припремио парох хра-
ма Успења Пресвете Богородице јереј Срећко Зечевић, на 
тему „Тајна откровења Божијег“. После прочитаног рефера-
та уследила је жива дискусија. Епископ је и овом приликом 
очински упућивао савете како да јереји боље врше своје па-
стирско служење. На крају је сабрање настављено уз трпе-
зу љубави.

Недељко Дикић, ђакон
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ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 

ОПЛЕНАЧКОГ НАМЕСНИШТВА
Поводом исповести свештенства опленачког намесништ-

ва, 4. априла, Његово преосвештенство Епископ Шумадијски 
Г. Јован служио је Свету Литургију Пређеосвећених даро-
ва у Храму Рођења Пресвете Богородице у Тополи. Пре Све-
те Литургије свештенство је исповедио игуман манастира 
Јошанице јеромонах Јевтимије.

Епископу су саслуживали Архијерејски намесник опленач-
ки, протојереј-ставрофор Миладин Михаиловић, игуман ма-
настира Јошанице, јеромонах Јевтимије, са свештенством и 
ђаконима Епархије шумадијске. Свету Литургију су певале 
монахиње манастира Никоља са диригентом хора „Опленац“, 
Маријом Ракоњац.

Светој Литургији је присуствовао и причестио се велики 
број деце из тополске средње и основне школе.

Обративши се присутним верницима Епископ је истакао да 
се ми хришћани спасавамо кроз Цркву и Литургију. Овде у све-
ту смо пролазни, а Царство небеско је наша вечна домовина. 
Васкрсење чека све нас, када ћемо се наслађивати красотом 
Божијом и гледати Бога лицем у лице. Није довољно само го-
ворити о вери, већ је потребно живети по вери. Није довољно 
знати, а љубави немати, јер знање надима, а љубав изграђује, 
како каже Свети апостол Павле. Морамо завирити у себе и 
своје срце, јер Господ жели чисто срце, морамо стражити над 
собом, јер само тако можемо сачувати веру, а ако то не чинимо 
у срце ће ући нешто друго што ће га одвојити од Бога.

После Свете Литургије у црквеној сали је протонамесник 
Бранимир Товиловић, парох наталиначки, прочитао реферат на 
тему „Истина Божија и лаж тоталитарног секуларизма“, након 
чега је уследила плодна дискусија и поука Епископа упућена 
својим свештеницима.

Остоја Пешић, ђакон

ИСПОВЕСТ АРХИЈЕРЕЈСКОГ 
НАМЕСНИШТВА ЛЕВАЧКОГ

У шесту недељу поста, 8. априла, када наша Света Црква 
слави Сабор Светог архангела Гаврила, Његово преосвештен-
ство Епископ шумадијски и администратор жички Г. Јован 
служио је Свету Литургију Пређеосвећених дарова у храму 
Преподобне мати Параскеве у Течићу. Епископу су салужива-
ли Архијерејски намесник лепенички и вд. левачки протојереј-
ставрофор Саво Арсенијевић и архимандрит Евтимије.

Служењу Литургије Пређеосвећених дарова претходила 
је исповест свештенства левачког намесништва, а исповед-
ник је по благослову Епископа био архимандрит Евтимије, 
настојатељ манастира Јошанице.

Светој Литургији су присуствовала деца која похађају ве-
ронауку и која су са својом вероучитељицом увеличали 
литургијско појање и на крају се причестили часним Телом и 
Крвљу Господа нашег Исуса Христа. Обраћајући се верном на-

роду Владика је у својој беседи нагласио важност поста, мо-
литве и покајања, истакавши да је узалудан труд поста ако је 
пост везан само за одрицање хране а не умножавање молитве и 
учествовања у богослужењима.

Након Свете Литургије приступило се читању реферата, 
који је благословом Епископа припремио парох превешки јереј 
Слободан Савковић, на тему „Божија радост и људска туга“. 
После читања реферата уследила је дискусија. Епископ је 
овом приликом очински упућивао савете свештеницима како 
да боље врше своје пастирско служење. На крају је сабрање 
настављено трпезом љубави коју је припремио парох течићко-
рабеновачки јереј Огњен Гребић.

Слободан Савковић, јереј

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

ОРАШАЧКОГ
У среду Цветне недеље Васкршњег поста, 9. априла, 

Епископ шумадијски Г. Јован служио је Свету Литургију 
Пређеосвећених дарова у Петропавловском храму у 
Аранђеловцу. Пре Свете Литургије свештенство орашачког 
намесништва приступило је Светој Тајни исповести, а испо-
ведник је био архимандрит Георгије Милошевић, сабрат ма-
настира Венчац.

Током свете Литургије владика Јован је беседио о значају 
поста и припреми за дане Страсне седмице, који су пред 
нама: „Пост не смемо схватати само телесно, као уздржање 
од мрсне хране и лоших дела, већ на прво место треба да по-
ставимо наше покајање, да појачамо молитве, да се смири-
мо пред Богом и ближљима и да опраштамо једни другима. 
Само тако ће наш пост бити прави и Богу угодан и добиће 
своју пуноћу у причешћивању часним Телом и Крвљу Хри-
стовом“, истакао је Владика.

После Свете Литургије, у парохијској сали Петропавлов-
ске цркве, протонамесник Радивоје Марић прочитао је ре-
ферат на тему: „Мисија у болници“. Након реферата отворе-
на је дискусија, а састанка је завршен заједничком трпезом.

Александар Миловановић, јереј

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА 

МЛАДЕНОВАЧКОГ
Дана 11. априла, на празник Преподобног Марка Ареутског, 

Његово преосвештенство Епископ шумадијски и Администра-
тор жички Г. Јован служио је Литургију Пређеосвећених даро-
ва у храму Успења Пресвете Богородице у Младеновцу.

Светој Литургији је претходила исповест свештенства 
Архијерејског намесништва младеновачког, а исповедник је 
био протојереј-ставрофор Милан Борота. Након причешћа 
Епископа и свештеника приступили су Светој чаши при-
сутни верници, а посебно је приметан био велики број деце. 
Богослужење је увеличао хор младеновачког Храма под руко-
водством Стефана Ненадовића. У својој беседи Епископ Јован 
се обратио присутном народу подсетивши их да се сутра, на 
Лазареву суботу завршава Велики четрдесетодневни пост на-
кон чега долази Страсна седмица. Долази недеља страдања Го-
спода Исуса Христа, у којој је Он из превелике љубави према 
нама људима принео Себе на жртву. 

После Свете Литургије јереј Марко Стевановић, парох дру-
ги рајковачки је прочитао реферат на тему „Црква и друшт-
во“, након чега је уследила вишечасовна плодна дискусија. На 
крају се приступило трпези љубави коју је припремило брат-
ство младеновачког храма.

Марко Јефтић, ђакон
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Саопштење за јавност

Заседање чланова Епархијског савета Шумадијске 
епархије одржано је 24. фебруара 2014. године у 
Крагујевцу, у дану када Црква прославља и празнује 
Светог свештеномученика Власија и Светог велико-
мученика Ђорђа Кратовца. Чланови овог управног 
тела Цркве Божије у Шумадији најпре су се сабрали 
око свога архијереја, Његовог преосвештенства Епи-
скопа шумадијског Господина Јована, који је у Сабор-
ном крагујевачком храму Успења Пресвете Богороди-
це служио Свету Литургију, ту непоновљиву службу 
захвалности Творцу у нашим настојањима да будемо 
достојни светиње живота. Током Литургије произне-
сене су молитве Призива Светог Духа за благословен 
рад Епархијског савета на којем су разматрани домети 
црквеног живота у Шумадијској епархији током 2013. 
године.

Његово преосвештенство Епископ шумадијски 
Господин Јован, председник Епархијског савета, 
заседање је отворио извештајем о свом архипастир-
ском деловању током претходне године, односно о 
томе како је вршио своју Богом поверену свештенич-
ку, учитељску и пастирску власт на подручју своје 
дијецезе.

Литургијска сабрања која су срж спасењске мисије 
Цркве и која су све посећенија од верног народа, и 
у претходном периоду била су приоритет архипа-
стирског рада. Такође, брига о потребитима, пре све-
га о онима који тешко подносе животне недаће и све 
присутније сиромаштво, била је свакодневна обаве-
за Епископа Господина Јована. У свом извештају о 
прошлогодишњим битним догађајима у Шумадијској 
епархији, Владика је истакао и чињеницу да је по 
Божијем благослову био у прилици да пет кандидата 
рукоположи у ђаконски и тринаест кандидата у свеш-

СЕДНИЦА ЕПАРХИЈСКОГ САВЕТА 
ШУМАДИЈСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Крагујевац, 24. фебруар 2014. године

тенички чин. У Епархији током 2013. године освећене 
су црква Пресвете Богородице-Живоносни Источник 
у Дреновцу, црква Преноса моштију Светог Николаја 
Мирликијског у Дражевцу, црква Светог Стефана Ви-
соког – болничка капела у Смедеревској Паланци и 
црква Светог Николаја Жичког у манастиру Денков-
цу. Чињеница да је Епископ Господин Јован и током 
претходне године био администратор Жичке епархије 
није утицала на остваривање раније договорених ак-
тивности.

Члановима Епархијског савета више пута током 
трајања седнице предочено је да се пре свега верни 
народ сусреће са великим материјалним тешкоћама, 
што последично доводи да тога да новца недостаје и 
за несметано функционисање неких црквених општи-
на и других институција у оквиру Цркве. Међутим, 
Шумадијска епархија је успела, уз неопходну штедњу, 
да расходе покрије планираним приходима. Томе 

је, свакако, допринело и изузет-
но добро пословање централног 
епархијског продајно-складишног 
центра, преко кога црквене арти-
кле набављају манастири и цркве-
не општине на ширем подручју 
наше Цркве.

И све остале делатности 
које се обављају у Шумадијској 
епархији, као што су верска наста-
ва у основним и средњим школа-
ма, издавање књига у Издавачкој 
установи Каленић, излажење 
епархијског часописа Каленић, 
функционисање епархијске радио 
станице Златоусти и епархијске 
Поклоничке агенције доби-
ле су позитивну оцену чланова 
Епархијског савета, уз сагласност 
свих да се свака од ових делатно-

сти може још више унапређивати.
Имајући у виду већ помињане материјалне 

тешкоће које ће сигурно карактерисати и будућа вре-
мена, Епархијски савет Шумадијске епархије упутио 
је препоруку Епархијском управном одбору да овим 
питањима посвети нарочито пажњу, у смислу да се у 
свим областима послује што економичније. Управни 
одбор биће обавезан и да дефинише модел по којем ће 
се управљати шумама које је држава вратила манасти-
рима Шумадијске епархије.

ПРЕДСЕДНИК ЕПАРХИЈСКОГ САВЕТА ЕПАРХИЈЕ 
ШУМАДИЈСКЕ ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ ЈОВАН
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У другој половини XIX века стекле су се извес-
не могућности за изградњу цркава у многим мањим 
местима и селима Србије. Обрасци за њихово 
пројектовање су тражени у архитектури манастира 
српско-византијског стила. По налогу Српског ученог 
друштва, у раздобљу од 1971. до 1885. године архи-
текти Михаило Валтровић и Драгутин Милутиновић 
су на темељима немањићких задужбина формирали 
ново архитектонско схватање, чије је принципе при-
менио Светозар Ивачковић. По његовим плановима су 
подигнуте многе цркве, а међу њима црква на Новом 
гробљу у Београду и црква у Вранићу. За изградњу ле-
сковачке цркве преузет је пројекат из Вранића, само су 
мало умањене димензије.

Спор око места нове цркве

Кад је митрополит Петар Јовановић тридесе-
тих година XIX века поделио лесковачку парохију и 
на новоформирану другу лесковачку поставио јереја 
Василија Гавриловића, Степојевчани су, пошто је 
свештеник Васа становао у Степојевцу, дошли на 
идеју да би се у догледном времену могли одвојити 
од лесковачке парохије и себи у Степојевцу саградити 
цркву. Зли језици су шапутали да је миг за ову акцију 
Степојевчанима дао кнез Милош Обреновић желећи 
да напакости свештенику Сими због учешћа у буни 
кнеза Симе Марковића и да би „уничтожио“ лесковач-
ку цркву која се у то време сматрала неком врстом кнез 
Симине задужбине, због звона и другог и зато што је 
кнез Сима пред њом одржао 1817. године последњу 
побуњеничку скупштину. Основа за ова шапутања 
било је и шуровање кнеза Милоша са Степојевачнима 
против проте Матије Ненадовића и његових људи који 
су с леве стране Колубаре имали своје воденице. Да 
би напакостио Проти и Малоборчанима, кнез Милош 
одобри Степојевчанима да са своје стране на Колубари 
могу где год хоће подићи себи воденицу, а они дођу и 
развале малоборачку воденичку брану и са своје стра-
не саграде себи воденицу, те су се тако на истој бра-
ни појавиле две воденице, малоборачка, која је ту од 
старина млела, и нова, степојевачка. Разуме се да две 
воденице на једној брани нису могле опстати, јер су 
Степојевчани своје жљебове спустили мало ниже и 
противничку воденицу оставили без воде. Око овога 
је избила чувена „терба око воденица на Колубари“, 
која је деценијама трајала, док најзад Колубара није 
однела обе воденице. Друга основа за ова шапутања 
о уништавању лесковачке цркве био је миг кнеза Ми-
лоша да се развали вилајска брана код Јабучја и пусти 
вода да тече куд хоће. Тако је вода из Колубаре остави-
ла своје корито и прешла у Лукавицу и Пештан, а Про-
тина воденица остала без воде.

