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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!

Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи
и свима у гробовима живот дарова.

Овим радосним и победоносним поздравом Црква
Христова вековима прославља Васкрс, празник победе вечнога живота над смрћу, смисла над бесмислом,
светлости над тамом. Светлост Васкрсења Христовог
обасјала је и обрадовала небо и земљу, живе и мртве,
сву творевину Божију, јер само захваљујући Христовој
саможртвеној голготској љубави и човекољубљу
могуће је да човек поново пронађе Бога и своје право
место под сунцем. Сила Његовог Васкрсења омогућила
је да се ослободимо робовања идолима, греху и смрти,
мржњи према Богу и човеку. Зато се ми у овим светлим данима клањамо дуготрпељивом Господу и
прослављамо Његово Васкрсење као извор слободе и
вечне наде.
Ако желимо да схватимо како је човек могао
да сагреши у рају и тако наруши свој однос
са Богом, сетимо се да је човек створен
слободан и да је имао могућност да бира
између добра и зла, између живота и
смрти, између боговиђења и греха. Човек
је слободно изабрао грех који га је одвео
у смрт: Јер је плата за грех смрт, а дар
Божији је живот вечни у Христу Исусу, Господу нашем (Римљанима 6, 23).
Слобода, или како веле Свети Oци – самовласност, што је синоним за контролу над сопственим могућностима, велика је тема која заокупља савременог
човека и модерну културу. Човек би,
што је разумљиво, желео да оствари
потпуну слободу. То најчешће чини
преданошћу такозваном потрошачком менталитету. Труди се да сабира многе материјално вредне
ствари – мислећи да га то чини
слободним, али убрзо постаје
зависан од тих скупоцених
предмета, не успевајући
да се ослободи врховног
непријатеља – смрти. Ово
се дешава јер је у питању
жеља за јефтином, потрошном
слободом,
тачније, за слободом без
одговорности за себе и
за друге. Да би се достигла истинска слобо-

да, слобода од смрти, потребно је супротно – принети
себе за друге, јер је Христос дао себе за нас, приневши
себе на Крст и победивши тако грех и смрт.
Смрт јесте трагедија и она међу нама остаје све
до Христовог Другог доласка, али смрт није коначна
чињеница, она не господари апсолутно (упореди 1
Коринћанима 15, 55). Ово потврђује и Праведни Јов
када каже: Све дане времена које ми је одређено чекаћу
докле ми дође промена (Књига о Јову 14, 14). Ако се
питамо на коју промену мисли Јов док страда, знајмо
да је и он имао у виду могућност да се спасе кроз
Васкрсење Христово.
Искуство свих хришћана од апостолских времена
до данас говори да је Христос победио смрт. Савремени, рационално усмерени човек, ипак се пита, на који
је начин то оствариво? У чему је смисао те победе?
Али смрт мора да открије не само смисао смрти, него
најпре смисао живота, каже Александар Шмеман. Човеку који је одрастао у цивилизацији
поседовања и очигледности, постаје тешко
да разуме реалност Христове победе над
смрћу будући да то не може да поседује и
доживи на очигледан начин. И наставља
са питањима: не умиру ли људи и данас, као што су умирали пре Христовог
оваплоћења? Не дешавају ли се и данас
катастрофе и несреће, не пате ли и данас праведници као у Јовово време?
Христос јесте васкрсао, али је оставио свакоме да прихвати, односно да
поверује или да не поверује у Његову
Божанствену моћ да нас спасе од
смрти. Свето писмо, црквено
Предање, Свети Oци и православна химнографија
подучавају нас да је
Христос Велику суботу провео у Аду
проповедајући
упокојенима. Ово подразумева да су чак и
мртви имали прилику
да слободно прихвате
да ли ће веровати у
спасење које им је донео Христос. Данас је
свако од нас пред таквим избором. Христос
ће доћи и пред нама
је да се одлучимо да

ли ћемо прихватити удео у новом животу који ће тада
бити пројављен. Вера ослобађа од смрти на вечном
плану, а не на плану данашњег нашег постојања. Вера
нас ослобађа и од свеприсутног страха од смрти.
Црква слави Христово Васкрсење зато што Христос
није дошао да би донео неку идеологију и филозофски
поглед на свет. Није дошао ни да поправи економске,
односно политичке услове живота. Дошао је јер је
смрт једини и највећи проблем сваког човека. Дошао је
да дарује живот. Дошао је да победи смрт. Све мимо и
изван тога је нешто чиме и не би требало да се бавимо.
Важно је да знамо и да се стално сећамо искупитељске
жртве (Галатима 3, 13) којом смо ослобођени од греха
и смрти: Да искупи оне који су под законом, да примимо усиновљење (Галатима 4, 5).
Ми смо овај Велики и Светли празник почели да
славимо васкршњим тропаром који гласи: Христос
васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи и свима у гробовима живот дарова. Ово је сверадосна песма коју
појемо на Васкрс – Празник над празницима. Од ње
нема радосније песме за човека и за сва бића. У овом
васкршњем тропару је исказана победа живота над
смрћу, тиме и смисла над бесмислом, непролазности
над пролазношћу.
Само ако је човек вечно биће – он је и истинско
биће. Истина постоји само онда ако живот тријумфује
над смрћу, светлост бесмртности над тамом трулежи и ништавила. Зато Свети апостол Павле и гово-
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ри: ако Христос не васкрсе онда је узалуд проповед
наша, узалуд вера ваша, узалуд и нада наша (упореди
1 Коринћанима 15, 14–19). Све је узалудно и бесмислено, и небо и земља. А да та нова стварност и нада
постоје – то нам потврђује Христово Оваплоћење и
Васкрсење. По речима Светог Атанасија, Логос Божији
оваплотио се због опасности од смрти, због смртности
као природне могућности саме творевине, могућности
која се пројављује ако човек жели да живи мимо Бога
и без Бога.
Међутим, свет је створен љубављу и вољом
Божијом. Божија воља, Божијa љубав према творевини одржава је у постојању. Све што је дело Божије
воље створено је за вечност. Воља Божија – у смислу
постојања – непромењива је, као и све оно што је њоме
створено. Стваралачка Божија воља не може бити поништена вољом света да нестане или да постоји мимо
Бога. Уједно, та иста воља Божија не може бити наметнута човеку и твари, јер то не би било својствено Богу
који је заједница слободе и љубави. Како ће онда човек
и творевина опстати? Одговор на ово питање налазимо
у оваплоћењу и тајни спасења извршеној у Христу, са
нагласком на Васкрсење.
На данашњи велики празник, када се радују небо и
земља, не заборавимо, браћо и сестре, у својим молитвама прво оне који данас нису могли или нису хтели да
дођу у цркву да заједно са нама поделе васкршњу празничну радост. Јер Господ „и последњег милује и првога
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васкршњим поздравом све оне који
нас воле и оне који нас мрзе, а који
нама недостојним заповедише да се молимо за њих, и оне које ми повредисмо и
нанесмо им душевни бол и молимо их за
опроштај,
да би тако
сви заједно
могли рећи
и себи и
другима:
Праштамо и праштајте ради Васкрсења
Христовог. И нека је благословен овај
Свети дан који је створио Господ да се
радујемо и веселимо у Њему (Псалам 118,
24). И нека сте благословени сви који се
сабирате око својих цркава и манастира, и
нека Бог дâ, да се око њих увек сабирате и
у њима мирите са Богом и једни са другима; да у њима Бога прослављате и да једни
друге грлите и волите као што су то радили
наши преци вековима. У њима да решавате
све своје проблеме и своје недоумице кроз
молитву и љубав у име Васкрслог Господа,
да би вам будућност била достојанствена
и величанствена као што је била и наша
прошлост.
Како би нам све ово до сада речено донело празничну радост, важно је да Христа пустимо у наша срца, јер Он хоће у њега
да уђе. Он је ради тога и дошао у овај
свет, Он је ради тога претрпео Крст
и смрт. Али, ми често нисмо спремни да отворимо своје срце, јер Ево
стојим на вратима и куцам; ако ко
чује глас мој и отвори врата, ући ћу к њему
и вечераћу с њим, и он са мном (Откривење
3, 20). А највећи проблем сваког човека јесте
затвореност срца. А када отворимо срце,
онда ћемо да отворимо и ум, и вољу, и тело,
и душу и сва чула и онда ћемо бити живи,
не само за Бога, него и за друге. То је порука Христовог Васкрсења и Његово Васкрсење јесте залог нашег
васкрсења, залог наше победе над грехом и смрћу, јер
сви ми чекамо опште васкрсење као плод Христовог
Васкрсења.
Нека би силом Васкрслог Христа васкрсла духовна
снага у нама и у народу нашем. Нека би силом Васкрслог Христа васкрсла у нама истина, правда, нада,
вера, љубав и све оне јеванђељске врлине које красе
истинољубивог и праводљубивог човека Божијег. Нека
би дао Бог да својом вером и животом по тој вери сви
заједно будемо сведоци Христа Васкрслог и весници
Његовог Васкрсења и да се увек изнова враћамо Христу Васкрслом и да се сви озаримо светлошћу Христовог Васкрсења.
Христос Васкрсе – Ваистину Васкрсе!
Ваш у Васкрслом Христу увек одани,

Епископ шумадијски

Распеће Христово, иконописац архимандрит Зинон

двори“, каже Златоусти у Васкршњем слову. Сетимо се најпре болесника, особито
оних који се лече по болницама. Онако болни,
знају да је данас Васкрс и биће тужни што нису
међу својима. Нека
наше мисли, наша
љубав и наше
молитве буду са
њима и нека им
Васкрсли Господ
подари снаге да
победе болест и
немоћ, да устану са својих болесничких постеља
и да се здрави врате своме дому. Поменимо данас усамљене и старе који немају никог свог, или
које су деца оставила саме. Потрудимо се да попут милостивог Самарјанина тим старим душама
помогнемо да мало лакше подносе своју жалосну
усамљеност. Важно место у нашим молитвама нека
имају и они који су морали да оду из свога дома
да траже кору хлеба и који се у туђини муче и са
болом у души сећају своје земље, свога дома, своје
деце и свих оних које су овде оставили и за којима
чезну и тугују. Сетимо се такође и оних уцвељених
родитеља за својом децом која су данас пред Васкрслим Господом као и оне деце која тугују за својим
родитељима. Не заборавимо све затворенике и
паћенике по тамницама и логорима и свих који су
у било каквој невољи, муци и опасности.
А поздрављамо све вас који сте дошли у овај
свети храм, који сте са запаљеним свећама у освиту васкршњег јутра и уз звуке звона ишли
око цркве и заједно певали васкршњу песму: Васкрсење Твоје Христе Спасе, анђели
певају на небесима, и нас на земљи удостоји
да чистим срцем, Тебе славимо. Радосно
помињемо данас и нашу браћу свештенике
који по нашим храмовима служе васкршњу службу
Божију. Молитва им угодна била пред Престолом
небесним! Позивамо их, у име распетог и васкрслог
Христа, да ревнују речју, делом и животом.
Поздрављамо данас васшкршњим поздравом и
наше малобројно монаштво. Ценимо њихов даноноћни
молитвени и свеукупни труд, дивимо им се и молимо
се да им Господ прими тај подвиг као чисту и мирисну жртву на свој Пренебесни жртвеник. Волели бисмо
да њихова светлост још више засветли свету. Радовали бисмо се ако би уз монашки подвиг и живот чинили и коју милосрдну делатност. Позивамо их на још
усрдније молитве, на још ревноснију љубав, послушност и смирење и испуњење монашких завета како би
им Господ примио труд.
Васкршњим поздравом обраћамо се свим нашим
учитељима и вероучитељима који васпитавају нашу
децу и омладину, нека и њима Бог просветли ум и разум и нека их обасја светлост Христовог Васкрсења.
Празник Васкрсења Христовог честитамо и свој деци
и свим ђацима а посебно онима који се одазивају позиву Цркве и похађају часове веронауке. Поздрављамо
и све људе који се труде да у својој служби и на свом
радном месту посведоче љубав према Богу и љубав
према човеку.
Благодаримо, уз васкршњи поздрав, и свим нашим добротворима, који имају разумевање за тешкоће
са којима се Црква суочава. Поздрављамо радосним
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Три проповеди које је митрополит Антоније (Блум) изговорио на Васкрсење Христово
1992, 1993. и 1996. Године у Лондону

Христос васкрсе!
Празник Христовог Васкрсења говори нам да
последња реч није реч o смрти, него реч о животу. Христос је умро на крсту страшном смрћу, не само одбачен, остављен од стране људи, не само предат од стране ученика, не само окружен мржњом, него и познавши Својим човештвом сав ужас губитка Бога и тиме
нам саопштава у чему је најстрашнија, најужаснија
човекова судбина. „Боже Мој, Боже Мој, зашто си Ме

оставио?!“ – узвикнуо је, умирући на крсту, поделивши с нама (у таквој мери, у каквој ми сами не бисмо преживели) ужас наше последње издаје Бога, која
повлачи са собом Његов губитак и смрт. Последња
реч није због овога, последња реч је због васкрсења,
због победе живота над смрћу, Бога над злом; и ово је
темељ нашег ликовања.
Али пут који води ка васкрсењу није другачији него
што је био Христов пут, и за сваког човека, и свеукупну Цркву, и за сваки народ. То је пут крсни, пут
на којем се човек, корак по корак, одриче свега што га
привлачи, свега што га поробљава, што га чини робом
а не слободним човеком, одбацујући себе ради тога да
буде способан – свим срцем, свим умом, свом снагом
– па чак и свом немоћи својом – и, ако је потребно,
животом и смрћу да служи Богу и ближњем своме. Ово
је наше призвање.
Христос нам је обећао да ће се сјединити с нама у
Светој тајни Причешћа. Он нам говори у Јеванђељу:
Узмите овај Хлеб, пијте сви из ове Чаше... Али пре
тога је Својим ученицима другу чашу предложио,
тачније, другачији услов поставио: ако не будете пили
из Моје чаше, ако се не погрузите у ужас, који Мени
предстоји, онда не можете бити Моји ученици... И то је
оно што се говори сада – не само нама, не толико нама,

овде сабраним, не само верујућима, који се налази на
просторима наше отаџбине, него свима, зато што је то
закон човечији, а не само хришћански живот. Треба се
одрећи себе, треба умрети тако да нас ништа не привуче, осим оног што пројављује човеково достојанство,
чистоту, правду, истину његовог живота.
И сада пред Русијом стоји овакав изазов: да се свако одрекне свега оног што га чини робом сопствених
предрасуда, робом спствене мржње, робом сопствене прошлости, робом свега што раздваја људе и подиже једног човека против другог. Био ти
верујући или неверујући, хришћанин или
нехришћанин – ако си човек, дужан си да
се одрекнеш мржње, да видиш у другом
човеку брата (нек је и заблудели, иако си,
можда, ти заблудели, а не он) и да тражиш
заједнички језик ради тога да би се препородила отаџбина наша, да би се препородио
мир у отаџбини нашој, узајамна љубав; да би
почео изграђујући рад заједничким снагама
верујућих и неверујућих: и онај ко је до јуче
био прогонитељ и непријатељ, и они који су
до јуче били мученици и жртве. Сјединимо
се сви: овде – молитвом, тамо – страшним
подвигом самоодрицања и прихватања Христовог живота уместо свога. Сјединимо се
сви због тога да би се препородила отаџбина
наша, да би се препородила Црква наша,
која је овог часа тако ниско пала у лику
појединих својих чланова – који су напустили непорочно, чисто Тело Христово. Зато што је Црква
– место сусрета између Бога и човека, и ништа је не
може оскрнавити; она је Тело Христово, она је дом
Светог Духа.
Сваки човек у тмини, у мраку свом носи искру вечног живота, присуство Самог Бога. Ослонимо се сви
на молитву, подвиг – добар почетак, и да васкрсне
свака душа, да васкрсне отаџбина наша, да васкрсне
Црква наша!
Христос васкрсе!
II
Христос васкрсе!
Први пут после дуго времена читао сам беседу
Јована Златоустог, коју тек што сте чули, са трепетом
– са новим трепетом, зато што у контексту савременог
живота она звучи као какав изазов вери! Како можемо
говорити да живи живот, да живот победоносно протиче, да је побеђено сво зло, када видимо око себе – и
у близини и у даљини – толико ужаса?! Када мислимо о томе шта се догодило пре седамдесет година у
нашој многострадалној земљи?! Када видимо сада да
није све разрешено, да није одржана победа, да се и
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данас руше темељи не само државе, него и народног
живота?! Када устаје човек на човека?! Како ми можемо просто ликовати?
Ми можемо ликовати само ако је наша вера
непоколебљива. Али, је ли она таква?
Ако погледамо око себе, видећемо и овде, у овој
земљи, бескућнике и гладне. Слушамо о ужасима који
се дешавају по целој земљи: у Југославији, у Босни...
Свуда се човек бори с другим, хоће да отме оно што
је други стекао током вишегодишњег труда, а пре свега – слободу, самосталност, живот сагласан његовом
идеалу... Како можемо говорити о победи над злом
пред лицем овог ужаса? Да, ми то можемо чинити, али
само ако је наша вера толико јака да, стојећи код гроба
највољенијег човека, можемо почети службу речима:
Благословен Бог наш! Благословен је Он за све: Благословен је Он због радости и због туге, благословен је
Он због крста и због васкрсења! Ми можемо ликовати
само ако смо спремни казати пред
лицем смрти, која нам поражава
најблискије људе: Блажен је пут,
којим данас идеш, душо, јер ти је
спремљено место спокоја... Можемо ли ми, може ли свако од нас изговорити сличне речи?
Али зашто је наша земља тако
тужна? Зашто је тако мрачно око нас?
Зашто је тако страшно живети? Зато
што ми, хришћани, не испуњавамо
Христов завет. Христос нас је послао у свет, заповедивши да будемо
светлост овом свету. Показујемо ли
се ми таквом светлошћу? Негде ми
је било речено да се нико не може
окренути од земље и обратити небу,
ако не угледа у очима или на лицу
макар једног човека светлост вечног
живота. Могу ли људи који сусрећу
нас, православне хришћане, казати
да су угледали у нашим очима, на
нашем лицу сијање вечног живота?
Ако ово не могу рећи, значи да нисмо испунили своје призвање, да смо
издали Христа, да смо издали себе,
своје призвање...
И још: нас је послао Христос
као овце међу вукове... Да ли се
тако односимо у средини која нас
окружује? Зар стремимо правди, не
само речима, већ примером нашег
живота? Зато што се Јеванђеље не проповеда речју,
него делом, примером. Људи, гледајући нас, морају
бити у стању, као савременици раних хришћана, да
кажу: „Како они воле једни друге!” – и да помисле: ово
су људи другачије врсте; они су житељи новог Царства, њихов је јединствени Господ – Бог, они су само
Њему послушни... Могу ли људи, гледајући нас, рећи
сличне речи?
Замислимо се над собом. Видећемо како избегавамо сваку опасност, све што је страшно, сваки изазов
наше вере, наше личности! Нису тако проповедали
рани хришћани, нису тако одлазили на проповед први
апостоли. Они су ишли у смрт, они су били спремни,
попут Христа, да положе свој живот ради тога да би