Свештеник Сима Поповић као парох прве ле-
сковачке парохије није имао ништа против ове 
жеље Степојевчана. Међутим, ово прижељкивање 

Витомир Радовановић, Радмила Радовановић Васиљевић

ПОДИЗАЊЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 
У ЛЕСКОВЦУ КОЛУБАРСКОМ
(Део из рукописа о црквеном животу Лесковца колубарског)

Степојевчана дало је повода и неким Симиним 
парохијанима из Шиљаковца да поставе захтев да се, 
кад се издвоје Степојевац и Соколова, напусти место у 
Лесковцу на коме се налазио храм Светог Димитрија, 
па да се изабере ново место на тромеђи Шиљаковца, 
Борка и Лесковца. Иако је све ово било само жеља, 
свештеник Сима се, сазнавши за овакве намере не-
ких својих парохијана, био озбиљно забринуо. Гово-
рио је: „Зар Турци, браћо, који су трипут палили храм 
Светог Димитрија нису му могли ништа, а ви сада у 
слободи да га уништите!?“ Претио је чак и страшним 
судом грешницима и ствар је некако легла. И док је 

био жив парох Сима то се питање није више ни покре-
тало. Ипак, за сваки случај, Сима је својим бившим 
ученицима, тада богословима Илији Димитријевићу 
и Стефану Живановићу из Шиљаковца и Пантелији 
Иванковићу из Лесковца, а вероватно и још некима, 
оставио аманет да чувају свето место у Лесковцу да не 
запусти, бар онако како га је он чувао.

После смрти свештеника Симе, 26. јануара 1843. го-
дине, и премештаја попа Василија Гавриловића дош-
ли су за свештенике две лесковачке парохије Стефан 
Живановић и Илија Димитријевић. Будући обојица ро-
дом из Шиљаковца, Шиљаковчани су помислили да је 
сад дошло време да се њихове жеље остваре. Међутим, 
ни свештеник Стефан, који је становао у Шиљаковцу, 
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у дворишту данашње школе, ни свештеник Илија 
нису хтели ни да чују за жеље својих сељака, већ су 
их разумним разлозима одвраћали „од греха који су 
смишљали да учине“.

У пуној снази, 1862. године умро је Стеван 
Живановић и за свештеника борачко-шиљаковачког 
постављен је његов рођак Сима Маринковић (и поп 
Стефан је био од Маринковића из Шиљаковца), који 
је пре тога био учитељ у Рипњу. Свештеник Сима 
Маринковић се настанио у Шиљаковцу и одмах се ста-
вио на чело оних који су тражили да се напусти цркве-
но место у Лесковцу. Добар говорник, динарског по-
рекла, он је придобио брзо за овај план и добар део 
Борка. Илији Димитријевићу тих година није било 
лако. Миран, тих, избегавао је сукобе и вешто је одла-
гао подизање цркве за боља времена, говорећи: „Има 

време кад се руши, а има време кад се зида! Значи, тре-
ба сачекати време за зидање“.

Али, осамдесетих година XIX века, кад су у Србији 
формиране политичке странке (напредњаци, либе-
рали и радикали) и питање лесковачке цркве поста-
ло је чисто политичко питање. Свештеник Илија 
Димитријевић је био либерал, а поп Сима Маринковић 
радикал. Слична ситуација је била и у селима ле-
сковачке парохије, Лесковац – либералски, Борак и 
Степојевац – радикалски, Шиљаковац – пола радикал-
ски а пола либералски и тако даље. Спор се тада био 
толико заоштрио да се морао решавати гласањем од-
борника и кметова на Умци пред среским начелником, 
либералом Страхињом. Уверен у своју победу, на ово 
решење пристао је и свештеник Сима. А гласање као 
гласање, поготову кад је јавно и пред влашћу, испало 
је као по договору – колико је било за ново место у 
Борку, толико и за старо место у Лесковцу. Остало је 
било још само да гласа кмет из Шиљаковца, Алекса 
Стевановић, који из неких разлога није стигао на вре-
ме. Како је кмет Алекса био либерал, поп Сима је ра-
чунао и на њега. Кад се најзад кмет Алекса појавио 
на Умци, нестрпљење је достигло кулминацију. Мно-
ги су га пре уласка у среску канцеларију искушава-
ли, али је он мудро ћутао, а пред среским начелником 
Страхињом театрално је изјавио: „Ја не отварам нова 
врата, већ стара на која сам научио да улазим.“ „А то 

значи?“, припитао га је нестрпљиво срески начелник 
Страхиња, који у први мах није разумео шта управо 
ове речи значе.  „Гласам за старо место у Лесковцу, где 
су се и наши стари молили Богу“,  одговорио је Алек-
са одлучно.

Алексин глас био је одлучујући и спор је тиме окон-
чан, али се на грађење још није могло помишљати, 
„док се духови мало не смире“.

Ово гласање „однело је поп Сими Маринковићу 
пола живота“. Иако је био крупан, лепо развијен и сна-
жан човек, прави динарац, од неког времена боловао је 
од водене болести, последица обољења срца и бубре-
га, па се сад његово здравље нагло погоршало од вели-
ких узбуђења, а ускоро је и умро, 12. јануара 1889. го-
дине, заклевши попадију Милеву да га кад умре сахра-
ни у Шиљаковцу код куће, у дворишту крај пута којим 

је целог века бродио, а не у Ле-
сковцу крај цркве, где је по пра-
вилу требало. 

Освећење темеља 22. маја 
1891. године

Кад се после оног узбудљивог 
гласања на Умци и смрти свеш-
теника Симе Маринковића бура 
око избора места за нову цркву 
мало стишала, дошло је вре-
ме да се заиста гради црква 
у Лесковцу. Стари поп Илија 
Димитријевић тих дана имао је 
пуне руке посла и стално је мо-
лио Бога да га подржи у здрављу 
и животу само док цркву не са-
гледа готову, а после „нека буде 
воља твоја, Господе“, како је го-
ворио.

Одмах је направљен план градње, по угледу на 
цркву у Вранићу. Међутим, тај план је надилазио 
економске снаге оних на које се рачунало да ће нови 
храм градити, јер иако је „бура“ престала, остало је 
ово: „Ех, да је црква нешто у нашем селу ми бис-
мо и више дали и више помогли.“ Најзад је решено 
да се план „скрати“. То није много кварило лепоту 
грађевине, али је смањивало простор који је био по-
требан цркви са две парохије.

Радове је изводио онда познати предузимач са 
Умке Никола Лукић, човек веома предузимљив и са 
великим радним искуством.

Приликом копања темеља нађена су три слоја пе-
пела од три раније цркве брвнаре које су Турци у свом 
варварском бесу попалили, прву 1738, другу за време 
Кочине крајине и трећу несрећне 1813. године, кад су 
угушивали Први српски устанак.

Око овог пепела и светих моштију које су биле из-
нете из старе брвнаре саграђене 1820. године старом 
грађом људи су се стално окупљали, побожно крсти-
ли и размишљали о оним страшним данима кад су 
српске светиње и читава села горела, а „живи зави-
дели мртвима“. Пошто је тада уз цркву била и школа, 
ђаци су са својим учитељем ту проводили слободно 
време, слушајући и памтећи све оно што би паметни 
људи тада причали. Зато су то за многе од њих, који 
ће двадесетак година доцније осветити Косово („За 
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Косово – Куманово!“), били и остали „незаборавни 
часови историје нашег напаћеног народа“.

Уз велико учешће парохијана, околних свештеника 
и гостију, 22. маја 1891. године освештан је црквени 
темељ. Била је то велика свечаност, а за старог свеш-
теника Илију Димитријевића један од оних дана које 
је у молитвама својим помињао. Беседио је Радоје 
Димитријевић, свештеник из Барича. Прота Радоје 
Димитријевић најпре алудира на несрећни спор око 
места за цркву, говорећи: „Прошло је много времена, 
извршили су се многи мили и немили догађаји који за-

уставише ово свето предузеће, које смо ми данас дош-
ли да осветимо, дуго се чекало и много је муке поднео 
ваш седи и многогодишњи служитељ Божјег олтара.“

Затим прота Радоје посебно истиче како је „данас 
душа старог поп Илије задовољна кад види пред со-
бом овако јединствену, једнодушну, окупљену духовну 
чедију своју где постављају темељ дому Божјем у сла-
ву Светог великомученика Димитрија“, па наставља: 
„Овим радом вашим ви сте дали видљиве знаке великој 
љубави вашој према лепој вери наших прадедова. Ви 
дајете живога доказа да љубите Бога, свету веру и за-
кон Божији. Останите само постојани у тој љубави и 
потрудите се да у слози и љубави довршите овај свети 
дом који ће ваша имена славити док је века и света...

Браћо и миле сеје, видите и ове гробове овде. 
(У црквеној порти је све до грађења ове цркве било 
гробље. На том гробљу је сахрањен и свештеник Сима 
Поповић. Надгробни споменици са овог гробља узи-
дани су у темељ цркве.) Њихове кости мирно бораве 
овде вечити санак, али њихове неумрле душе данас 

гледе задовољне са небесних висина како данашње 
поколење зида себи задужбину... Поред њихових сва-
кодневних молитава, ево и нас, свештених служитеља 
где молимо Бога да благослови овај почетак.

Нека Господ испошаље благослов свој и освешти 
темељ овоме новоме дому своме у средини вашој, нека 
се са новом црквом вашом јави нова срећа и напредак 
свима вама! И дај Боже да вас ова нова лепа црква по-
нови у благочестију хришћанском, те да својим врли-
нама светлите пред целим народом српским!

На рад, браћо, у име Бога! Раднику Бог помаже! 
Амин!“, завршио је прота Радоје Димитријевић из Ба-
рича свој говор.

Говор проте Радоја, причао је доцније пис-
цу ових редова свештеник Илија Матић, сапарох 
Илије Димитријевића, пао је као мелем на рану која 
је почела да зараста. Прота Радоје је и сам са својим 
парохијанима зидао и сазидао цркву у Баричу (1874), 
па је знао шта значи добра и права реч у право време. 
Поред тога и као Посавац, рођен је у Конатицама, и 
као народни посланик Посавине, волео је да види свој 
крај украшен лепим црквама и школама, па је где год 
би му се указала прилика увек био вољан да овај рад 
свесрдно помогне. Посебне симпатије је гајио према 
седој старини Илији Димитријевићу, па се увек нала-
зио тамо где је на неки начин овом добром свештени-
ку могао помоћи. Тако је дошао и на ово славље које 
је свештеник Илија прижељкивао још из младих дана, 
кад је примио аманет од попа Симе да чува свето ме-
сто у Лесковцу да не опусти.

Грађење цркве трајало је годину дана, од 21. маја 
1891. до маја 1892. године. За старог пароха Илију 
била је то читава вечност.

Поред осталог материјала, за грађење су 
употребљавани и надгробни споменици са околних 
наших старих гробаља, пре свега са гробља које је 
било баш ту, у порти више цркве, затим са гробиш-
та код Марковића кућа, даље са старог соколовачког 
гробља на Рајевцу, али и са великих римских некро-
пола из Међурича (бившег села Хана) и других. Су-
протно зидању цркве у Бељини, где је неимар намерно 
окретао упоље пластику са надгробних споменика и 
тиме обогатио изглед цркве, учинивши га привлачним 
за сва времена унапред, Никола Лукић, да ли по својој 
вољи или по захтеву свештеника, намерно је скривао 
пластику споменика. Свакако се бојао да му се не би 
пребацило да је васкрсавао паганство, јер није знао да 
су Римљани у нашем крају већ од краја III века поче-
ли прелазити у хришћанство и да су све ово поглави-
то хришћански споменици, па је у том случају наста-
ла штета.

За свете мошти или лесковачку светињу у цркви је 
озидано посебно одељење са северне стране олтара, са 
улазом из црквене порте и ту су оне смештене.

Иконостас је израдио академски сликар Жив-
ко Југовић, о чему сведочи и запис на иконостасу. 
Југовић је био талентован уметник. Ликове светитеља 
и поједине сцене из Светог писма приказивао је див-
ним бојама и веома природно.