макар један човек могао поверовати у њихову љубав
и кроз њу – у љубав Божију, да би људи могли поверовати да свако од њих тако воли Бога, да је Бог нашао Себи посланике, спремне да посведоче ову љубав
својим животом и својом смрћу. Наше је призвање
тамо где нисмо били.
Овде, на Западу, такво призвање могли бисмо лако
испунити – али, упркос томе, нисмо достојни свог
призвања, страшљиви смо, неодлучни. А у нашој домовини и у земљама где се дешава убиствена битка
међу људима који деле једну веру у Христа, људима,
који би могли бити браћа – зар тамо хришћани показују
да су посланици Христови, да доносе светлост – тамо
где је тама, мир – тамо где је неслога, љубав – тамо где
је мржња?! Боже, зар се ми не опомињемо?!
Ево, ми опевамо Васкрсење Христово. Али
Васкрсење Христово долази после крсне смрти. Јесмо
ли спремни да постанемо налик Христу? Јер је Он

рекао: Ја вам дајем пример, који сте дужни следити...
Јесмо ли спремни да према Његовом примеру живот
свој положимо ради тога да би светковала правда, истина, љубав, светлост, радост?
Ево над чим се морамо замислити у овом дану Христовог Васкрсења. Да, Он је васкрсао, али јесмо ли ми
васкрсли? Налазимо ли се у овом свету као људи који
су прошли кроз смрт заједно са Христом и оживели
Његовим вечним животом? Ако није тако, онда ми опевамо Васкрсење, а сами остајемо туђи ономе чему смо
призвани: живети и умирати и васкрсавати зарад тога
да би други васкрсли.
Опоменимо се сви, и они који овде живе, и они који
су на просторима наше отаџбине прошли кроз ватру
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искушења, који су искусили крсну смрт. Сада је дошло
време другачијег исповедништва: исповедништва животом, таквим животом, који би био светлост, сијање
Божанственог живота. Положимо почетак томе, и тада
ћемо не само ми, него и неверујући, сви људи који не
могу веровати зато што у нама не виде ученике Христове, скупа с нама ускликнути: Христос васкрсе! –
Ваистину васкрсе!

III
Христос васкрсе!
Хоћу да се још и још скупа с вама радујем што је
васкрсао Господ!
Од свих догађаја живота Господњег нашем искуству доступно је управо Васкрсење Христово. На
њему стоји цела наша вера, зато што, како каже апостол Павле, ако Христос није васкрсао, онда је наша
вера узалудна и ми смо најнесрећнији међу људима.
Јер, ако Христос није васкрсао, Он није Онај Којим
смо Га називали, Он није Онај за Кога се издавао; значи, ми верујемо у лаж, и тај живот који очекујемо, тај
живот који искуствено познајемо у својој души, у свом
телу, у нашем црквеном свету – привид је и неистина!
Међутим, ми управо искуствено знамо да је ово тако,
зато што познајемо васкрслог Христа. Не познајемо Га
онако како су Га знали апостоли – у телу. Не знамо Га
у селима Галилеје, на стазама Свете земље. Али духом
Га познајемо као васкрслог и, познајући Га таквим, са
уверењем можемо рећи да је Онај Који је сада жив –
васкрсао!
Данас смо још обасјани пасхалном радошћу, али
дани пролазе: како је не изгубити? Можемо је сачувати само ако будемо посматрали уназад, враћајући
се мишљу на ону светолучну ноћ, која је пред нама
открила славу Васкрсења, а ишли даље, напред; али
више не усамљено, већ са васкрслим Господом.
Чули смо данас како је Христос позвао ученике да
се врате у Галилеју, где је почело пролеће њиховог духовног живота, где су они нашли и спознали Христа,
где се родио у њиховом животу. Међутим, ми Га налазимо не само у Галилеји – овим дубинама наше душе,

где се сачувала сва свежина првог сусрета и наше прве
љубави према Господу – него и на другим путевима.
Христос је дању ишао путем са двојицом ученика у
Емаус, и тамо им се открио другачије: не простим
појављивањем Својим, него се њима, који Га нису препознали, открио у ломљењу хлеба, у тајни Божанствене Евхаристије и скупа с тим у тајни оног братства,
које сачињава међу људима ломљење хлеба за истим

столом. Открио им је у једном трену, да је Он, Бог и
човек, учинио људе равним Себи, поставши човеком и
узносећи их на престо Господњи телом Својим васкрслим.
И на другим путевима сусрећемо Христа – не само
изненада на путевима, као ови ученици, не само на путевима наде и очекивања, као једанаесторица који су
ушли у Галилеју, него и на путевима противљења, на
путевима борбе, на путевима наших побуна, као што је
Павле нашао Христа на путу за Дамаск, када је ишао,
као гонитељ, да донесе смрт и разарање Христовим
заједницама у расејању...
Стога куда год да пођемо, можемо сусрести Христа.
Куда год да нас води пут, посматрајмо будно и пажљиво
оног ко иде поред нас: то може бити Христос у тајном
лику, спреман да нам у братству и једноставности
љубави открије величину нашег људског призвања.
И зато се не осврћимо ка овој светолучној, свечаној,
ликујућој ноћи, када се пред нама открила истина
Васкрсења – ова истина и сада живи међу нама. Није
утихла она светлост, није угасла, него скупа са светлом ноћи Пасхе сија и сада као Светлост тиха, као она
Светлост која осветљава сваког човека који долази у
свет. Наставимо да идемо у овој светлости, наставимо
да живимо овом светлошћу, останимо деца светлости,
док још сија светлост над нашом земљом, и тада се
Христос никада неће удаљити од нас, и Пасха ће живети у нашим душама, и биће вечно ликовање у телу, и
у срцу, и у уму нашем. Тада ћемо заиста већ овде бити
причасници оног Царства вечног живота, према којем
стремимо и које одједном у свој слави видимо у Страсним данима и на Светло Христово Васкрсење. Амин.
Превео са руског Горан Дабетић
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Александар Шмеман, протојереј

ИЗ СИМВОЛА ВЕРЕ О
ВАСКРСЕЊУ И ВАЗНЕСЕЊУ
Одломак из књиге „Беседе на Радију Слобода“, други том

Који је васкрсао у трећи дан
После крста, после силаска у смрт – васкрсење из
мртвих. Ово је основна, главна, одлучујућа тврдња
Симбола вере, тврдња у којој је изражена сама срж
хришћанства. Уистину, „ако Христос није васкрсао
узалуд је вера ваша“ (уп. 1Кор 15, 14). Ово су речи
апостола Павла које за хришћанство остају темељне
до дана данашњег. Хришћанство је надасве вера у то
да Христос није остао у гробу, да је из смрти засијао
живот и да је у Христовом васкрсењу из мртвих апсолутни, свеобухватни закон умирања и смрти, који не
трпи изузетке, изнутра подривен и савладан.
Христово васкрсење је, понављам, сама срж
хришћанске вере, хришћанске благовести. Па ипак, ма како то чудно звучало, у данашњем реалном животу
хришћанства и хришћана та вера
заузима мало места, некако је
замагљена, и савремени
хришћанин, ни сам
то не знајући, не
да је не прихвата, него је некако заобилази,
не живи њоме
онако како су
живели први
хришћани.
Да, ако иде у
цркву, он, наравно, слуша
тријумфалне
речи које

одјекују у хришћанском богослужењу: „смрћу смрт
уништи“, „победа прождре смрт“, „живот царује“,
„ниједног мртвог у гробу“. Али упитајте га шта он
заиста мисли о смрти, и често, авај, сувише често
добићете нејасан одговор, какав је постојао и пре
хришћанства – да је душа бесмртна и да она наставља
да живи у некаквом загробном свету. И то још у
најбољем случају... У горем случају наићи ћете, напросто, на изгубљеност, незнање: „Право да вам кажем, ја
о томе никад нисам озбиљно размишљао“. А „о томе“
је апсолутно неопходно размишљати јер – понављам
– на вери или неверовању, не просто у „бесмртност
душе“, него управо у васкрсење – у васкрсење Христово и, на крају времена, наше „свеопште васкрсење“ –
на тој вери се држи читаво хришћанство. Ако Христос
није васкрсао, онда је Јеванђеље превара најстрашнија
од свих превара. Ако је Христос васкрсао, онда се
радикално мењају и, напросто, отпадају сва наша
претхришћанска схватања и веровања у „бесмртност
душе“, а питање смрти се у целини поставља у потпуно другачијем, радикално другачијем светлу. Јер
васкрсење, пре свега, подразумева такав однос према
смрти, такво разумевање смрти које се најтемељније
разликује од уобичајених религијских схватања смрти,
разумевање које је, у извесном смислу, управо супротно од њих.
Треба јасно рећи да класично веровање у бесмртност душе искључује веру у васкрсење, јер васкрсење
се – и ту је корен свега – односи не само на душу, него
и на тело. Најпростије читање Јеванђеља не оставља у
том погледу места ни за какву сумњу. Када су угледали
васкрслога Христа апостоли су, како каже Јеванђеље,
мислили да виде приказу, привиђење. На првом месту,
васкрсли Христос им показује и даје да осете реал-
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претхришћанско разумевање смрти, које се састоји, на
првом месту, у њеном прихватању као закона природе, тј. као феномена који је својствен самој природи,
и с којим се, стога, ма како смрт била страшна, треба „помирити“, који треба прихватити. И заиста, све
нехришћанске, све природне религије, све филозофије
се, у суштини, једино тиме и баве што нас мире са
смрћу, што се упињу да нам укажу на почетак бесмртног живота, бесмртне душе, у неком тамо другом,
загробном свету. И, наравно, ако је смрт – како, на пример, учи Платон, а за њим безброј његових следбеника – жељено ослобођење душе од тела, онда вера у
васкрсење тела не само што је непотребна и нејасна,
него је, напросто, лажна и неистинита.
Према томе, да бисмо осетили смисао
хришћанске вере у васкрсење, морамо поћи не од
самог васкрсења, него од тела и смрти, од њиховог
хришћанског схватања. Управо ту је корен недоумице, која је присутна чак и унутар самог хришћанства.
Радост првих хришћана