Уз цркву је саграђена и црквена кућа са висо-
ким звоником, укусно обликованим великом салом 
и потребним одељењима за канцеларију, библиоте-
ку и друго. На звонару је одмах подигнуто старо зво-
но кнеза Симе Марковића из Борка, које је са другим 
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мањим звонима звонило снажно и складно романтич-
ном бељаничком долином, опомињући верне да се сете 
Бога као и својих верских и грађанских дужности.

Софре, које су дотле биле у порти са јужне стра-
не цркве, сад су унете у пространу салу, а у остале 
просторије смештене су старе иконе, рађене на дрве-
ту, плеху, а ту су смештени и други предмети које је 
ваљало чувати.

Испред цркве, са западне стране, постављене су 
две старе Часне трпезе некадашњих цркава и неколи-
ко клупа за седење кад време дозвољава. Још од овог 
времена, ту крај тих трпеза вођени су многи разгово-
ри лесковачких свештеника са парохијанима и гости-

ма који су остали у незаборавним успоменама. Ту су 
преношена предања, ту се препричавало понешто из 
живота попа Симе Поповића и других старих свеште-
ника, тутора, учитеља, виђенијих људи и гостију, Ми-
лана Ђ. Милићевића, учитеља Пауна Лекића, Јанка 
Белаћевића, кога су ту у школи ноћу убили хајдуци у 
време хајдучије, а ту је и Светозар Тодоровић-Крањац 
причао легенде и разне згоде и незгоде.

Освећење нове цркве у Лесковцу 1892. године

Кад је црква саграђена и када је од надлежне 
колаудирајуће комисије све уредно примљено, упућена 
је молба архиепископу и митрополиту Србије Михаи-
лу да освети цркву.

За ову свечаност извршене су опсежне припреме, 
упућене су многобројне позивнице, пре свега свеште-
ницима из Посавине, Колубаре, Космаја и Београда, 
среској власти на Умци и окружној у Београду, па ви-
соким политичким личностима из Београда, пре све-
га либералима, који су се залагали за подизање цркве 
у Лесковцу. Разрезано је по селима шта ће ко доне-
ти и дати, а позвани су парохијани обе лесковачке 
парохије да домаћински дочекају и угосте госте руч-
ком у црквеној порти. По тамном сећању једног од 
учесника, ова свечаност је била на Петровдан, па је от-
уда ушло у обичај да се овог дана сваке године одржа-
ва црквени сабор.

Време је било дивно и све је ишло на руку овом 
слављу.

Одређеног дана гостију је било толико да је цркве-
на порта личила на највећи сабор. На главном ула-

зу у црквену порту, где се састају путеви из Борка и 
Степојевца, стајао је богато искићен славолук, а лево 
и десно, мало подаље од њега, биле су постављене 
добро напуњене прангије под „командом“ Светоза-
ра Тодоровића, црквењака лесковачке цркве. Стаза од 
главног улаза у порту па до црквених врата била је по-
кривена најлепшим ћилимима, преко којих је митропо-
лит Михаило са својом пратњом, свештеницима и дру-
гим високим гостима требало да пређе до цркве. Ми-
трополит Михаило је дошао на фијакеру од Великог 
Борка. Кад се митрополитов фијакер приближио улазу, 
свештеници су му са намесником Арсенијем Симићем 
пошли у сусрет певајући песме за дочек на грчком. У 

том свечаном тренутку зазвонила су сва 
звона, а Крањац је припалио прангије које 
су страховито рикнуле и одјекнуле доли-
ном Бељанице. Од детонације прангија 
митрополитови коњи су се поплашили, 
али су свештеници прискочили фијакеру, 
скинули митрополита и на рукама га поне-
ли кроз шпалир у цркву. Све је било веома 
узбудљиво, а стари поп Илија се од вели-
ког узбуђења једва држао на ногама. Пла-
као је од радости као дете. Међу гостима 
су били и вођи либералне странке Јован 
Авакумовић, Аћим Чумић и друге лично-
сти које су заузимале високе положаје у 
државној управи, а ту су били и посавски 
народни посланици Велимир Јеремић, из 
Лесковца, либерал, Павле Бркић и други.

Када је митрополит са свештеницима и 
виђенијим гостима ушао у цркву, у храму 

је било још толико места да су из сваког села по не-
колико виђенијих парохијана могли ући. Остали су се 
сјатили око цркве и претворили у ухо да чују то не-
обично црквено појање у коме учествује толики број 
свештеника. Ни беседа митрополитова, која је била 
пуна похвала упућених парохијанима и свештенику 
није се могао чути ван цркве. „Ех!“, говорио је стари 
поп Илија после освећења цркве онима који су му се 
жалили да нису могли ништа ни видети ни чути, „Лепо 
сам је вама говорио: Море људи, треба да градимо што 
већу цркву да се у њој без притешњивања Богу моли-
мо, а ви мени: Море, попо, кад нам је била добра она 
стара брвнара, биће и ова зидана! Ето вам сад!“

После освећења цркве и богате гозбе настало је на-
родно весеље, које је трајало до мрака. А кад се све 
то завршило, стари свештеник Илија, пре него што ће 
поћи кући на починак, бацио је поглед на цркву, па ре-
као свом младом сапароху и имењаку Илији Матићу: 
„Е, сад, Ико, Господ може да отпусти слугу свога јереја 
Илију Димитријевића, јер видеше очи моје саграђену 
цркву у Лесковцу у славу Светог великомученика 
Димитрија!“ Кад је ово рекао, причао је доцније поп 
Илија Матић, мало је поћутао, обрисао рукавом увеле 
старачке образе од суза радосница у којима се тог дана 
купао, па додао: „Добри мој оче Симо (мисли на поп 
Симу Поповића), ја ево уз Божју помоћ изврших ама-
нет који си ми оставио... Сад можемо бити спокојни и 
ти и ја. Свето место у Лесковцу на коме су три цркве 
спаљене неће запустети и воштаница на њему неће 
се угасити“, и још нешто је, причао је Илија Матић 
доцније, стари свештеник говорио, али се од старачких 
јецаја и старчеве преморености није могло разабрати.
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На светој икони
Тајна живота тиња

Александар Блок

Књига Валерија Лепахина, руког естетичара и тео-
ретичара уметности и књижевности, шире познатог као 
истраживача теолошког смисла и естетичких функција 
православних икона, Икона у руској поезији XX века, 
налази се пред српским читаоцима захваљујући 
Издавачкој установи Шумадијске епархије Каленић 
(едиција Зограф) и преводилач-
ком прегнућу Марије Дабетић. 
Како сам аутор каже, произашла 
је из студија које су анализирале 
место иконе у руској уметничкој 
књижевности старијих перио-
да и из врло релевантне, са бо-
гословског и естетичког стано-
вишта, књиге Икона и иконич-
ност.

Временски период у 
историји руске поезије који се 
обрађује у Лепахиновој књизи 
(прве деценије XX века) познат 
је по терминолошкој одредни-
ци „сребрни век“ – у којем 
стварају симболисти (Алек-
сандар Блок, Андреј Бели, 
Вјечеслав Иванов), акмеи-
сти (Николај Гумиљов, Осип 
Мандељштајм, Ана Ахмато-
ва, Михаил Кузмин), Мари-
на Цветајева на путу између 
супростављених симболиз-
ма и акмеизма, футуристи 
(Владимир Мајаковски, Ве-
лимир Хлебњиков, Борис 
Пастернак /у раном пери-
оду стваралаштва/), има-
жиниста Сергеј Јесењин. А када се у 
ово време још ситуирају сликари В. Кандински, К. 
Маљевич, В. Татљин, М. Шагал, позоришни после-
ници В. Е. Мејерхолд и К. Станиславски, композито-
ри А. Скрјабин, С. Рахмањинов и И. Стравински, ба-
летски кореограф С. Дјагиљов, филмски редитељ 
С. Езенштајн имамо једно од најизазовнијих доба за 
истраживање у развоју духовних делатности – руску 
авангарду. 

Чини се да за руску авангарду у култури није карак-
теристичан рушилачки раскид са традицијом. Упркос 
политичком прогону слободномислећих после рево-
луционарне 1905. године, почело се у свим видовима 
уметности трагати за новим облицима живота, новим 
начинима изражавања, новим сагледавањем ствар-
ности и прошлости, новим продорима у будућност. 
Истицане су нове вредности и нова мерила за њих. 
На тој основи, мишљења су се најоштрије подели-
ла око односа према свеколикој културној традицији 

КЊИГА ВАЛЕРИЈА ЛЕПАХИНА О ИКОНИ 
У РУСКОЈ ПОЕЗИЈИ XX ВЕКА 

и у њој освештаним вредностима. Издвојили су се 
настављачи, чувари и бранитељи традиција у свим об-
ластима, али тако да остану на висини и превазиђу до-
мете до њих постигнуте. На пример, авангардни поет-
ски покрет акмеизам, тежећи ка перфекцији израза и 
форме, наставља се на традиционалне домете руског 
песништва.

Икона, као прворазредни симбол древне руске 
духовности, била је велики изазова за свеобухват-
на разматрања у „сребрном веку“, што у предгово-
ру књиге Икона у руској поезији XX века истиче и ау-

тор: „Крај XIX и почетак 
XX века уобичајено са на-
зива епохом 'открића ико-
не'. И заиста је тако. Нео-
чекивано за све – за пис-
це и почетнике, историчаре 
уметности и уметнике, чак 
и за саме иконописце и ре-
стаураторе – 'црне даске' от-
криле су своје светле, јарке, 
духоносне боје и савршену 
хармонију мелодичне линије. 
Управо је откриће иконе до-
нело у руску поезију и про-
зу, у поређењу са XIX веком, 
савремену тему: то је коло-
рит древне иконе и духовни 
смисао хармоничне боје лико-
ва; просторне односе на икони 
– обрнуту перспективу и њен 
'однос' према реалном, физич-
ком простору; најзад, теологија 
иконе (управо теологија иконе, 
а не поштовање икона, како ви-
димо у уметничкој литератури 
XIX века).“

Прво поглавље књиге 
Валерија Лепахина (Пред ликом 
са иконе, икона и иконопис у сти-

ховима Ане Регат, Андреја Белог, Сергеја Кличкова, 
Владимира Мајаковског, Бориса Пастернака, Јосифа 
Бродског) веома широко репрезентује све видове при-
суства иконе и иконописа у руској поезији XX века, 
односно одговара на питање у који контекст и са којим 
циљем песници у своја дела укључују иконе. Да би чи-
таоцима предочили на који начин аутор књиге показје 
како су се руски песници односили према мотиву ико-
не, навешћемо из овог угледног поглавља једну крат-
ку песму симболисте Андреја Белог из 1903. године 
(У храму) и Лепахинову анализу њених симболистич-
ки значења:

Гомила, улазак у храм, замишљен и строг...
Кандила пурпурни бљесак и тихи возглас: „Бог...“

И поново се молим, сумњама ломим
Угодници са зидова прете прстом сувим,
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Лице потамнело црни се из кивота
И згасла кроз векове позлата.

Покуља поток зрака разливених на окно...
Све се просветли очас, све би сунцем зажежено:

И „Свјете тихиј“ са клироса појаше
И иконе златом пурпурним блисташе.

Заносом сунчевим обасјани јереј,
Обавијен тамјаном, изађе кроз двери.

„У односу на боје песма је изграђена на контрасту 
црног (тамног) и златног (светлог) и дели се на два 
једнака дела од по три дистиха. У првом делу описује 
се тамна црква: служи се вечерња, осветљење у хра-
му је пригушено, виде се само тамноцрвени пламич-
ци кандила, лица светитеља 'црне се' и чак је и по-
злата икона, кивота, иконостаса тамна, згасла. У дру-

гом делу догађа се истинско чудо. Као што је позна-
то, у православним храмовима, према давнашњој 
традицији, олтар је увек окренут према истоку. И, ето, 
код песника сунце, залазећи на западу, достиже ону 
тачку када се његови зраци потоцима лију у храм кроз 
окна на зиду и овај тренутак подудара се са појањем 
једне од црквеном народу најомиљенијих песама из 
богослужења вечерње – Свјете тихиј... И природа са 
сунчевом светлошћу, која у хришћанству представља 
симбол вере, и храм са својим богослужењем, и свеш-
теник обавијен тамјаном који симболизује молитву 
светих, као да одговарају песнику на његове сумње.“ 
Додајмо, у победи светлости над песниковим сумњама 
и страховима важну улогу има и икона (И иконе зла-
том пурпурним блисташе).

Након уводне расправе у којој се збирно разматра 
однос руских песника XX века према теми иконе, сле-
де поглавља посвећена појединачним песницима (Бло-
ку, Иванову, Кљујеву, Гумиљову, Кузмину, Јесењину 
Волошину, Ахматовој, Цветајевој и Пастернаку).

На неколико места у књизи Лепахин говори о пе-
риоду новог иконоборства у Совјетској Русији два-

дестих и тридесетих година XX века, када је, упоре-
до са уништавањем икона, храмова и светих моштију 
отпочела борба против икона као духовно естетске 
појаве – прокламује се непријатељство и мржња пре-
ма национално-религиозној култури као наслеђу мрач-
не прошлости. Ова вулгарна орјентација ишла је тако 
далеко да је великог Андреја Рубљова представљала 
као носиоца идеја заглупљивања маса. На жалост, 
овој манипулацији придружују се и неки песни-
ци, на пример Мајаковски, не могавши да се отргну 
бољшевичком терору. Али, Николај Кљујев, који че-
сто пише о Рубљову не прихвата овај стереотип тако 
да се „може рећи да у руској књижевности није било 
аутора који би тако високо поставио и ценио Андреја 
Рубљова... који би осећао тако светлу и дубоку љубав 
према великом иконописцу и давао му неке пристрас-
не, некада спорне, али неизмерно високе, особене и 
искрене оцене – као Николај Кљујев“.

Циљ Валерија Лепахина није да у овој књизи 
одређује какви су велики руски 
песници верници, да ли су цркве-
ни или не, и да ли су хришћански 
мотиви у поезији употребљени 
у складу са православним дог-
матима. Уосталом, не може се 
ни очекивати да песници ру-
ске авангарде, тако противреч-
ни и многозначни, у том контра-
верзном времену, хришћанске 
симболе употребљавају канон-
ски. Преча му је анализа естет-
ске функције иконе и иконо-
писа у поетици појединих пес-
ника, не осврћући се много на 
идејне импликације које ауто-
ри нису могли избећи. Од овак-
вог методолошког приступа до-
некле одступа случај Ане Ахма-
тове (1889-1966) која је, према 
сведочењима савременика, била 

верујући човек и за коју се не може рећи да је била 
нецрквена, па Лепахин о њеном песништву закључује: 
„Лирска јунакиња Ахматове увек је захвална Богу: и 
за срећу, и за невољу, за ударе, трагедију, и за срећну 
и за несрећну љубав. Њене јунакиње живе са Богом. И 
чак, чинећи грех сећају се Бога, што је потпуно при-
родно јер верујући човек који је пао, у дубини душе 
зна да ће за све одговарати, да ће се за све покајати 
како би се Богу вратио. И сав тај доживљај света, ре-
лигиозан до крајњих граница, одразио се у поезији Ах-
матове.“ Можда се на основу овог става може доћи и 
до главне идеје књиге Валерија Лепахина: руски пес-
ници XX века много су штошта помешали у свом ком-
плексном доживљају света, на пример, потпуну пре-
даност Божијој вољи, али и узнемирујућу сумњу у 
хришћанско предање. Али, било о чему да пишу, осећа 
се да све што их окупира, као преданост или сумња, 
потиче од Творца коме хрле на различите начине.

Н. Јованчевић
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После дуге и тешке болести у четвртак треће 
недеље Великог поста, 20. марта 2014. године, на дан 
Светих свештеномученика Херсонских, упокојила се у 
Господу игуманија манастира Светих архангела Миха-
ила и Гаврила – Вољавче, мати Тајса 
(Ракић).

Игуманија Тајса (мирско име Ве-
рица) рођена је 21. августа 1944. го-
дине у селу Јасеница код Житорађе у 
хришћанској породици, од родитеља 
Живадина и Љубице Ракић. У 
својој шеснаестој години, са својом 
старијом рођеном сестром Радунком 
(потоњом монахињом Агатијом), Ве-
рица одлази у манастир Ваведења 
Пресвете Богородице – Каленић, и 
у истом манастиру бива замонашена 
као расофорна монахиња. У манасти-
ру Каленић у монашком послушању 
остаје пуних осамнаест година. Го-
дине 1978. по потреби службе и са 
благословом његовог преосвештен-
ства епископа шумадијског Господи-
на Саве, са још једном монахињом (Киријакијом) бива 
премештена у манастир Вољавчу код Страгара на Руд-
нику и бива постављена на место настојатеља мана-
стира. Касније ће им се у манастиру Вољавчи придру-
жити и њена сестра монахиња Агатија, где ће, како се 
испоставило, провести последње године свог монаш-
ког живота. Монахиња Агатија се упокојила у својој 
четрдесет шестој години 12. марта 1985. године.

УПОКОЈИЛА СЕ У ГОСПОДУ ИГУМАНИЈА МАНАСТИРА 
ВОЉАВЧЕ ВЕЛИКОСХИМНИЦА МАТИ ТАЈСА

Мати Тајса је наредних тридесет шест година, од 
1978. до 2014. године, остала на служби у манастиру 
Вољавча као настојатељица, а касније и игуманија. За 
тих тридесет шест година преданог служења Господу, 

а у време не баш наклоњено Цркви, 
учинила је много у обнови манасти-
ра, тако да је тешко и побројати све. 
Само они који су видели Светоархан-
геловски манастир Вољавчу те дав-
не седамдесет и осме године могу да 
упореде тадашње стање са манасти-
ром данас и могу да примете и заиста 
сагледају колико је тога урађено. Тре-
ба истаћи да је начин рада игуманије 
Тајсе био ненаметљив и у духу ис-
тинског хришћанског смирења, али 
је зато био истрајан. Круна обнове 
и најбитнији дан у новијој историји 
манастира је била прослава двеста 
година државности Србије 2005. го-
дине у манастиру Вољавча, када је, 
заузимањем Његовог преосвештен-
ства епископа шумадијског Господи-

на Јована, обнову манастира помогла и држава Србија.
Мати Тајса је сахрањена 21. марта 2014. године у 

порти манастира Вољавче. Опело је служио Његово 
преосвештенство епископ шумадијски Господин Јован 
са свештеницима. Од игуманије Тајсе владика Јован се 
опростио дирљивим речима пуним љубави, истичући 
нашу веру у васкрсење као једину истинску утеху коју 
имамо. Опелу су присуствовали и бројни монаси и 
монахиње као и велики број верника.

Небојша Ракић, протонамесник
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Након једногодишње тешке болести, на дан када 
Црква прославља Преподобног Бенедикта Нурсијског 
(27. марта), упокојио се протојереј ставрофор Драгос-
лав Сенић, који је пуне четири деценије вршио свеш-
теничку службу у Шумадијској 
епархији, у Рачи Крагујевачкој 
(1969-1991) и у Смедеревској 
Паланци (1991-2009). Преми-
нуо је један од најугледнијих 
православних пастира у 
Шумадији, чија је подвиж-
ничка служба била позна-
та и изван његове парохијске 
заједнице, јер су му архијереји 
Шумадијске епархије, влади-
ка Валеријан, владика Сава и 
садашњи епископ шумадијски 
Господин Јован, поверава-
ли врло одговорне дужности. 
Тако је, између осталог, у пе-
риоду од 2001. до 2009. го-
дине (до одласка у мирови-
ну) био архијерејски намесник 
јасенички у Смедеревској Па-
ланци.

Прота Драгослав рођен је 
31. марта 1949. године у Се-
левцу у породици која води по-
рекло од стричева Карађорђа 
Петровића, Вожда Првог 
српског устанка. Сенићи су у 
Селевац дошли крајем XVIII 
века из села Саранова надо-
мак Раче Крагујевачке. Карловачку петоразредну 
богословију завршио је 1968. године, да би у чин ђакона 
и свештеника био рукоположен у новембру 1969. го-
дине од епископа шумадијског Валеријана. Парох ра-
чанске парохије постаје одмах након рукоположења и 
више од две деценије саможртвеним прегнућем гради 
Живу Цркву Божију у овом делу Шумадије. Изградио 
је, у пуном значењу те речи, лик угледног православ-
ног свештеника, који је поред најважнијих, парохијско-
пастирских послова, био ангажован и у многим дру-
гим областима.

Преданост проте Драгослава Сенића бризи о 
црквеној имовини посебно је дошла до изражаја 
када је у, по Цркву тешка времена, успешно бринуо 
о одржавању и уређењу рачанског храма Светих апо-
стола Петра и Павла, једне од најмонументалнијих 
српских цркава. Све што је урадио за углед, опреде-
лило је блаженопочившег епископа шумадијског Саву 
(Вуковића) да му као свом најближем сараднику по-
вери потпуно старање о подизању владичине личне 
задужбине – храма Светог великомученика Георгија 
у селу Вишевцу, родном селу Вожда Карађорђа. Као 
догађај од изузетног црквеног, али и шире друштвеног 
значаја, памти се чин освећења овог велелепног хра-

УПОКОЈИО СЕ У ГОСПОДУ ПРОТОЈЕРЕЈ 
СТАВРОФОР ДРАГОСЛАВ СЕНИЋ

ма на Марковдан 1994. године, у који је прота Драгос-
лав уградио своје многобројне од Бога дате дарове, не 
жалећи снагу и здравље, што је, вероватно, утицало и 
на његово прерано обољевање.

Заслуге на унапређењу 
црквеног живота у ра-
чанском крају, прпоручи-
ле су протојереја Драгос-
лава Сенића да му сли-
чан задатак буде поверен у 
Смедеревској Паланци. И у 
овом месту требало је бри-
нути о репрезентативној 
Преображенској цркви, али 
и у промењеним политич-
ким околностима, градити 
одговарајуће место Цркве. 
Шире друштвено ангажовање 
није га удаљило од примар-
но црквених послова, тако да 
наставу веронауке организује 
знатно пре него што је она 
службено уведена. У порти 
Преображенске цркве почиње 
да гради црквено-парохијски 
центар који ће задовољавати 
потребе све већег броја вер-
ника. И као круну свог при-
мерног смисла за црквено 
градитељство, подиже нову 
паланачку цркву Свете Петке.

Узор и пример многима 
био је као родитељ, чија два 

сина, ђакон и професор богословије Александар и 
инжењер Ратко, на свој начин иду протиним путем.

Мада о томе није говорио, преузимао је бригу, 
материјалну и духовну, о потребитима, па неће бити 
заборављено да је, између осталог, школовао и издржа-
вао дете свог преминулог сапароха. Такође, тамо где 
треба записано је да није жалио снаге и личних сред-
става да помогне оснивање крагујевачке богословије, 
као и да је касније материјално помаже.

Када је навршио четрдесет година свештеничке 
службе протојереј ставрофор Драгослав Сенић одла-
зи у пензију, али увек је имао на уму да Писмо све-
дочи: „Ти си Свештеник вавјек по чину Мелхиседе-
кову“ (Јеврејима 7, 17). Неће се заборавити неколико 
последњих година његовог живота у Крагујевцу, када 
је, и поред потпуне посвећености породици, био рев-
носни служитељ олтара Божијег, молећи се за спасење 
целог света, али био је ту и да поучи млађе, да их под-
ржи, утврди, понекад и опомене...

Протојереј ставрофор Драгослав Сенић сахрањен 
је 29. марта на крагујевачком гробљу Бозман. Свету 
Литургију и опело у храму Васкрсења Христовог слу-
жио је Његово преосвештенство Епископ шумадијски 
Господин Јован.
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После Османског пописа Смедеревског санџака из вре-
мена владе Мурата III, на самом крају XVI века више 
од стотину година немамо попис ових крајева све до 
упостављања аустријске власти над северном Србијом 
након Пожаревачког мира 1718. године. Одмах након 
потписивања мира настала су два врло битна извора за 
српску историју – Најпергов попис из 1718. године и Еп-
швилцова карта из истог времена.1 Премда ови извори 
не дају етнички састав становништва северне Србије, 
омогућавају нам да упоређивањем са нешто каснијим из-
ворима донесемо неке закључке и о етничком саставу 
становништва. Међутим, треба водити рачуна да Најперг 
није дао попис београдског, смедеревског и пожаревач-
ког дистрикта а Епшвилцова карта је око Свилајнца и 
јужније од Ресаве изузетно непрецизна. Међутим Еп-
швилцова карта је доста прецизна баш у крајевима инте-
ресантним за наш рад.

Ако погледам Епшвилцову карту запазићемо да су 
1718. године постојала, и то као насељена, скоро сва 
села која ћемо спомињати у даљем раду. Ту су: Сибница, 
Стојник и Рогача.

У време аустријске владавине, након Пожа-
ревачког мира, на Космају су постојале три 
цркве: камена у Бељини и брвнаре у Сибници и 
Неменикућама. Тако ће остати не само до Првог 
српског устанка него и дуже време након Дру-
гог српског устанка. Једино што ће у Сибници 
негде од 1821. до 1823. године бити саграђена 
црква од камена на месту старе цркве брвнаре. 
Нешто пре тога, до 1819. године, биће из темеља 
обновљена и црква у Бељини. Тек 1845. годи-
не биће саграђена следећа црква и то брвна-
ра у Влашкој.2 Затим је 1851. године саграђена 
црква брванара у Стојнику, 1852. године је по-
ново из темеља започета црква у Сибници, док 
је црква у Кораћици освећена 1858. године. Ро-
гача је 1861. године саградила цркву од слабог 
материјала (пренета стара барошевачка црква), 
Поповиће је добило цркву 1864. године,3 Велика 
Иванча 1866. године4 и Неменикуће нову цркву 
1868. године.5 Након тога до 1908. године, када 
је саграђена нова зидана црква у Влашкој, није 
било нових цркава. Једино је у Стојнику, веро-
ватно 1871. године, уместо цркве која се сруши-
ла саграђена привремена капела.