Они који се обраћају у хришћанство не обраћају
се некаквим идејама и принципима, него примају ту
веру у васкрсење, то искуство, то познавање васкрслог
Учитеља. Заједно са том вером они примају и веру
у свеопште васкрсење, а то значи у превазилажење,
разорење, уништење смрти као у коначни циљ света.
Последњи непријатељ укинуће се – смрт (1Кор 15,
26) – кличе у духовном усхићењу апостол Павле. И
сваке васкршње ноћи ми кличемо: „Где ти је, смрти,
жалац? Где ти је, пакле, победа? (...) Васкрсе Христос,
и ниједног мртвог у гробу! Васкрсе Христос, и живот
царује!“ Тако прихватање или неприхватање Христа и хришћанства, у суштини, јесте прихватање или
неприхватање вере у Христово васкрсење, а то значи,
ако прибегнемо језику религијских појмова, у поновно
сједињење његове душе и тела, чије раздвајање, чији
распад и јесте смрт. Не морамо да говоримо о онима
који Христово васкрсење одбацују из простог разлога
што одбацују и само Божије постојање, тј. о људима
који су (или који мисле да су) убеђени атеисти, безбожници. Када је реч о њима, расправа се – јасна је ствар
– одвија у сасвим другој равни. Много је важнија та
необична „замагљеност“ вере у васкрсење о којој сам
управо говорио, њена замагљеност код самих верника,
самих хришћана, који на неки чудан начин спајају радосно празновање Васкрса и фактичко, често подсвесно одбацивање васкрсења Христовог. У историјском
хришћанству догодио се, да тако кажемо, повратак на

У прошлој беседи сам говорио да је главна, централна тврдња симбола вере о Христу – „и који је
васкрсао у трећи дан“ – у стварности замагљена и
бледа чак и у религијској, хришћанској свести. Да
појасним ово. Религијска свест доживљава Христово васкрсење пре свега као чудо, што оно, наравно,
и јесте. Али то чудо, чудо над чудима, за нас, обрни-окрени, остаје нешто јединствено, нешто што
се односи само на Христа. А будући да Христа посматрамо као Бога, онда то чудо у извесном смислу
чак и престаје да буде чудо. Бог је свемоћан, Богу је
све могуће, тако да, независно од значења Христове
смрти, божанска сила и власт му, наравно, није дала
да остане у гробу.
Међутим, у томе и јесте ствар што се све ово
само донекле поклапа са првобитним хришћанским
доживљајем васкрсења Христовог. Радост раног
хришћанства, радост која и данас живи у Цркви,
њеном богослужењу, њеним химнама и молитвама,
а нарочито у јединственом празнику Васкрсења, не
раздваја Христово васкрсење од свеопштег васкрсења,
тј. васкрсења свих људи које је Христовим васкрсењем
започето. Када недељу дана уочи Васкрса празнује
васкрсење Христовог пријатеља Лазара, Црква свечано изјављује да ово чудо представља потврду свеопштег васкрсења.
Али у свести верника ови нераздвојни елементи
вере – вера у васкрсење Христово и вера у њиме започето свеопште васкрсење – као да су се раздвојили. Остала је нетакнута вера у Христово устајање из мртвих,
у његово васкрсење у телу, након ког Христос позива
неверног Тому да дотакне његово васкрсло тело: „Стави прсте твоје у ране моје, и не буди неверан него веран“ (уп. Јн 20, 27). Међутим, када је реч о човековој
посмртној судбини у такозваном „загробном“ свету,
она је постепено престала да се доживљава у светлу васкрсења Христовог и у вези са њиме. За Христа
тврдимо да је васкрсао, али за себе кажемо да верујемо
у бесмртност душе, у коју су давно пре Христа веровали и Грци, и Јевреји, у коју до дана данашњег верују
све религије без изузетка, и за коју васкрсење Христово није чак ни потребно.

Мироносице на гробу Господњем, иконописац архимандрит Зинон

ност његовог тела. Он узима храну и једе пред њима.
Сумњичавом Томи заповеда да додирне његово тело,
да се прстима увери у васкрсење. А када су апостоли
поверовали, онда управо објава васкрсења, његове реалности, његове „телесности“, постаје главни садржај,
сила и радост њихове проповеди. Главна света тајна
Цркве постаје причешће хлебом и вином као телом и
крвљу васкрслога Господа – чин којим они, како вели
апостол Павле, „смрт Господњу објављују, васкрсење
његово исповедају“ (уп. 1Кор 11, 26).
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У чему је узрок овог чудног раздвајања? На ово
питање сам већ одговарао, али данас желим да детаљније
образложим свој одговор. Узрок споменутог раздвајања
је у нашем схватању смрти, боље рећи, у другачијем
схватању смрти као раздвајања душе од тела. Целокупна претхришћанска и нехришћанска религиозност сматра да је то раздвајање не само, да тако кажемо, „природно“, него и пожељно, јер то је ослобођење душе од

тела, а тело души смета да буде духовна, небеска, чиста
и блажена. Будући да у људском искуству зло, болести,
патње и страдања потичу од тела, онда је, по природи
ствари, смисао и циљ религијског живота ослобођење
душе од тела, од тамнице тела, ослобођење које постаје
потпуно управо у смрти.
Треба, међутим, најодлучније могуће нагласити да
овакво схватање смрти није хришћанско, штавише, да
је овакво схватање са хришћанством неспојиво и њему
директно противречно. Хришћанство тврди и учи да
раздвајање душе и тела које зовемо смрт јесте зло. То је
нешто што Бог није створио, то је нешто што је ушло у
свет као последица ремећења његове замисли, његове
воље о свету и човеку, то је управо оно што је Христос
дошао да укине. Али да бисмо, не толико разумели, колико осетили хришћански однос према смрти, рецимо
макар неколико речи о Божијој замисли која нам је откривена у Светом писму, а у пуноћи јављена у Христу,
у његовој смрти и васкрсењу.

Укратко и поједностављено, Божија замисао о свету и човеку може се описати на следећи начин: Бог је
човека створио као биће које се састоји од душе и тела,
тј. које је у исто време духовно и материјално. Човек,
онакав каквим га је створио Бог, јесте тело са душом
и дух у телу, и зато било које њихово раздвајање, не
само коначно, у смрти, него и пре смрти, било које
нарушавање њиховог јединства јесте зло, духовна
катастрофа. Отуд и наша вера у спасење света кроз
Божије оваплоћење, тј. узимање тела, и то не привидног, него тела у пуном смислу речи – тела којем је потребна храна, које се умара, пати, итд. Раздвајањем,
дакле, душе и тела у смрти завршава се оно што се
у Светом писму назива „живот“, а што се састоји у
одушевљености тела и оваплоћености духа. Не, не
ишчезава човек у смрти занавек (јер смрти није дато
да уништи нешто што је Бог позвао из небића у биће),
већ одлази у таму беживотности, предаје се, како
каже апостол Павле, распаду и трулежи (в. Гал 6, 8).
Овде желим још једном да нагласим: Бог није
створио свет да буде раздвојен, да се преда распаду
и трулежи. Зато Свето писмо објављује: Последњи
непријатељ укинуће се – смрт (1Кор 15, 26).
Васкрсење је враћање света у његову првобитну лепоту и целовитост, потпуно одуховљење материје
и потпуно оваплоћење духа у творевини Божијој.
Свет је човеку дат као његов живот, и зато га, по
хришћанском учењу, Бог неће уништити, него ће га
преобразити у ново небо и нову земљу, у духовно
тело, у храм Божијег присуства и Божије славе. То
уништење, то истребљење смрти о којем говори апостол почело је када је Син Божији вољно, из бесмртне
љубави према нама, сишао у смрт, у њену таму, очај
и ужас и испунио их својом светлошћу и љубављу.
Управо зато на Васкрс певамо не само: „Христос васкрсе из мртвих“, него и: „смрћу смрт уништи“. Из
мртвих је васкрсао само он, али тиме је разрушио
нашу смрт, њену власт, њену безнадежност и коначност. Не, не обећава нама Христос нирвану нити некакав магловити „загробни живот“, него васкрсење
живота, ново небо и нову земљу, радост свеопштег
васкрсења: „Васкрснуће мртви, и устаће они у гробовима, и сви рођени на земљи обрадоваће се“.„Васкрсе Христос, и живот живи!“
Ето то је смисао, то је бескрајна радост ове уистину главне, уистину средишње тврдње Симбола
вере – „и који је васкрсао у трећи дан по Писму“. „По
писму“, тј. према оној замисли света и човека, душе
и тела, духа и материје, живота и смрти, која нам је
откривена у Светом писму. Ту је сва вера, сва љубав,
сва нада хришћанства. И управо зато, „ако Христос
није васкрсао“, како каже апостол Павле, „узалуд је
вера наша“ (уп. 1Кор 15, 17).
Који се вазнео на небеса
„И који се вазнео на небеса“ – наставља Симбол
вере након исповедања Христовог васкрсења из мртвих
– „и сео с десне стране Оца“. Наше следеће питање,
према томе, гласи: шта у данашње време изражавају,
на шта позивају ове речи, ова тврдња да се Христос
вазнео на небо? У својим беседама више пута сам
говорио о хришћанском схватању неба. Говорио сам
зато што непријатељи религије злоупотребљавају ову
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реч када тврде да је хришћанство, наводно, задржало
„примитивно“, „преднаучно“ схватање неба као некаквог физичког места у васељени на ком се налази Бог.
Отуд и стара добра опаска првог космонаута који је,
ето, био на небу, а никаквог Бога тамо није видео. Ово
древно веровање, међутим, нема ничег заједничког са
хришћанским схватањем и виђењем неба. Да, наравно,
хришћански израз „небо“ потиче из просторно-натуралистичке симболике својствене свим културама, и
у том смислу га можемо посматрати слично као наше
изразе „висок – низак“, „широк – узак“, итд. Јер када
кажемо да је један поступак „висок“ а други „низак“,
свима је јасно да није реч о простору, него о духовно-моралном вредновању поступка, као што тврдња
да је човек „широк“ или „узак“ нема никакве везе са
његовом телесном грађом.
Исто тако, реч „небо“ на језицима скоро свих народа, поред натуралистичког, увек је имала и духовно-симболички смисао, и у том смислу означавала
све оно чисто, узвишено, па и онострано. Да, сходно
својим схватањима о свету и космосу, антички човек
је ту симболику често доживљавао буквално. Првобитна космологија је делила васељену на три, да тако
кажемо, спрата – небо, земљу и подземље. Све што је
добро и светло смештала је на небо, све зло и страшно
у подземље. Али да хришћанство нема никакве везе
са оваквом космологијом сведочи позив апостола
Павла да размишљамо о небеском, а не о земаљском
(в. Кол 3, 2), или радосни усклик светог Јована Златоустог: „Зашто би мене интересовало небо, кад ја и
сâм постајем небо?“ Према томе, било какав покушај
да се на основу израза „небо“ хришћани оптуже за
ненаучност, примитивизам, глупост и сујеверје, не
само што прибегава неодговарајућим средствима,
него је, напросто, непоштен.
С друге стране, не може бити никакве сумње да је у
хришћанској вери овај израз заиста од кључног значаја.
Већ у библијској причи о стварању свет се описује као
небо и земља: У почетку – овако почиње Библија –
створи Бог небо и земљу (Пост 1, 1). Небо, дакле, није
нешто онострано, оно није „други свет“ – оно је духовна, вертикална димензија овог света, читаве творевине.
Небо – то је све оно у свету што је узвишено, чисто,
духовно. Небо – то је оно у човеку што хришћанство
назива „дух“, „душа“. Неверници материјалисти поричу и само постојање реалности духовног, узвишеног и
светог. По њима се све на свету може објаснити одоздо, на основу материје, на основу њених чисто физичких закона. За хришћане се, пак, живот и смисао живота
не мере земљом (материјом) него небом. Не спознаје се
небо земљом него земља и земаљско небом.
А носилац неба у свету је човек. Човек је створен
по слици и прилици Божијој. Човеку је дат ум и самим
тим моћ спознаје, дата му је савест и самим тим способност да препознаје добро, дат му је дух и самим
тим могућност да сагледа лепоту и савршенство. Али
у својој слободи човек може да отпадне од оног небеског у себи, може да пожели живот само у оквирима
земаљског или, сликовито речено, спуштених очију
(а то значи спуштеног духовног погледа, спуштеног
срца). И управо је то оно што хришћанство назива грехом и падом, верујући и тврдећи да је Христос дошао
да нас спаси управо од тог греха, од тог пада, од те
раздвојености од неба.

Својим доласком у свет, својим очовечењем, Христос је
поново показао небо на земљи, показао живот устремљен
нагоре, ка Богу, ка узвишеном и истинитом, добром, чистом и лепом – ка свему ономе од чега се човек одвојио када
је свој живот редуковао, свео на земљу и земаљско. Христос нам је открио, даровао небо, у себи самоме показао
нам је смисао живота као устајања, усхођења, узношења,
и не само земљу, него чак и смрт или, говорећи језиком
првобитних симбола, подземље испунио небеском силом
и правдом, божанским савршенством неба. Јер Христос је
сишао на земљу, сишао у смрт, а са Христом је и у живот
и у смрт поново ушло небо, отворен је пут за победу над

свим оним што је искључиво земља, искључиво земаљско,
а чија је коначна судбина тама и смрт. Након што је све то
учинио, Христос се вазнео на небо, што за хришћане значи
да је у Христу човек узнет на небо, уведен у небеску правду, дакле враћен Богу, познању Бога и једином истинском,
те стога вечном животу.
Сваки пут када исповедамо своју веру у онога „који
се вазнео на небеса“, ми говоримо не само о Христу, него
и о нама самима. Ако верујемо у Христа, ако га љубимо,
онда смо и ми на небу или је, у сваком случају, ка небу,
ка Богу устремљена наша вера, наш дух, наша љубав.
Ми небо препознајемо као наш истински живот, и у том
препознавању радошћу и смислом испуњава се и наш
овоземаљски живот, који у Христу постаје усхођење и
узношење.
Са руског превели Иван С. Недић и Јелена Недић
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Милић Марковић, протојереј

О ЉУБАВИ ПРЕМА НЕПРИЈАТЕЉИМА
Богословски реферат читан на братском састанку, након исповести свештенства Архијерејског
намесништва лепеничког у Бадњевцу, 28. марта 2017. године. Текст је за штампу приредила Редакција
„Каленића“
На првим страницама Библије стоји да је Бог призвао
човека из небића у биће и да му је даровао могућност
одзива на позив да постане Бог. Господ првим људима
даје слободу коју они треба да пројаве као љубав према Створитељу и Његовој творевини.
Појам љубави је познат људима свих епоха, али
садржај тог појма одређује, пре свега, наш однос пре-

У античком свету идеје о љубави и лепоти повезане
су са добротом и мудрошћу. У Гозби Платон говори о
љубави која разоткрива човеков пут према остварењу
себе као целовитог и просветљеног бића, кроз непрестану потребу самоусавршавања. Платон наводи Сократове речи да у љубави људи траже бесмртност.
Заповест о љубави срећемо у Старом Завету, али не у
апсолутном и католичанском смислу које
износи Господ Исус Христос, а развија
Свети апостол Павле. У Левитској књизи
читамо: „И да не непријатељствујеш на
синове народа свога, него љуби ближњега
свога као самога себе“ (3Мој 19, 8). У погледу суштине и садржаја љубав према
ближњем показивала се у испуњавању
обавезе правичности, у уздржању од
освете и у опраштању нанете увреде.
Стари Закон је имао сврху да приближи
Јеврејина другом припаднику народа
Божијег и на тај начин спречи њихов додир и мешање са многобошцима.

Јеванђелисти, иконописац архимандрит Зинон

Бог је љубав

ма Богу и ближњима. Психолози говоре о љубави
као осећању заснованом на емоционалном везивању
за одређену особу, то јест односу који повезује људе
и чини могућим формирање заједнице. То је сложена емоција коју чине радост, одушевљење, узбуђење,
полет, срећа, оптимизам, психичка и физичка снага,
самопоуздање.

Свети еванђелиста Јован сведочи:
„Бог је љубав, и који пребива у љубави,
у Богу пребива и Бог у њему“ (1Јн 4, 16).
Из овог сведочанства апостола видимо
да је идеја љубави откровењска. Не би
било могуће замислити стварање творевине из ништавила, однос између Бога и
света, човеково напредовање ка савршенству и обједињујућу улогу Цркве у свим
димензијама природе и историје, да није
било Божанске љубави. Отуда и основна
карактеристика човековог уподобљавања
Богу јесте напредовање у љубави.
Љубав је и највећа заповест. Када законик куша Христа питањем „Учитељу,
која је највећа заповест у Закону?“, Исус
му рече: „Љуби Господа Бога свим срцем
својим“ (Мт 22, 33-40). Дакле, циљ и
крајње испуњење закона јесте сам Христос: „А ово је љубав, да ходимо по заповестима Његовим. Ово је заповест, како
чусте од почетка, да по њој ходите“ (2Јн
1, 6); „Исус Христос је завршетак закона за оправдање свакоме који верује“ (Рим 10, 4). Зато
се Исус Христос и љубав поистовећују. У том смислу
љубав превазилази сваки закон и свако право и правду
уопште. Свети Игњатије Брјанчанинов је говорио: „Где
је Исус Христос тамо нема зависти и гордости. Љубав
не мисли о злу. Сама љубав је недоступна греху, који
се увек вуче по земљи, она живи на небу и у то пре-
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бивалиште сели ум и срце које је постало заједничар
Божанске љубави“.1
Љубав према Богу и према ближњима
Почетак и темељ љубави према ближњима јесте
љубав према Богу. Ако неко истински љуби Госпо-

13, 8). Љубав се поставља у исту раван са осталим
хришћанским врлинама, али јој се даје првенство:
„сада остаје вера, нада, љубав, ово троје; али од њих
највећа је љубав“ (1Кор 13, 13). Љубав је католичанска
врлина новога света, која собом обухвата све духовне
тежње: „Држите се љубави и покажите ревност за духовне дарове“ (1Кор 14, 1).
Сведочанства светих отаца

да, који љубав своју дарује сваком створењу, он мора
љубити и свако биће људско које љубав Божија прима: „Вољени, љубимо једни друге“ (1Јн 4, 7). Апостол
Христов сведочи да је „Бог тако заволео свет да је и
Сина свог Јединороднога дао, да сваки који верује у
Њега не погине, него да има живот вечни“ (Јн 3, 16).
Писма Светог Јована говоре о љубави Христових ученика. То свакако није мала скупина оних који једнако
мисле. Циљ те љубави је свеобухватан: „да свет
поверује“ (Јн 17, 21-23).
У тринаестој глави Прве посланице Коринћанима
Свети апостол Павле говори да је љубав истински
живот, да било која друга врлина ништа не вреди уколико јој љубав не претходи. „Без љубави ја сам као
кимвал који звечи“ (13, 1). Ништа тако не поништава човека као недостатак љубави. Љубав не само да
не поседује силу за чињење зла него не дозвољава ни
једној помисли да другоме нанесе зло, „она не мисли
о злу“ (1Кор 13, 5). Апостол истиче саборни и вечни
карактер љубави, јер „она никада не престаје“ (1Кор