Одмах пада у очи да на Космају није било интензив-
не изградње цркава у време прве владе књаза Милоша 
(само две – Сибница и Бељина) што је, иначе, била ма-
совна појава у другим деловима тадашње Србије. Ре-
лативно велики број цркава (четири, тј. дупло више 
него у време књаза Милоша) саграђен је за време 
уставобранитеља, што није био случај у другим делови-
ма Србије. Тешко да има других делова Србије у којима 
је у време уставобранитеља саграђено два пута више 
цркава него у време књаза Милоша. У време књаза Ми-
хаила је саграђено 4 цркаве и коначно у првој деценији 
XX века само једна. Док су у другим деловима Србије у 
другој половини XIX века врло ретко граде цркве од сла-
бог материјала овде их има доста. Црква у Великој Иван-
чи је саграђена од слабог материјала чак 1866. године, а 
капела у Стојнику 1871. године.

Сибница

Село Сибница се први пут помиње у османским дефте-
рима из XVI века. У пописима Београдске нахије из 1528. 
године наводи се село Горња Сеона са 5 домова.6 Сео-

СИБНИЧКЕ ЦРКВЕ
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на као локалитет и данас постоји у атару села Сибнице. 
Село је опустело пре 1572. године, када се помиње као 
пусто село чије су њиве обрађивали становници сусед-
ног села Горње Сибнице.7 Народно предање да се у Се-
они некад налазило село Сеоница забележио је Риста Т. 
Николић крајем XIX века. Ту је близу била и манастири-
на где је постојао манастир. Причало се да су калуђери 
тог манастира заклали дете, које су ту хајдуци склонили, 
па су због тога ови поубијали калуђере, након чега је ма-
настир опустео а и село Сеоница уништено.8 Дo скоро се 
у Сеони налазила капела која се користила за повремене 
верске обреде.9 Данас се на месту капелице налази мана-
стир посвећен Преподобној мати Параскеви.

У попису из 1528. године помиње се Доња Сибница са 
9 мова.10 Затим у попису из 1528 – 1530. године наведе-
но је и село Горња Сибница са 18 домова.11 Данас постоји 
само село Сибница, западно од Космаја, на обали Сиб-
ничке реке, притоке Турије. Оно је идентично са Горњом 
Сибницом која се помиње у османским дефтерима, док 
је Доња Сибница као насеље нестала, а налазила се у 
доњем току Сибничке реке. У народном предању се на-

води да је Сибница раније била на месту званом Селиште 
које се налази западно од данашњег насеља, између Паун 
потока и Дубоке јаруге, одакле се преселило на данашње 
место. Днас су у селишту ливаде и њиве и њиве са траго-
вима насеља.12

Као што смо већ навели, Сибница се јавља на 
Епшвилцовој карти из 1718. године као Sibnize.13 По по-
дацима из рачуна о таксилу купљеном 1723. године сиб-
ничка парохија је имала 60 хлебова.14 Године 1732. село је 
по једном податку имало 14 домова15 а по другом 24 
дома.16 Сибничкој парохији попа Планоја је припадало и 
село Тулеж које је имало 23 дома. На челу села Сибнице 
је био кнез Милосав.17

Народно предање казује да се у близини села нала-
зио манастир. И данас се ово место зове манастириш-
те. Међутим, први писани помен цркве у Сибници је из 
1732. године и у њему се спомиње црква освештана 1652. 
године.

„Въ селу Сибници, цр’ковь стара, дувари од дасака, по-
кривена шиндром, долготою 15 аршинъ, шириною 10 ар-
шинъ, освещата на 1652 – го лѣтω, не ведають владику 
по имену. Святя трапеза от камена и столпъ, покровицы: 
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единь бель, други от чита; проскомидiя от дрвета, на ней 
пещемали, единь отъ мусула чрвена, другiй отъ платна. 
Потир и дискос отъ дрвета, звездице отъ гвозћа, дарцы 2 
отъ свиле, аерь отъ мусула, одежде отъ платна бела. Сти-
хар отъ мусула Шарена. Поясь отъ тканице. Книгь: едно 
Єваггелiе, единъ охтоихь сербскiй, издерть.

Попъ при той цр’кви именемъ Планое, лѣтъ имѣетъ 
50, родился въ Єрцеговини, во Дробняци селȣ, книги 
тамо учился кодъ своего брата священика. Поставил га 
на дiяконство Григорiе владика пећскiй и на священство 
том. В странȣ сiю пришель въ лѣто 1726 – е. Духовни-
ка имель прошлаго года, Iова из Врачевшнице. Летургию 
поеть.

Попь Планоϵ Радоевићъ“18

Из екзамина обављеног у Гроцкој 26. децембра 1733/7. 
јануара 1734. године, сазнајемо нешто више о попу 
Планоју. Неки подаци се и разликују. Овде се даје веро-
ватно тачнији податак да Планоје има 43 године, да је 
рођен у селу Прзвишу у Дробњацима, а да је одрастао у 
селу Вишнеи у нахији бихорској. Отац му се звао Радоје 
и био је кириџија. Имао је три брата од којих су два жи-
вела око Рудника а један у Турској. Најстарији брат му 
је био свештеник у Становом селу код Рудника. Код тог 
брата је Планоје и почео да учи књигу. После десет годи-
на учења, пошто се оженио, брат га је одвео у Пећ где га 
је патријарх Мојсеј рукоположио у ђакона и одмах затим 
и у свештеника. Након тога је 2 године био без парохије, 
а пошто је још два месеца провео на учењу у манасти-
ру Ковиљу добио је парохију у Брскову на којој је остао 
8 година. Након тога је пребегао у Србију у Рудничку 
нахију, где је био годину дана без парохије а онда је до-
био парохију у Сибници, где је боравио већ шест и по го-
дина. Од деце је имао 3 сина и 4 кћери. Наложено му је да 
једног сина пошаље у школу у Београд. Од својих књига 
је имао псалтир, часловац, литургију, октоих и требник – 
све српске штампе. Имао је и стихар од белог платна, на-
руквице од мусула, крст водичне светогорски неокован. 
Поседовао је кућу као и виноград од једне мотике, вола, 
краву, јуне, 5 коза, 3 овце и 5 кошница.19

Сибнички свештеник је био један од изабраних народ-
них представника на сабору у манастиру Рукумија 1735. 
године. Наиме, у манастиру Рукумија одржан је велики 
црквенонародни сабор 15/26. јула 1735. године на коме су 
„представници духовенства и народа из Србије изабрали 
игумане Раваничког Георгија и намесника Манасијског 
Арсенија да на Сабору у (Сремским) Карловцима иска-
жу жеље народа из Србије“.20 У име цркве пуномоћ из-
абраним представницима потписали су испред мона-

ха: игумани горњачки, витовнички, рукумијски, туман-
ски, раковички, винчански и сланачки; у име свештен-
ства: шест свештеника из Београда, а из унутрашњости 
свештеници  вишњички, лесковачки, сибнички, рудо-
вички, жељезнички, великоселски, пожаревачки, голу-
бачки, смољиначки, параћински, поречки, каменовски, 
хомољски, грочански, паланачки и смедеревски; у име 
народа: кнезови из јагодинског, крагујевачког, руднич-
ког и ваљевског округа.21 Судећи према самом догађају 
и броју цркава и манастира из којих се овде окупио на-
род са монасима и свештеницима, то је био велики скуп, 
на којем се одлучивало о стварима веома важним за жи-
вот Цркве и народа. Сам сабор у Карловцима био је изу-
зетно важан за Србе у тадашњој аустријској држави која 

се простирала све до Западне Мо-
раве. У првом плану била је реч о 
остваривању црквених и грађанских 
права Срба, које је аустријска власт 
нерадо допуштала, а Срби упорно 
захтевали.

Сибница је имала цркву брвнару и 
у време пропасти устанка 1813. годи-
не што индиректно сазнајемо из пис-
ма Николе Катића писаног у Рогачи 
8/20. априла 1824. године и упућеног 
књазу Милошу у Крагујевац. У пис-
му Катић покреће питање враћања 
неких црквених ствари које су не-
стале у време „када је Србија стра-
дала“ а које су пронађене и тра-
жи се Милошева интервенција 
за њихов повраћај: „С великом 
страхопочитанијем колено преклоно 
Вашему Сијателству јављамо чрез 
свяшченика попа Павла из Рогаче, 
који полази Вам на пресудствије че-
рез његове, то јест Церковне потре-
бе, и ствари Церковни на које и пис-
мо имаде од протојереја Илије Сиб-
ничка, исправу через његови ствари, 

када је Србија страдала, у време оно нестане ниови ства-
ри и сад је пронашао у кога је. Молимо Ваше Сијателство 
да му из благог разсужденија за ту ствар пресудите и он 
ће вам све по реду казати, како је било.“22

Тешко је рећи колико је ова црква из 1813. године има-
ла од старе цркве освештане још 1652. године. Пошто та 
црква до 1732. године није озбиљније обнављана до 1813. 
године, морала је у међувремену бар једном да прође 
озбиљну обнову а вероватно и два пута. И то најпре не-
где најкасније до 1750. године, а затим или након Кочине 
крајине или у време Првог српског устанка.

Примирје из 1807. године је омогућило да се нешто 
више уради на питању народне просвете у Србији. Сва-
ка нахија је добила по једну школу, једино крагујевачка 
две, једну у Крагујуевцу а другу у Тополи. За време 
устанка школе су постојале не само у варошима23 већ 
су осниване и сеоске школе међу којима је била и шко-
ла у Сибници.24 Учитеље у сеоским школама плаћале су 
општине.25

Премда се у литератури врло често наводи да су цркве 
страдале приликом пропасти устанка 1813. године, тре-
ба рећи да осим у западној Србији, где су наступале 
османске снаге из Сребрнице, нема доказа да су цркве 
озбиљније страдале. Не негирајући могућност пљачки 
у Шумадији и Браничеву има доказа само за манастир 
Рукумију да је порушен, али треба водити рачуна да су се 
Срби у њему утврдили дејствујући чак и топовима. Из-
вор за страдање цркава 1813. године је по правилу Јоаким 
Вујић, а то је код њега опште место. Зато сматрамо да ни 
црква брвнара у Сибници није озбиљније страдала при-
ликом слома устанка 1813. године. Једино што су тада од-
нете из цркве највредније ствари и склоњене. Нажалост 
у општем хаосу црквене утваре су нестале и нађене су и 
враћене тек 1824. године.26
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Међутим, пошто је на почетку владавине књаза Ми-

лоша једина зидана црква на простору Космаја и око 
њега била црква у Бељини, било је неопходно сагради-
ти бар још једну зидану цркву. У то време на том про-
стору постојале су још две цркве брвнаре, у Сибници и у 
Неменикућама. Са географске тачке гледишта логичније 
је било да се прво сагради црква у Неменикућама, али 
ипак је одлучено да се то најпре уради у Сибници. Нажа-
лост не располажемо грађом која би нам објаснила зашто 
је тако урађено. Можемо само да претпоставимо да су 
вероватно парохијани при старој сибничкој цркви били 
агилнији од оних у Неменикућама.