У Еванђељу по Луки Господ Исус Христос говори да на мржњу треба одговарати љубављу:
„Љубите непријатеље своје, добро творите онима
који вас мрзе“ (Лк 6, 27-35) и показује да је љубав
према непријатељима неопходан услов да би неко
био Његов ученик. Таква љубав сведочи о Божијем
деловању у свету, јер само лична присутност Божије
љубави, то јест Духа Светога у срцима ученика
омогућује им да тако живе. Свети архиђакон Стефан,
„испуњен Духом Светим“ (Дап 7, 55), моли се за своје
мучитеље: „Господе, не узми им ово за грех“ (Дап 7,
60). Љубав према непријатељима и Крст Господњи
су читавом свету изгледали као безумље (1Кор 1,
18), али управо ту налазимо кључ за разумевање
хришћанства. То је светлост која обасјава суштинске
дубине Еванђеља и представља врата Светиње над
Светињама хришћанске заједнице.
Ако човек воли непријатеље, поставља се питање
да ли треба да се бори против зла и неправде. Волети
непријатеље не значи волети њихова зла дела, грехове и преступе. Ми можемо да се боримо са злом,
али да истовремено волимо човека који чини зло и
да у њему видимо образ Божији. Господ воли нашег непријатеља исто тако снажно као и читав род
људски, укључујући и праведне и свете. Љубав према непријатељима најпре се показује у праштању увреда, у молитви за њих, у благосиљању, у чињењу
добра које може досегнути до подношења телесне
смрти ради спасења непријатеља. Пример такве
љубави показао је наш Спаситељ.
Сведочење апостола, мученика и светих Отаца
јесте лично, мученичко сведочење, то јест главни и
једини метод њихове проповеди и служења у Цркви
и свету. Подвижници нам сведоче да је смисао истинског црквеног живота подвиг љубави, врлине и
жртве Царства ради Небеског, то јест Христа ради и
спасења, спасења не само свога, него и непријатеља,
спасења свега света.
Архимандрит Рафаил Карелин говори да су
еванђелске заповести истовремено и лаке и тешке. Лаке
су због тога што ја наша душа по природи хришћанска,
лаке су због тога што је у нас уграђена не само способност већ и потреба да волимо једни друге. А тешке су јер је нашој гордости својствено да мрзи. „Реч
опрости је велика тајна. Када опраштамо другоме, у
души осећамо неописив мир и срећу. На земљи нема
веће среће него опростити ономе који нас је увредио.
И што је увреда неправеднија и суровија, а што је наш
опроштај искренији и дубљи, тим је већа и светлија
радост коју осећамо. Бога не могу да сместе у себе
Небо и земља, али га смешта у себе људско срце. Ако
волимо непријатеље наше, срце наше постаје Храм у
коме обитава Господ. Ако искључимо из своје љубави
макар једног човека, Господ нас напушта.“2
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Старац Зосима из VI века не само да опрашта лош поступак другога, већ другога схвата као
доброчинитеља, који му је помогао да криви себе за
тај лош поступак.
Свети Николај Охридски и Жички узноси Господу
молитве за непријатеље, јер сматра да су нам они сурови пријатељи, који руше сва наша надања у земљу
и одводе нас у наручје Творцу. Владика нам сведочи
да човек и нема непријатеља у свету изван самог себе.
Ава Силуан је говорио да је љубав према
непријатељима критеријум истинске вере, правог
богоопштења и поуздани знак истинског деловања
благодати. Човек у стању потпуног пребивања у Богу
заборавља на свет, не мисли више ни на пријатеља,
ни на непријатеља. Онај ко воли Бога Светим Духом,

неизоставно воли сву Божију творевину, пре свега човека. Потпуно погружење у Бога настаје услед благодатне љубави према ближњима. Он људе није делио на
непријатеље и пријатеље, већ на оне који познају Бога
и на оне који Га не познају. Где су непријатељи тамо је
и одбацивање. Одбацујући, човек отпада од Божанске
пуноће.
„Душа не може имати мира ако се не моли
за непријатеље. Господ ме је научио да волим
непријатеље. Дух Свети учи душу љубави и тада човек
почиње да жали чак и зле духове, зато што су отпали
од добра и изгубили смирење и љубав према Богу. Ако
се будеш молио за своје непријатеље мир ће се уселити у тебе. А када будеш заволео непријатеље, знај да
ће још већа благодат Божија живети у теби. Још нећу
рећи да је савршена али је довољна за спасење. Ако
нападаш своје непријатеље, значи да зао дух живи у
теби и убацује ти у срце зле мисли, јер из срца излазе
и добре и рђаве мисли. Они који су Духом Светим научени љубави, читавог свог живота тугују за људима
који се не спасавају и много суза проливају за народ, а
благодат Божија им даје снаге да воле непријатеље.“3

Љубав старца Силуана је била изнад сваког људског
разумевања. Таква љубав лако опрашта сваки грех,
поправља грешнике и лечи болесне. Она доводи старца Силуана до закључка да „ко ружно мисли о својим
непријатељима, нема љубави Божије и не познаје
Бога“.4
Антоније Блум је говорио да нико није у стању да
се издигне из палога света и да се обрати Богу ако не
види, макар на лицу, макар у очима и једног човека сјај
живота вечнога.
Свети Игњатије Брјанчанинов наводи: „Када не
би било оних који нас понижавају, вређају и прогоне,
никада не бисмо успели да постигнемо љубав према непријатељима коју нам заповеда Еванђеље, што
представља највишу заповест међу заповестима које
су нам дате у односу према ближњима. Одатле
ступамо у чистоту срца,
којој се објављује и којом
се воли Бог. Али, колико је плодна та заповест,
толико је тешко њу испунити. Молите се Господу
Исусу Христу и послаће
у ваше срце благодатно и
мудро осећање којим ћете
заволети непријатеље и
клеветнике…
Немојте
дозвољавати свом срцу
да узалуд воли љубављу
људском, јер су многи, заборавивши на ову опрезност, отпали од љубави
Божије.“5
Последњи циљ свеукупног
подвижничког труда је стицање
љубави.
Најпунији
учинак
обожења
налази се у љубави, нарочито у љубави према
непријатељима, чак до
тачке умирања (жртвовања) за њих.
Евхаристија као тајна љубави
Црква Божија је Тело Христово и спасење јесте
управо сама Црква. Онај који се спасава, спасава се
у Цркви, као њен члан, и у јединству са свим другим члановима. Нема усамљених хришћана, јер
бити хришћанин значи бити у саборности. Из вере и
љубави према Христу ми разумемо како је и зашто
Христос Спаситељ наш, и како то Његово спасење
почиње у нама и за нас, најпре преумљењем као нашом унутрашњом изменом на боље, нашим духовним
преображајем.
Евхаристија као заједница Светога Духа бива
заједница светих у двоструком смислу: заједница свега што је свето и заједница свих који су свети. На тај
начин Евхаристија постаје тајна љубави.
Есхатолошки карактер Евхаристије суштински се везује са есхатолошким карактером љубави.
Евхаристија је незамислива без љубави. Љубав није
просто једна врлина, она је онтолошка а не етичка
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категорија. Љубав је оно што ће преживети у „нестаривом и бесконачном веку“, када ће сви дарови (знање,
дар језика, пророштво…) бити укинути.
Од свих видова љубави, најзначајнија је, како са
становишта Евхаристије, тако и са становишта есхатона, љубав према непријатељима. Ако неко не опрости
својим непријатељима, онда потчињава себе природи,
онаквој каква је она у „садашњем веку“.
Црква је од почетка сматрала измирење са
непријатељима
неизбежним
предусловом
за
учествовање у Евхаристији (Мт 5, 23-24). У Царству
небеском се треба суочити са Другим, не онаквим какав је он био јуче или какав је данас, већ какав ће бити
у будућности, то јест као наш ближњи у вечности.
Јер будућност даје истинско постојање свим бићима
и управо ово измиче нашем суду, пошто припада
искључиво Богу и слободи другога. Ми видимо онога
који греши, али не знамо како ће он окончати живот.
„Есхатолошка оријентација Евхаристије подразумева опраштање, које није само унутрашње стање,
већ се доживљава као сабрање, као постојање заједно
са оним који нас је увредио, у будућности којој нема
краја. Да би Евхаристија за оне који у њој учествују и
причешћују се, била 'на отпуштење грехова и на живот
вечни', треба истовремено и са наше стране да буде 'на
отпуштење грехова' другима и 'на живот вечни' заједно
са њима на сабрању Царства Божијег.“6
Многи духовници не дозвољавају учешће у Светом причешћу онима који се нису измирили са
својим непријатељима. Ово не представља само
прилагођавање заповести Христовој (Мт 5, 23-24),
већ и последицу чињенице да је Евхаристија икона и
предукус Царства небеског у коме ћемо бити призвани
да вечно постојимо заједно са нашим непријатељима.
Порука „љубимо једни друге да бисмо једнодушно
исповедали“ сачињава суштински елемент Божанске Литургије. Тако се вера и љубав сједињују у исти
евхаристијски догађај који осликава будуће Царство
Божије унутар света и историје.

Возглас „свагда сада и увек и у векове векова“
објављује да се Евхаристија не ограничава мерилима
овог времена, већ се продужује на век који нема краја
и пружа нам укус једног живота који је својствен нествореном Богу.
„Господ нам говори: 'Иштите најпре Царства
Божијег и правду Његову' (Мт 6, 33). Човек који живи
у Евхаристији и кроз Евхаристију навикава се на то
да себе и друге ставља под призму и суд Царства. Коначни суд о другима, па и о непријатељима, препушта
у руке Божије, и у свим бићима види њихово крајње
назначење. Евхаристија нас исцељује од самољубља,
извора свих страсти, и учи нас да постојимо у сабрању
са другима и са свим бићима које је Бог створио. На
тај начин Евхаристија престаје да буде средство индивидуалног спасења, већ начин живота и постојања
просвећен ишчекивањем будућности, онога што
ће свет бити када се коначно преобрази у Царство
Божије.“7
Црквени начин живота и однос према Другом
Са хришћанске тачке гледишта, творевина нема
други начин да постоји аутентично осим једино у Христу, εν Χριστώ. Сва природна посебна бића подлежу
распадању и смрти. Људска бића као иконе Божије
позвана су да понуде остатку творевине могућност
превазилажења смртности у личном односу са бесмртним Богом.
„Постоји само један разлог који узрокује нашу
љубав према другим бићима, а то је једно биће које
волимо на јединствен начин, кроз њега и ради њега
ми волимо друга бића која су за њега везана, па и
непријатеље. Најузвишенији пример за ово треба тражити у Божијој љубави према својој творевини. Бог
Отац на јединствен начин воли само једну личност, а то
је Његов Син. Епитет μονογενής којим се Отац обраћа
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Сину (Јн 1, 14-18; 3, 16), не значи само 'јединородни'
већ и 'јединствено вољени' (o αγαπητός) (Мт 3, 17; 12,
18; 2Пт 1, 17). Реч је о томе да у Њему и кроз Њега и
ради Њега Отац воли сва бића која постоје, зато што их
је створио 'у Њему' и 'Њега ради' (Кол 1, 16-18). 'Зато
што неко воли јединог вољеног Сина бива вољен од
Оца'“ (Јн 16, 27).8
Израз εν Χριστώ – у Христу сусрећемо посебно у
списима апостола Павла који говори о Христу као сопственом животу и бићу, и о животу хришћана као скривеном у Христу и кроз Њега, у Богу Оцу. (Гал 2, 19-20;
Фил 1, 21-23; Кол. 3, 1-4). За Светог апостола Павла
Христос је јединствени Други, онај у којем и кроз
којег су сва друга бића вољена, не у психолошком,
већ у онтолошком смислу, будући да у Њему „постоји

самољубља и индивидуализма. Свети Нил Анкирски
је говорио: „Почетак спасења за свакога је осуђивање
самога себе.“ Ова мисао представља сам темељ подвижништва.
„Нема пута ка Богу који не пролази кроз људско
биће као што нема пута да Божија љубав стигне до свакога од нас осим кроз љубав људских бића. Ако наша
љубав представља аутентичну љубав према другима
а не прикривену љубав према себи, тада само вечно
постојање вољене особе може бити наша крајња брига.
Вољена особа може бити истински јединствена једино
у Ономе који је савладао смрт. Другог није могуће онтолошки идентификовати у моралним оквирима. Тиме
што је личност, други је по дефиницији јединствен и
треба га сачувати од моралног суда и категоризације.“9

све што постоји“ (Кол 1, 16), и задобија свој посебан
идентитет. У Христу, кроз Његово васкрсење, смрт
је побеђена. Зато Христос може захтевати апсолутну
јединственост за себе и да тражи од нас да престанемо,
Њега ради, имати однос према било којем другом бићу
/отац, мајка, жена, деца… / (Мт 10, 37; Лк 14, 26), као
према јединственом и неопходном. Није реч о томе да
Он жели да искључи онога кога ми волимо, већ о томе
да је Он једини, који нам може дати вечно постојање.
У љубљењу Христа на јединствен начин, то јест као
јединствено и апсолутно Другог, ми љубимо и све оне
који су чланови Цркве као Тела Његовог. Кроз Цркву
ми волимо свакога и све што постоји, па и непријатеље.
Жртва мученика и подвижника проистиче из ове
љубави и за њих је апсолутни Други – Христос. Мучеништво и подвижништво разумемо као одбацивање

Сам Христос је учинио грехе других својим гресима на Крсту, да би други могли бити оправдани (Гал
3, 13).
Христос изједначава Бога са господаром који је исплатио радницима свог винограда једнаке износе, независно од тога јесу ли радили један сат или дванаест
сати (Мт 20, 1-16). Господ „даје кишу и праведнима
и неправеднима“ (Мт 5, 45) и „воли грешнике једнако
или више него праведнике“ (Мт 9, 13; Лк 18, 9-14).
Црква живи у свету, али није од овога света (Јн 15,
16). Једино тако можемо разумети смисао Христове
Беседе на гори као и поуку за окретање левог образа
неком ко нас удари по десном (Мт 5, 39).
Једина ствар која је без алтернативе у нашем етосу
јесте постојање Другога. Природни или морални квалитети Другога, били они позитивни или негативни,
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добри или лоши, не треба да утичу на наш став према њему. Ово отвара врата неограниченом опраштању
– „седамдесет пута седам“, односно бесконачном
опраштању (Мт 18, 22). Опроштај подразумева да без
обзира шта нам је нажао учињено, нама је стало до
постојања Другога.
Патристичка мисао тумачила је библијско
повезивање Евхаристије са „отпуштањем грехова“
(Мт 26, 28) као „лек против смрти“. Ми у опраштању
исказујемо да нам је заиста стало до постојања Другога. Смрт је та против које се боримо при опраштању
грехова.
Првенство Другога и над самим собом достиже
свој врхунац на Крсту, где према Христовој молитви у Гетсиманском врту, управо воља Очева је за нас
најважнија: „Не како ја хоћу, него како Ти“ (Мт 26, 39).
Јунак дела Достојевског Сан смешног човека,
одлучује да се убије. Али, док је ишао да оствари своју
намеру, нека уплашена девојчица, дрхтећи од страха,
пошто се из неког разлога нашла у очајању, сретне га
и затражи од њега помоћ. Тада „смешни човек“ мења
свој план. Оно што је донело смисао у његову, по свему осталом бесмислену егзистенцију, био је сусрет
са Другим. Оно што осмишљава постојање, нису ни
врлине ни лоше особине већ само постојање Другога. У роману Браћа Карамазови, Велики инквизитор
покушава да по својој мери скроји срећу људи. Он
објашњава Господу због чега је то неопходно. Христос
је ћутао, све док на крају није устао и пољубио у чело
Великог инквизитора.
Све што постоји и што се збива дато нам је од личности: „Сваки дом сазидан је од некога, а онај који је све
сазидао јесте Бог“ (Јев 3, 4). Вера не извире из логичког
убеђења или психолошког искуства, већ из поверења у
Бога и приписивања свега једном личном узроку. Све
што ми јесмо или што имамо приписује се Другоме.
А пошто је све – укључујући и наше постојање – дар,
не можемо а да не примамо Дародавца изнад свега. То
је евхаристијски пут ка вери. Евхаристија чини човека
благодарним бићем. Наша вера тако представља став
захвалности Другоме, то јест славослов Бога. Оваква
вера не пружа сигурност логичког убеђења. Једина
извесност коју пружа лежи у љубави Другога. Једини
доказ Божијег постојања јесте Његова љубав, коју на
делу показује само наше постојање. Ми смо вољени,
докле Он постоји.
Пре хришћанског откривења имамо многе примере
хумане етике као и љубави према ближњима, које не
треба мешати са узвишеном и изнад сваке људске логике етиком хришћанства. Ново што доноси хришћанство
јесте љубав без разлога – потпуно верни одраз љубави
Божије. У другом човеку, без обзира да ли је добар
или лош, пријатељ или непријатељ, треба волети саму
личност као што она јесте. Свакодневно искуство нам
говори да чак и они који су свом душом прихватили
Христове заповести, не успевају да заповест о љубави
према непријатељима остваре у свом животу. Она превазилази природне силе човекове и не може се испунити без помоћи благодати Божије. Да би се могао родити нови човек потребно је из њега извадити најдубље
корене старог човека. Нашем непријатељу потребна је
наша љубав, којом оплемењујемо свој дух и у висину
уздижемо његов. Почетак љубави према непријатељу
је усрдна молитва којом сведочимо истинску љубав

према њему. Ваља бити испуњен надом и оптимизмом
и знати да Христос јесте љубав. Какав год да је наш
пад, никад не треба да изгубимо унутрашњу радост
коју црпимо из чињенице да је Христос жив и да је
присутан у нашем животу.
Господ нам говори у Еванђељу да „непријатељи човекови могу бити и домаћи његови“ (Мт 10, 36). Можемо волети онако како Он воли само ако имамо потпуно смирење, послушност своме призвању и потпуно
поистовећење са Црквом. Црква се не може саздати
на људској мудрости и не може се мерити световном
идејом и представом успеха. Ако смо Божији сведоци,
увек ћемо подсећати све да Његови путеви нису наши
путеви и да Његова Премудрост није наша (људска)
мудрост. Бог нам изнова открива неупоредиву и неисказиву красоту, али и силу смирења и послушности,
открива верност као основно правило и основу живота
у Цркви. Човек прикован за свој Крст, који љуби цео
свет, па и непријатеље, подсећа нас на истиниту силу
и истинску славу Цркве Божије. Ко воли друге, а посебно непријатеље јесте светлост која нам показује истинито назначење човеково.
Не треба да нас збуњује максимализам евангелског
идеала: „Ја сам вам дао пример, да као што ја учиних
вама, и ви чините“ (Јн 13, 15). Апостол Јован Богослов
нас поучава: „Онај који говори да у Њему пребива, дужан је да, као што Он поживи, и сам тако живи“ (1 Јн
2, 6). Ово нам се чини немогућим. „Па ко се онда може
спасити?“ (Мт 19, 25), питали су се ученици у недоумици. Али, управо то немогуће јесте оно што се захтева
од свакога хришћанина, да „будемо савршени као што
је савршен Отац наш Небески“ (Мт 5, 48). Строгост
заповести учвршћује се величином обећања: „Тамо где
сам Ја, тамо ће и слуга мој бити“ (Јн 12, 26). Тако се
открива један и једини хришћански пут ка слави.
Знање у Цркви није апстрактно сазнање о Богу,
већ стање у коме се налази онај хришћанин који
своје срце отвори на куцање Христово. Такво стање
даје нам могућност да са радошћу испуњавамо Закон
Божији, волимо све што је Он створио, добре и лоше,
пријатеље и непријатеље. Тада можемо разумети заповест из књиге пророка Језекиља: „Сине човечији,
све речи моје које ћу ти казати, прими у срце своје и
слушај ушима својим. Иди к синовима народа свога, и
казуј им и реци им: Тако вели Господ Господ, послушали они или не послушали“ (Јез 3, 10-11).