Пописи из XIX века говоре о сталном порасту броја 
домаћинстава у селу: 1818. године било је 58 кућа, 1822. 
године 63 куће, 1846. године 86 кућа, а 1921. године село 
је бројало 213 кућа.27

Зидање нове цркве је започето у пролеће 1820. године. 
Никола Катић писмом од 30. маја/11. јуна 1820. године 
извештава књаза Милоша да су „... узели у Београду 50 
ока гвожђа на церкву.“ и настаља „И молимо вас Господа-
ру као Својега Отца да нас заклоните у ово време од ку-
лука јербо сада имамо велики измет око цркве. А за дру-
го вас Господару молимо да пошаљете ваше честно пис-
мо Николи Станојевићу да нам почне с колима дотерати 
песак Церви.“28 Катић и у писму, писаном у Рогачи 7/19. 
јуна 1820. године, јавља књазу Милошу да су „узели за 
церву Сибницу опет 60 ока гвожђа, које за пенђере које 
за ексере ... и 11 ока олова што потребује.“29 На нарочи-
то тражење књаза Милоша, Никола Катић је истог дана 
(7/19. јуна), посебним писмом јавио докле су стигли ра-
дови на градњи цркве:

„... озидали дувар 5 аршина високо и ударили смо 
пенђере. Све што од потребе јесу. Друго вам јављамо, Го-
сподару, колико јесте дувар дебео. То јест 4 – ри педи и 
једна шака ... Молимо да нам јавите колико ће се зида-
ти у висину. Мајстори нам кажу да су с вама погодили 
7 аршина у висину да зидају ... И особито вам Господа-
ру јављамо како јесмо креч зажегли 30.000 ока, пак не 
може да буде доста. И оном смо кречанџији платили пак. 
Сада јоште за потребу нам да достигне. Но смо сада по-
годили ове мајсторе да они граду и погодили смо стоти-
ну и 2 гроша, пак Господару како заповедите нам. Одлази 
вам отац прота и мајстори и они ће вам усмено казати.“30

Изгледа да је књаз Милош 1821. године финансијски 
помогао обнову цркве Светог Николе у Сибници чак 
је могуће да је он био главни финансијер.31 Црква је до 
1822. године била саграђена и приступило се њеном 
унутарњем уређењу – малтерисању, кречењу и набавци 

црквеног инвентара.32 Од митровског пореза за 1823. го-
дину потрошено је за поправљање сибничке цркве 800 
гроша. Рачун је закључен у Крагујевцу 23. априла/5. мај 
1824. године.33

Јоаким Вујић наводи да је црква саграђена 1823. го-
дине. На основу других извора можемо закључити да 
је црква започета 1820. године када је сазидана до сво-
да. Током 1821. године стављен је свод и завршени дру-
ги груби грађевински радови. Том приликом је вероват-
но стављен и крст на цркву, па се зато у неким извори-
ма и наводи да је сазидана 1821. године. Током 1822. 
године црква је омалтерисана, окречена и опремљена 
најнужнијим потребама а за летњег Светог Николу 1823. 
године и освећена.

Ево шта о цркви каже Јоаким Вујић који је кроз Сиб-
ницу прошао 1826. године: „Ово село лежи којекуде рас-

трто, а церква лежи на малој 
реки Сибници и на пото-
ку Кнежевцу, која је лета 
1823. от твердог материјала 
сазидана. Основатељ 
ове нове церкве јест Јего 
Књажеско Сијатељство Г. 
Милош а храм је церкве 
Пренесеније моштеј сајатога 
оца Николаја, 9. маја. Пређе 
на овом месту била је церк-
ва от дрва начињена, коју 
су Турци три пут палили и 
до основанија рушили. На 
поље, у порти церковној, с 
десне стране, доле. Недале-
ко от западни врата, лежи 
бесмртнија жизни неустра-
шими храбри серпски херој 
Јанко Катић, кога плоча у 
зиду церковном зазидана је 
и на којој следујушћи натпис 
чита се: Здѣ почиваетъ рабъ 
Божiй Iанко Катичъ отъ Рога-
че, воевода сербсiй, 1806. А 
понежда да ова церква лежи 

на земљи еминској, зато никоме ни паре не плаћа ...“34

Из народне касе је 10/22. августа 1825. годне исплаћено 
300 гроша проти Илији из Сибнице (београдска нахија) 
ког су војници похарали.35

Споменимо и податак који је пре нешто више од једног 
века забележио Риста Т. Николић, да су за зидање цркве 
коришћени и надгробни споменици са, у то време већ на-
пуштеног, „маџарског“ гробља.36 По подацима из цркве-
ног летописа црква брвнара је постојала до шездесетих 
година XIX века.37

По попису из 1836. године38 црква сибничка, храм 
Пренос моштију Светог Николе, налазила се усред села 
покрај реке Сибнице и имала је осредњу порту. По пода-
цима које је добила комисија црква је саграђена 1821. го-
дине средствима које је дао књаз Милош. Црква је била 
саграђена од камена и те 1836. године била је у добром 
стању, премда јој је свод мало уздуж пукао. Црква је 
била одлично снабдевена црквеним утварама, црквеним 
одејанијем и књигама.39 Ми би само споменули за оно 
време импозантан иконостас са офарбаним дверима и 
вратима. Црква је имала чак 12 великих икона, 22 средње 
иконе, 41 икону са крилима и 4 иконе од хартије. Посе-
довала је и 5 памучних и 2 платнене одежде, 4 нова и 2 
стара епитрахиља, чак 10 чаршава (7 памучних и 3 бела), 
2 сребрна и 5 калајних кандила, што је све за оно време 
било изузетно ретко. Можемо слободно рећи да је, осим у 
књигама, сибничка црква била једна од најопремљенијих 
црква у то време у Србији књаза Милоша. Наравно, црква 
је имала и једно звоно. Тутор јој је био Дамјан Кујунџић.

Вероватно је бар део од горе споменутих икона изра-
дио зограф Јеремија Поповић и неке од њих су сачуване 
до данас. Такође, по мишљењу Б. Вујовића неке од сачу-

М
анаст

ир С
вет

е П
ет

ке у С
ибници



4242
ваних икона у Сибници је радио и Јања Молера, можда 
најтраженији и најцењенији зограф из времена прве вла-
де књаза Милоша.40

У Сибници је 1836. године био свештеник Павле 
Протић кога је рукоположио 15/27. марта 1824. године у 
Крагујевцу митрополит Агатангел. Јереј Павле је 1836. 
године имао синђелију на парохију.41 Павле је био сиб-
нички парох и јануара 1841. године.42 У то време, све 
до 1861. године, при сибничкој цркви биће и рогачка 
парохија па ће тако при њој служити и рогачки пароси.

Бељински намесник Лазар Љубинковић је 5/17. априла 
јавио да је 3/15. априла 1851. године умро парох сибнич-
ки Пантелејмон Иваковић и да је он сибничку парохију 
дао на опслуживање пароху араповачком Василију 
Матејашевићу.43 Митрополит је 17/29. октобра 1851. го-
дине наложио бељинском намеснику да новорукопо-
ложеног јереја Николу Мандића пристави на сибнич-
ку парохију.44  Никола је у јесен 1852. године добио и 
синђелију на своју парохију.45

Очигледно да податак из 1836. године да је свод цркве 
напукао није био безначајан. Наиме, црква је до краја чет-
рдесетих година XIX века постала склона паду, па је чак 
на крају морала и да се поруши. Одлучено је да се сагради 
нова и то од темеља на основу чега индиректно можемо 
да закључимо да је стара црква била лоше фундирана, на 
шта нас упућује и податак из 1836. године о уздуж напу-
клом своду. У сваком у случају, у пролеће 1852. године за-
почета је изградња нове цркве копањем темеља. Темеље 
нове цркве је освештао намесник бељински о чему је из-
вестио митрополита Петра.46 Црква Светог Никола (9/22. 
маја) од тврдог материјала озидана је 1852. године47 само 
до сводова, а на пролеће идуће године црква је, премда не 
у потпуности, довршена и освештана, највероватније за 
Светог Николу 9/21. маја 1853. године.

Поред цркве се налазио гроб Јанка Катића све до 1935. 
године кад су његови посмртни остаци пренети у цркву 
у Рогачи.

Иконостас је израдио сликар Димитрије Посниковић 
и у данашњу цркву је пренет, уз скраћивање, из старије 
цркве из 1852 – 53. године. Премда Б. Вујовић сматра да 
је иконостас Посниковић урадио око 1870. године то се 
десило нешто раније.48 Наиме, сибничка црквена општи-
на је крајем 1864. године затражила од конзисторије, а ова 
од министарства просвете, одобрење да може део свог ка-
питала да потроши на израду иконостаса.49 Министар-
ство просвете је дало одобрење, па је почетком 1865. го-
дине Посниковић започео са радом. Овај иконостас спа-
да у групу иконостаса на којима је јасно изражена вла-
дарска идеологија новобновљене српске државе. Наиме, 
владарска идеологија обновљене српске државе форми-
рала се још од периода устанка (1804 – 1815). У центру 
тих дешавања налазио се најзначајнији тадашњи култ – 
култ Светог краља Стефана Првовенчаног50 (не прикази-
ваног и слављеног као Светог Симона како га је званично 
црква канонизовала). Насликан још на устаничкој заста-
ви Стефан Првовенчани,51 први српски крунисани краљ, 
постајао је симболично заштитник нове српске државе 
и давао је легитимитет новим владарским династијама, 
Карађорђевићима и Обреновићима. А његове мошти, 
које су после многих путовања похрањене у Студени-
ци, постале су „најзначајнија реликвија земље”.52 Њима 
су константно прилагани многобројни дарови од српских 
владарских породица.53 Мошти Светог Стефана Првовен-
чаног дошле су до изражаја и у значајним политичким 
догађајима као и при церемонији ступања на престо новог 
владара. По проглашењу Србије за краљевину 1882. годи-
не, током вишедневног ефемерног спектакла током про-
пагандног путовања по земљи, краљ Милан је обишао и 
манастир Студеницу и поклонио се моштима Светог Сте-
фана Првовенчаног и Светог Симеона Немање.54 Краљ 
Александар Обреновић је непосредно по крунисању от-
ишао у Студеницу „Светом Краљу“ на поклоњење. Тим 
чином он је следио како пропагандне поступке свог оца 

тако и руски крунидбени церемонијал, где је сваки цар 
после крунисања ишао на поклоњење моштима препо-
добног Сергија Чудотворца у Сергијевску лавру.55  Овакав 
поступак после крунисања и миропомазања поновио је и 
краљ Петар I Карађорђевић. Најранија позната представа 
Светог Стефана Првовенчаног на владарском трону је из 
београдске Саборне цркве, рад Димитрија Аврамовића 
из 1841. године. Од тада па све до 1914. она представља 
стандардни иконографски репертоар владарских троно-
ва у Кнежевини, односно Краљевини Србији,56 о чему 
сведоче досадашња истраживања српског црквеног сли-
карства XIX века и архивска грађа – сачувани сликарски 
уговори. Стефан Првовенчани на владарским тронови-
ма представљен је у Смољинцу,57 Великом Градишту,58 
Аранђеловцу,59 Сибници,60 Гроцкoj,61 Породину и др.

При цркви је 1874. године била једна парохија коју су 
сачињавали села Сибница (116 домова) и Миросаљци (87 
домова) са укупно 203 дома.62

Јереј Божидар Поповић, капелан из Гроцке, постављен 
је у јесен 1879. године за пароха у Сибници, док је 
дотадашњи сибнички јереј Јован Јовановић одрђен за ка-
пелана грочанском пароху Ђорђу Поповићу.63

Једно краће време 1884 – 85. године на сибничкој 
парохији је био јереј Светозар Вујичић.64 По завршет-
ку богословије службовао је као учитељ у Грошници и 
Крњеву (јул 1881 – мај 1884).65 По одласку из Крњева, ру-
коположен је за свештеника. Око годину дана је службо-
вао у Сибници, а наследио је 1885. године покојног јереја 
Матију Милојевића на милошевачкој парохији на којој је 
остао све до своје смрти 1895. године.66 

При цркви је 1895. године била једна парохија која 
се састојала из два села: Сибнице (у тадашњем срезу 
космајском) и Миросаљаца (у тадашњем срезу колубар-
ском). Парохија је у то време бројала 227 дома са 1960 
становника. Свештеник је био Владимир Лазаревић.67

Стара црква Светог Николе је због дотрајалости за-
творена 1922. године.68 Данашња црква Светог Николе 
у Сибници саграђена је у периоду између 1931. и 1933. 
године, за време свештеника Илије Стаменковића, пре-
ма пројекту Василија Михајловича Андросова, једног од 
најутицајнијих руских архитеката који је живео и ства-
рао у Србији. Конципирана је као грађевина триконхал-
не основе са припратом изнад које је смештен хор и чет-
вртаста кула – звоник. Централним делом наоса доми-
нира пространо осмострано кубе које се уздиже на коц-
кастом постољу. Општи концепт грађевине са богато 
обрађеном полихромном фасадом изражава утицај мо-
равске школе. Као што смо већ навели у цркви се нала-
зи стари Посниковићев иконостас. Освећена је 22. маја 
1933. године од викарног епископа сремског Тихона.

Уз Момира Коруновића, Петра Поповића, Алексан-
дра Дерока, Виктора Лукомског и Григорија Самојлова, 
Андросов је у српској црквеној архитектури национал-
ног усмерења био један од најзначајнијих и најплоднијих 
градитеља. Саградио је цркве у Горњој Буковици, Грдов-
цу, Подујеву, Горњој Мутници, Царевом Селу, Врању, 
Дупљину, Корбову, Креки, Дегрмену, Радовању, Брестов-
цу, Демир Капији, Шарбановцу, Кумареву, Доњој Ла-
кошници, Љубовији, цркву Светог Ђорђа на београдској 
Чукарици (коаутор Д. Маслаћ), Светог Александра Не-
вског на Дорћолу (са П. Поповићем и Д. Бабићем), Са-
борну цркву у Лесковцу, Дељадровски манастир, цркву 
у Ужичкој Пожеги, костурницу у Ђаковици, спомен 
обележја у Врању, Буковику и Кривој Паланци, капелу 
Велимира Тодоровића на београдском Новом гробљу (са 
П. Поповићем), низ парохијских домова, а од профаних 
зграда монументалну Пошту Београд 1 у Таковској ули-
ци. Оставио је и већи број нереализованих пројеката. До 
сада је идентификовано неколико храмова које је Андро-
сов реализовао на подручју Шумадијске епархије. То су 
цркве Светог Николе у Сибници (1933), Преображења 
Господњег у Бачини (1933),69 Успенија Пресвете Богоро-
дице у Ратарима (1934 – 1938) и Вазнесења Господњег 
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напомене:

у Сопоту (1935). У црквеној архитектури Андросов се у 
пројектовању угледао на различите споменике српског 
средњовековног сакралног неимарства. Од почетка је по-
казивао посебну склоност према црквама моравске шко-
ле и разрадио је сопствену стилизацију њених мотива у 
спољној обради грађевина. Парови ниских прислоњених 
стубића, распоређени дуж средишњих зона и око там-
бура кубета, обележили су Андросовљев стил сакрал-
ног градитељства. Забати на прочељу његових храмо-
ва су најшешће лучног или троугаоног облика, прекину-
ти крстастим мотивом у темену. Отвори су по правилу 
уски и малобројни. Његове многобројне цркве одликује 
академски сигурна, негована композиција и чврста 
моделација уравнотежених фасадних површина. Засут 
наруџбинама у Министарству грађевина, Андросов је 
поједине пројекте сеоских цркава решавао типски, са не-
знатним морфолошким разликама. Архитектури већих 
градских цркава приступао је са више амбиција.70
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S LU@EWA PRIJEMI I POSETE EPISKOPA 
[UMADIJSKOG GOSPODINA JOVANA

Од 1. фебруара до 31. марта 2014. године

Његово преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован благоизволео је у периоду 
1. фебруара до 31. марта 2014. године:

Осветити:
Капелу Светог Јована Крстиреља у двору Епископа 

шумадијског у Крагујевцу, 8. фебруара 2014. године;
Палионицу свећа и црквеноопштинске просторије при храму 

Силаска Светог Духа у Корићанима, Архијерејско намесништ-
во крагујевачко.

Одликовати:
Орденом Вожда Карађорђа:

Небојшу Цветковића из Младеновца.

Поделити благослов за искушеништво:
Драгици Тошић у Благовештенској обитељи манастира Диво-

стина.

Поставити:
Јереја Миломира Тодоровића, привременог пароха Друге 

јагодинске парохије при храму Светих апостола Петра и Пав-
ла на дужност помоћника архијерејског намесника беличког у 
Јагодини.

Поверити у опслуживање:
Протојереју ставрофору Животи Марковићу, пензионисаном 

пароху десимировачком, упражњену парохију десимировачку у 
Десимировцу, Архијерејско намесништво крагујевачко.

Окончати црквеносудски поступак у другом степену:
Против протосинђела Јустина (Годића), коме је пресудом Ве-

ликог Црквеног суда СПЦ изречена казна лишавања свеште-
ничког чина, монаштва и монашког имена.

Против протојереја Драгослава Милована, коме је пресудом 
Великог Црквеног суда СПЦ изречена казна доживотне забра-
не свештенослужења.

Пензионисати:
Протојереја ставрофора Животу Марковића, привременог 

пароха десимировачког у Десимировцу, Архијерејско намес-
ништво крагујевачко.

Упокојили се у Господу:
Схимонахиња Тајса (Ракић), игуманија Светоархангелске 

обитељи манастира Вољавче, 20. марта 2014. године;
Протојереј ставрофор Драгослав Сенић, пензионисани парох 

Прве паланачке парохије при храму Свете Петке у Смедеревској 
Паланци и пензионисани архијерејски намесник јасенички, 27. 
марта 2014. године.

ФЕБРУАР 2014:

1. фебруар 2014:
Служио Литургију у Саборној крагујевачкој цркви;
Освештао темеље за храм Светог Саве у Бајиној Башти.

2. фебруар 2014:
Служио Литургију у манастиру Јошаници;
Рад у Епархијској канцеларији.

3. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог Саве у Крагујевцу – Аеро-

дром;
Примио Господина Јоаникија, епископа будимљанско-

никшићког;
Примио делегацију Украјинске православне цркве Московске 

патријаршије;
Посетио манастир Дивостин и разговарао са сестринском о мо-

нашком животу у обитељи.

4. фебруар 2014:
Служио Литургију у манастиру Жичи и једанаестогодишњи па-

растос епископу Жичком Стефану;
Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву;
Освештао у селу Брђанима земљиште за нову цркву Светог 

Пантелејмона;
Посетио храм Светих Јоакима и Ане у Прељини ради надгледања 

текућих радова.

5. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог кнеза Лазара Косовског у 

Крагујевцу – Белошевац;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу.

6. фебруар 2014:
Служио Литургију у Старој крагујевачкој цркви;
Освештао у Ужицу земљиште за три нове цркве, Свете Петке, 

Силаска Светог Духа и Покрова Пресвете Богородице;
Отворио у Краљеву изложбу посвећену проти Радисаву Симићу.

7. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог Григорија Богослова у Грош-

ници и пререзао славски колач поводом храмовне славе;
Служио у селу Грачац код Врњачке Бање годишњи парастос про-

ти Милијану Тришићу.

8. фебруар 2014:
Освештао параклис Владичанског двора у Крагујевцу посвећен 

Светом Јовану Крститељу и служио Литургију у новоосвећеном 
храму;

Посетио оболелог архимандрита Саву;
Служио бденије у Саборној крагујевачкој цркви.

9. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог великомученика Димитрија у 

Крагујевцу – Сушица;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу.

10. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог Саве у Крагујевцу – Аеро-

дром;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу.

11. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светих апостола Петра и Пав-

ла у Аранђеловцу у току које је крстио малог Јакова, сина па-
роха јеловичког Дејана Тодоровића и малог Луку, сина ђакона 
аранђеловачког Милоша Мијатовића;
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Примио Верољуба Стевановића, градоначелника Крагујевца;
Служио бденије у Саборној крагујевачкој цркви;
Присуствовао извођењу монодраме Крвави Божић.

12. фебруар 2914 – Света Три јерарха:
Служио Литургију у храму Света Три јерарха у Пожеги и прере-

зао славски колач поводом храмовне славе;
Посетио храм Светог Саве у селу Висибаби ради надгледања 

текућих радова.

13. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог кнеза Лазара Косовског у 

Матарушкој Бањи; даривао овој цркви честице моштију Светог 
кнеза Лазара;

Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву.

14. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Свете Петке у Крагујевцу – Вино-

гради;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу;
Служио на Варошком гробљу у Крагујевцу помен др Елизабет 

Рос, лекарки савезничке мисије у Србији током Првог светског 
рата;

Служио бденије у Саборној крагујевачкој цркви;
Посетио протојереја ставрофора Милана Бороту поводом крсне 

славе.

15. фебруар 2014 – Сретење Господње:
Служио Литургију у храму Вазнесења Господњег у Орашцу и 

помен у Марићевића јарузи у Орашцу учесницима Првог српског 
устанка;

Служио помен Карађорђу Петровићу у цркви Светог Ђорђа на 
Опленцу;

Учествовао у обележавању Дана државности у Крагујевцу.

16. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Свете Тројице у Корићанима и 

освештао палионицу свећа при овој цркви; рукоположио у чин 
презвитера ђакона ариљског Бојана Милошевића.

Крстио у Саборној цркви малу Мину, кћерку Мирослава 
Брковића, председника Црквене општине Саборне крагујевачке 
цркве;

Рад у Патријаршији СПЦ.

17. фебруар 2014:
Учествовао у раду Патријаршијског управног одбора и Светог 

архијерејског синода СПЦ.

18. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог великомученика Пантелејмона 

у Крагујевцу – Станово;
Посетио цркву Светих апостола Петра и Павла у Јагодини;
Крстио у храму Светог Саве у Крагујевцу малог Петра, сина 

ђакона ове цркве Милоша Ђурића;
Учествовао са представницима Министарства просвете у разго-

ворима о остваривању програма веронауке у државним школама.

19. фебруар 2014:
Служио Литургију у манастиру Драчи и годишњи парастос 

монахињи Марини;
Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву;

20. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светих апостола Петра и Павла у 

Сирогојну и осветио крстове за обновљени храм Светог Киријака 
Отшелника у Никојевићима; рукоположио у чин ђакона Аранђела 
Петровића из Рогачице и ђакона Александра Стјепановића из 
Бајине Баште;

Посетио село Засеље код Пожеге ради надгледања радова на 
градњи црквене трпезарије;

У селу Каленићу уручио орден Светог Саве трећег степена 
Видану Михаиловићу, ктитору припрате храма Светог Јована 
Крститеља у Засељу.

21. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Свете Петке у Крагујевцу – Вино-

гради;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу;

Председавао седници Епархијског управног одбора Шумадијске 
епархије.

22. фебруара 2014:
Служио Литургију у манастиру Згодачици и четрдесетодневни 

парастос архимандриту Серафиму;
Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву.

23. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Успења Пресвете Богородице у Мла-

деновцу и у чин ђакона рукоположио Младена Миливојевића, 
вероучитеља из Пожеге;

Венчао у храму Свете Тројице у Краљеву Мирољуба Попадића 
са Катарином Кошанин;

Учествовао у црквеној сали чачанске цркве на донаторској вече-
ри за обнову манастира Хиландара.

24. фебруар 2014:
Служио Литургију и Призив Светог Духа у Саборној 

крагујевачкој цркви поводом заседања Епархијског управног са-
вета Шумадијске епархије; председавао седници Епархијског 
управног савета,

Посетио оболелог архимандрита Саву.

25. фебруар 2014:
Служио Литургију у храму Светог Саве у Лучанима и рукополо-

жио Милорада Вујовића у чин ђакона.

26. фебруар 2014 – Свети Симеон Мироточиви:
Служио Литургију, уз салужење Господина Атанасија, епископа 

бихаћко-петровачког, у манастиру Студеници и пререзао славски 
колач поводом манастирске славе; рукоположио у чин презвитера 
ђакона Милорада Вујовића, а у чин ђакона Мирољуба Попадића, 
службеника Епархије жичке;

Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву.

27. фебруар 2014:
Служио Литургију у Саборној крагујевачкој цркви и рукополо-

жио у чин презвитера ђакона Мирољуба Попадића;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу.

28. фебруар 2014:
Служио Литургију у Саборној крагујевачкој цркви;
Посетио храм Светих апостола Петра и Павла у Аранђеловцу;
Учествова у Лајковцу у прослави 45 година постојања предузећа 

Елмонт.
Отпутовао у Подгорицу.

МАРТ 2014

1. март 2014:
Саслуживао, са више архијереја СПЦ, Господину Иринеју, 

патријарху српском, на Литургији у подгоричком храму Христо-
вог Васкрсења и учествовао у више манифестација Светосимео-
новског сабора у Подгорици поводом девет векова од рођења Си-
меона Немање.

2. март 2014:
Служио Литургију у храму Светог Теодора Тирона у Великим 

Пчелицама и пререзао славски колач поводом храмовне славе;
Учествовао у покладним богослужењима у Саборној 

крагујевачкој цркви.

3. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Читао Канон Преподобног Андреја Критског у Саборној 

крагујевачкој цркви.

4. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Читао Канон Преподобног Андреја Критског у Старој 

крагујевачкој цркви.

5. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој 

цркви;
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Читао Канон Преподобног Андреја Критског у храму Светог 

Саве у Крагујевцу – Аеродором.

6. март 2014:
Великопосна богослужења и читање Канона Андреја Критског 

у параклису Владичанског двора у Крагујевцу.

7. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој 

цркви;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу. 

8. март 2014:
Служио Литургију у храму Свете Петке у Рогојевцу;
Служио опело снахи Ковиљки на чачанском гробљу.

9. март 2014:
Служио Литургију у Саборној крагујевачкој цркви;
Предводио литију у Краљеву поводом Недеље православља;
Служио вечерње богослужење посвећено Недељи православља 

у Саборној крагујевачкој цркви и предводио литију улицама 
Крагујевца у славу победе над иконобрачком јереси.

10. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Рад у Епархијској канцеларији;
Примио књижевника Радована Белог Марковића и председни-

ка општине Лајковац Живорада Бојчића.

11. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву.

12. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Светог арханђела 

Гаврила у Шопићу – исповест свештенства Колубарско-
посавског архијерејског намесништва (опширније у летопису 
Епархије);

Посетио храм Светог великомученика Георгија у Дрену и ут-
врдио распоред живописања храма;

Рад у Патријаршији СПЦ.

13. март 2014:
Учествовао у раду Патријаршијског управног одбора и Светог 

архијерејског синода СПЦ.

14. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Светих Срба у 

Степојевцу – исповест свештенства Бељничког архијерејског на-
месништва (опширније у летопису Епархије);

Посетио храм Светог Николе у Дражевцу и утврдио распоред 
живописања храма;

Посетио предузеће за обраду камена Јаспис у Аранђеловцу.

15. март 2014:
Служио Литургију у овчарско-кабларском манастиру 

Вазнесењу;
Посетио овчарско-кабларске манастире Благовештење, 

Никоље, Јовање и Успење;
Посетио цркве у Љубићу, Коњевићима и Балуги.

16. март 2014:
Служио Литургију у храму Светог великомученика Димитрија 

у Крагујевцу – Сушица.

17. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Учествовао у прослави 160 година постојања Политехничке 

школе у Крагујевцу.

18. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у Духовном центру Светог 

владике Николаја у Краљеву;
Рад у Епархијској канцеларији у Краљеву;
Посетио изложбу посвећену Светом Симеону Мироточивом у 

Народном музеју у Краљеву.

19. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у манастиру Тресијама – 

исповест свештенства Космајског архијерејског намесништва 
(опширније у летопису Епархије);

Посетио село Бабе ради надгледања радова на Епархијској кући;
У Основној школи у Сопоту присуствовао приредби Васкршњи 

час;
У цркви Светих апостола Петра и Павла у Аранђеловцу састао 

се са представницима Војске Србије и локалне самоуправе и одре-
дио место на планини Букуљи за подизање монументалног крста.

20. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Рад у Епархијској канцеларији у Крагујевцу.

21. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Свете Петке у 

Смедеревској Паланци – исповест свештенства Јасеничког 
архијерејског намесништва (опширније у летопису Епархије).

Служио опело у манастиру Вољавчи схигуманији Тајси.

22. март 2014:
Служио Литургију у параклису Владичанског двора у Краљеву и 

пререзао славски колач поводом храмовне славе;
Примио Господина др Порфирија, епископа јегарског.

23. март 2014:
Служио Литургију у храму Светог кнеза Лазара Косовског у 

Белушићу и освештао чесму и бунар при овом храму;
Посетио село Брајиновац ради надгледања радова на цркви у 

изградњи.
Рад у Патријаршији СПЦ.

24. март 2014:
Учествовао у раду Светог архијерејског синода СПЦ.

25. март 2014:
Учествовао у раду Светог архијерејског синода СПЦ.

26. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Светог Саве у Си-

оковцу – исповест свештенства Беличког архијерејског намес-
ништва (опширније у летопису Епархије);

Посетио село Коларе ради надледања радова на подизању нове 
цркве.

27. март 2014:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора у 

Крагујевцу;
Дочекао у Крагујевцу Господина Иринеја, патријарха српског, 

са којим је посетио цркву Светог Саве у Краљеву, Владичански 
двор у Краљеву и Врњачку Бању ради договора о реконструкцији 
патријаршијске виле у овом граду.

28. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Светих апостола Пе-

тра и Павла у Рачи – исповест свештенства Рачанског архијерејског 
намесништва (опширније у летопису Епархије);

Посетио председника општине Лапово Небојшу Милетића.

29. март 2014:
Служио Литургију у храму Васкрсења Христовог у Крагујевцу – 

Бозман и опело протојереју ставрофору Драгославу Сенићу;
Састао се са потпредседником Епархијског управног савета Ра-

дишом Пљакићем и стручњацима из области шумарства ради до-
говора о газдовању шума које су враћене Шумадијској епархији.

30. март 2014:
Служио Литургију у храму Светог Саве у Крагујевцу – Аеродо-

ром.

31. март 2014:
Служио Пређеосвећену Литургију у храму Светог Јоаникија у 

Бресници – исповест свештенства Лепеничког архијерејског на-
месништва (опширније у летопису Епархије);

Освештао земљиште у Трмбасу за подизање новог храма Светих 
четрдесет мученика севастијских;

Рад у Патријаршији СПЦ.
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Мрачно је небо. Месец крвави
У поноћноме тиња облаку,

Ко тежак уздах шапће у трави
Ветар. Голгота спава у мраку.
Црно је небо, ни звезде нема –
У грозничавом бунилу дрема

Планета стара:
Грех на њој тешка крила одмара...

Тама је пала...
Суморно ћуте троја вешала

У глухо доба тишине мртве –
Празна и црна –

С њих су недавно скинуте жртве:
Два разбојника и Божији син –

Два трна
И један крин...

Јутро је, ал још свитања нема,
С јерусалимских тврдих бедема

Још се не диже тама немила:
С Истока нема танка бледила
Зоре, веснице блискога дана –

Још лежи ноћ ко прикована
Ко црна крила мртва гаврана.

Са страхом, с тешком слутњом у груди
Забринут народ лута и блуди

По улицама,
Тиска се, врви
Около Храма

Ал не на принос пасхалне крви
Већ да молитвом наду окрепи:

Хоће л сванути? – шапће и стрепи...

Ал каква оно утвара бледа
Међ народ ступа? Народ се згледа:

Ко је и шта је?
Нико је не зна нити познаје.

Ко дух, ко авет поноћних снова
Ил из пророчких да је гробова:
Брада се вије, прамење бело,
Занесен поглед, дуго одело,

Погледом густу таму прожиже,
Дршћућом руком вео подиже

Са будућности срамне Голготе –
„Христос воскресе!“ – пун страхоте

Глас му заори...
Голгота гори!...

Над њоме пламти ускршња зора,
А на њој Црква ко златна гора

У руменоме сјају се купа –
И к њојзи ступа

Свет будућности с далеких страна...
Под плавим небом дивотна дана

Грми и звони,
Гмижу тисући и милиони –

„Христос воскресе!“ – ваздух колеба
До краја мора, земље и неба...

Ал зачас само... и мрак се густи
На земљу спусти.

И пред страхотом Божјег виђења
Што румен лица с бледилом мења,

Јуда се прахом по глави посу;
Чупајућ косу –
Груди бијући

И крвав поглед небу шиљући
Сруши се, клече:

„Проклетство!“ рече.
Дрма се, пуца Храм Соломона

Од грмљавине ускршњих звона...
Милета Јакшић (1863 – 1935)
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Са будућности срамне Голготе –
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12. ИЗЛОЖБА ВАСКРШЊИХ ДЕЧИЈИХ РАДОВА 
“ХРИСТОС ВАСКРСЕ” У МЛАДЕНОВЦУ

Овогодишња, дванаеста по реду, изложба дечјих радо-
ва „Христос васкрсе“ у Младеновцу по други пут је орга-
низована у парохијском дому храма Успења Пресвете Бого-
родице. Уз благослов и подршку братства нашег храма, а у 
организацији младеновачких вероучитеља, изложба је отво-
рена након вечерњег богослужења на Врбицу. Вероучитељ 
у ОШ „Момчило Живојиновић“ у Младеновцу јереј Иван 
Ненадовић поздравио је присутне подсетивши на светоопи-
самске речи да је Господ из уста деце начинио себи хвалу. По 
узору на то младеновачки ученици су својим ликовним дели-
ма истински прославили Господа и на најлепши начин обеле-
жили празник дечје радости.

Ова традиционална манифестација је имала и хуманитарни 
карактер. На иницијативу јереја Ненада Марковића и ђакона 
Марка Јефтића организована је хуманитарна акција за помоћ 
болесној деци Младеновца – „Деца деци за Васкрс“. По-
лазници креативне радионице Сандре Тагић, као и деца из 
Удружења за помоћ МНРО општине Младеновац „Делфин“ 
осликали су васкршња јаја, направили честитке и цртеже, 
који су били на продају. Одзив верника младеновачке Цркве 
је био за сваку похвалу и прикупљен новац ће бити упућен 
потребитима.

Стручни жири на чијем је челу био иконописац Дејан Ман-
делц, изабрао је најбоље у свим узрасним категоријама, по-
чевши од првог разреда основне до четвртог разреда средње 
школе. Награде је обезбедило братство храма Успења Пре-
свете Богородице на челу са Архијерејским намесником мла-
деновачким протојерејем Жељком Ивковићем.

Марко Јефтић, ђакон

Мина Живанчевић 8/2
ОШ Момчило Живојиновић, 
Младеновац

Ива Укић 8/3
ОШ Момчило Живојиновић, 
Младеновац

Теодора Јанковић 7/2
ОШ Момчило Живојиновић, МладеновацОШ Момчило Живојиновић, Младеновац



472, 2014

Ученици верске наставе СМШ „Др Милоје Милојевић“ из Крагујевца, приредили су у недељу неуобичајен 
концерт за мале пацијенте Клинике за педијатрију Клиничког центра Крагујевац.

Том приликом су извели композиције прилагођене узрасту и околностима у којима се публика налази. 
Форма приласка уметника публици и непосредне комункације кроз извођење композиција, била је сигуран 
пут до осмеха малишана, њихових родитеља и више него љубазног особља Клинке за педијатрију.

Одговорност према заједници и јединсто у племенитим циљевима, била је идеја која је окупила крагујевачке 
средњошколце.

Акција је спроведена под окриљем верске наставе Музичке школе, а на тему поста као израза слободне 
љубави према Богу, човеку и природи.

ПОСЕТА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ 
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА У КРАГУЈЕВЦУ

Андреј Тројановић 6/2
ОШ Момчило Живојиновић, Младеновац

Катарина Иванчевић 6/3
ОШ Живомир Савковић, Ковачевац
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ФИНАЛЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ 
ВЕРОНАУКЕ ЗА ОСНОВЦЕ

Благословом Епископа шумадијског Господина 
Јована одржано је такмичење из веронауке за уче-
нике основних школа наше епархије. Полуфинал-
но и финално такмичење одржано је у ОШ „Милан 
Илић Чича” у Аранђеловцу, 29. 3. 2014. године.

Све је кренуло још 15. 3. 2014. када је обављен 
први круг такмичења. Тада су ученици, из 58 
пријављених екипа Шумадијске епархије, решава-
ли тест.

Осам најбољих пласирало се 
даље:

1. Kолибри, ОШ „Милан Илић 
Чича”, Аранђеловац

Јована Тодоров (VI/2)
Верица Вујошевић (VI/2)
Никола Дујаковић (VI/4)
2. Свети Ђорђе, ОШ „Веља 

Герасимовић”, Венчани, 
Аранђеловац

Анита Остојић (VIII/1)
Стефан Милинковић (VIII/1)
Милица Савић (VIII/1)
3. Вуковци, ОШ „Вук Караџић”, 

Степојевац
Анђела Ристић (VIII/1)
Кристина Михаиловић (VIII/1)
Сања Ивковић (VIII/1)
4. Нови Завет, ОШ „Светозар 

Марковић”, Лапово
Анђела Станојевић (VII/1)
Марко Стојановић (VII/3)
Лука Пресић (VI/1)
5. Маслинска Гора, ОШ „Милан Илић Чича”, 

Аранђеловац
Радован Лазаревић (VII/5)
Душан Вјештица (VII/3)
Тања Недић (VII/3)
6. Свети Лазар Косовски, ОШ „Драгиша Луковић 

Шпанац”, Крагујевац
Бранко Павловић (VIII/2)
Кристина Аврамовић (VIII/2)
Михајло Јанковић (VIII/2)
7. ОШ „Павле Поповић”, Вранић
Михаило Јанковић (VIII)
Дејан Додик (VIII)
Марко Поповић (V)
8. Милостиви самарјани, ОШ „Светолик 

Ранковић”, Аранђеловац
Андрија Николић (VI)
Алекса Дамњановић (VI)
Михаило Грујић (VI)
Школа која је била домаћин, угостила је тога 

дана јеромонаха Виталија из манастира Студеница, 

идејног творца читавог квиза и аутора питања, про-
тонамесника Мирољуба Миладиновића у епархији 
задуженог за организацију такмичења, као и 
вероучитеље Орашачког намесништва. У име свеш-
тенства поменутог намесништва, које се побринуло 
да се деца окрепе уз одговарајуће послужење након 
такмичења, госте и вероучитеље поздравио је јереј 
Љубиша Ђураш.

Финале је показало свима нама који смо такмичење 
пратили, да та деца сведоче веру не само својим 
знањем, већ превасходно личним примером и по-
ступцима. Крај такмичења пратили су загрљаји и 
руковања међу тамичарима.

ОШ „Павле Поповић” из Вранића (вероучитељ 
јереј Новак Илић) победник је овогодишњег 
такмичења из веронауке Шумадијске епархије. Чла-
нови ове екипе такмичиће се у Ужицу са најбоље 
рангираним екипама Жичке епархије.

Другопласирана екипа је екипа домаћина из ОШ 
„Милан Илић Чича” из Аранђеловца (вероучитељ 
Ненад Беговић).

На трећем месту нашла се екипа из ОШ „Вук 
Караџић” (вероучитељ ђакон Дарко Павловић) из 
Степојевца.

Делећи награде најбољима, а алудирајући на при-
казано изузетно знање, отац Мирољуб је све поздра-
вио јеванђелским речима: „Не бој се, мало стадо, јер 
би воља Оца вашега да вам даде Царство”.

Aна Влајић
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