напомене:
Ксенија Кончаревић, Путевима руске монашке духовности, Крагујевац 2004, 402.
2
Архимандрит Рафаил Карелин у књизи Пут хришћанина
(Манастир Подмаине 2012) износи став да не може бити истинског богопознања без љубави према непријатељима.
3
Архимандрит Софроније, Старац Силуан, Хиландар 1994,
312.
4
Исто.
5
Игњатије Брјанчанинов, у Путевима руске монашке духовности, 403, 405.
6
Митрополит Јован Зизиулас, Црква у тајни пројављена,
Пожаревац, 2012, 92.
7
Исто, 98.
8
Митрополит Јован Зизиулас, Заједница и другост, Пожаревац 2011,76.
9
Исто, 82.
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ЗНАЊЕ НАДИМА А ЉУБАВ ИЗГРАЂУЈЕ

Аутор чланка „Знање надима, а љубав изграђује“ (1Кор 8, 1) је просветни саветник у школској управи
Крагујевац
У постхришћанским околностима, или већ неком
другом постизму (како где, од друштва до друштва) добили смо право бујање различитих виђења, мишљења,
нарација, теорија, које су углавном у нивоу представа
или мнења о томе шта је свет или како свет функционише. Човек, али и људи, збирно или јединствено
(углавном групно), своје разумевање стања ствари или
околности живота често у историји проглашаваху за
коначно, али и једино прихватљиво, што је остављало
и такве последице које су могле да буду смртоносне за заступнике другачијег или не дај Боже другог
мишљења.
Светско друштво неравномерно се развија и различито буја под различитим поднебљем. Нпр. европски
културни простор не даје исте услове субјекту, као што
то пружа блискоисточни, онај у далекој Азији или на
аустралијском континенту. Подручја Северне, Средње
и Јужне Америке одвојене су приче иако у једној целини светског метежа, глобално повезаног света,
обухваћеног мрежом електронских комуникационих
линија, бежичних канала и WiFi-уређаја.
Посматрајући човека као биће слободно од Бога
да само одлучује и бира свој пут, са теретом историје
на плећима и културом као бедекером, који добија на
рођењу у свом породичном или којем другом животном окружењу, не можемо да се не запитамо пред неразрешеном темом знања, науке и љубави, вере.
Да ли је ово уопште питање дисјункције светова
или управо конјункције људске материјалности и духовности?
Човек, субјект слободан да доноси одлуке у тражењу
смисла живота, изграђује епистемоничну структуру
која му омогућава да у комфору културе ужива благодети посредовања са другим, али и самим собом, са
природом, космосом, и да ствара јединствену слику
функционисања света. Та представа света у којој агенс
са својом структуром интеракција обитава, изграђена
уз помоћ рација као алата савладавања околности свакодневног живота губи смисао ако превиђа било који
ентитет или чињеницу постојања. Човек је интелигибилно биће, али биће које има емоције. И управо тај
његов интелект обузет или премрежен емоцијама даје
му сигурност и позиционира га спрам два космоса –
оног чији је он атом и недељив део, и оног другог чији
је он универзум и целина. Те две екумене, повезане у
једну, којој је призма преламања човекова сазнајна и
емоционална структура, заправо, јединствено су присутне и представљају људску материјалност уроњену
у духовност као целину која бивствује у наручју света. Без те духовности, човек је ништа – љуштура одбачена и исушена од сунца истине, на обали сазнања,
крај океана духовности. Светлост животодавна, истина света, јесте избор хришћански. Али, истина о свету
није пуко знање о свету, већ и напајање надом као водом изворском и обитавање у океану љубави са вером
о долазећем спасењу.

Вековима, од Питагоре и питагорејаца (и пре
њих), преко Аристотела и Платона, Галилеја, Њутна,
Лајбница и данас, рецимо Стивена Хокинга, у развоју
научне мисли, откривамо свет, откривамо природу,
разумевамо друштво и човека и у овом главном току
никада нисмо напуштали те наговештаје духовности и
постојања онога иза. То иза, које и није ван нас самих,
није ван човека, већ у самом човеку, лучезарна је светлост вере која тиња и која је нашла свој коначни одраз
у Христу, који је пре свих векова. У Христу који се није
сам наметнуо, већ смо ми дошли до њега, разумевши
свет, али и осетивши љубав која је од почетка времена
била ту. Опет, тај пут који је Бог Човек прошао, прошао је за нас, али и оставио да и ми дођемо до њега,
својим примањем и прихватањем вере по слободном
избору.
Трновит, тежак пут од освита човечанства, био је
такав да смо понегде мислили да све знамо, и да је
само то знање довољно. Друштва која су тако била саздана од човека, била су саздана од насиља, утонула у
сумрак, удаљена од Светлости по свом избору, била су
душегупке. Закорачио је тада човек и у свемир, ослободио презрене и земаљско робље, али наступио је немир, немир душе... јер знање без љубави је погубно. И
човек је то схватио. Јер и то је сазнање.
Нажалост, лутамо, још увек лутамо.
У постхришћанском свету, уколико стварно успоставимо интеркултурално друштво, барем у неким
деловима светског друштва, у неким етат-друштвима
или државама-нацијама, хришћани ће имати прилику да своју веру, своје знање о Светлости прошире на
читаву Екумену, изграђујући љубављу, ново светско
друштво. А знање? Знање ће тек доћи, јер „Ако ли неко
мисли да нешто зна, још ништа није сазнао као што
треба знати“ (1Кор 8, 2).
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из
летописа
шумадијске епархије
БОГОСЛОВ ЈЕ СВЕШТЕНИК КОЈИ СВЕТ
ПРЕТВАРА У ЦРКВУ

У четвртак 7. фебруара, када наша Црква прославља Светог Григорија Богослова, Епископ шумадијски Г. Јован служио је у истоименом храму у Грошници Свету Литургију уз
саслужење свештенства Шумадијске епархије.
Владика је у својој проповеди истакао да је наш примарни
задатак да славимо Бога, а потом и да благодаримо Богу. Ко
то не зна – не зна шта је близина Богу. Свети Григорије је
током целог свог живота прослављао Бога. Ми говоримо:
„Диван је Бог у светима својим“ и зато се треба више Богу
молити него ли дисати. Тада људска природа постаје јака
и није подложна греху. Због тога је Црква с правом назвала Григорија Богословом. Ово је звање које не може свако
да понесе, већ само онај који је цео свој ум и срце предао
Богу. С тога су Бог и Црква Григорију доделили тај назив.
Ако питамо себе ко је Богослов и каква је улога Богослова
у нашој Цркви, трагамо за оним који говори о Богу и који
живи по Богу и у Богу. Богослов је онај који се моли. Нико
Христу не може прићи, ако га Бог Отац не привуче. Зато је
Богослов онај који је пришао Богу и спознао Га. То није онај
који је прочитао пуно књига, већ онај који Богом живи. Зато
себе треба да проверавамо да ли чинимо вољу Божију и да
ли живимо по Богу. Чисто срце и љубав ће нас привести
да постанемо Тело Христово – Црква. Јер Богослов је онај
свештеник који свет чини да постане Црква.
Владика Јован је потом преломио славски колач чији
су домаћини ове години били грошнички пароси Душан
Илић и Ненад Милојевић са председником Црквене општине Грошница и свим одборницима. Трпезом љубави у
парохијском дому Црква Божија у Грошници наставила је
празновање Светог Григорија Богослова.
Мирослав Василијевић, протођакон

ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА СЛАВА
ЦРКВЕ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА У ТОПОЛИ

У недељу, 12. фебруара, када наша Света Црква
прославља празник Света Три Јерарха и ову недељу
посвећује новозаветној причи о блудном сину, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован служио је свету Архијерејску Литургију у Тополи, у задужбинској цркви
која је посвећена истоименом празнику. Епископу су саслуживали свештеници Шумадијске епархије.
Овај храм малих димензија испунила су срца многобројних
окупљених верника, а посебан допринос милозвучности
литургијских химни дали су појци опленачког хора на челу
садиригентом Маријом Ракоњац.
Обраћајући се верном народу, Преосвећени Владика је
у својој беседи истакао поруку јеванђељске приче о блудном сину која објављује да је покајање веће од сваког греха.
Видели смо како пролази човек који жели да се одвоји од
Бога и да живи у слободи која га уствари поробљава. Само
је она слобода коју је Бог дао човеку приликом стварања
права и једина слобода, јер она човека ослобађа од самог
себе и од греха. Човек мора да сачува ту слободу јер кроз њу
побеђује смрт и задобија живот вечни у Царству Божијем.
Ова прича нас учи како се од блудног сина постаје нормалан
човек. Тај пут није ништа друго него сам Христос. Он нас

ослобађа од греха, Он нас освећује и Он нас приводи Богу
Оцу. Бог је свакоме дао одређене дарове и Он очекује од нас
да те дарове умножавамо. Проблем је што човек те дарове
злоупотребљава и што му тада главна оружја постају гордост и сујета која за последицу имају хладно и себично срце
у којем нема места за другог. Слобода подразумева одговорност према себи, али и према ближњима. Та одговорност
огледа се у жртви за друге, а та жртва рађа заједницу коју је
сам Бог благословио.

У продужетку Свете Литургије Владика је пререзао славски колач и честитао свечарима крсну славу, а након тога
породица Горана и Светлане Михаиловић уприличила је
трпезу љубави за све окупљене вернике.
Урош Костић, ђакон

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА И
ОСВЕЋЕЊЕ ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У
МЛАДЕНОВЦУ

У недељу, 19. фебруара, када наша Црква прославља Светог Светог Фотија Цариградског и Светог Вукола Смирнског, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г.
Јован служио је Свету Архијерејску Литургију у храму
Успења Пресвете Богородице у Младеновцу. Епископу су
саслуживала десеторица свештеника и четворица ђакона из
Епархије шумадијске, Архиепископије београдско-карловачке и Епархије жичке. Свечани тон богослужењу дали су
студенти Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Епископ шумадијски Јован је одликовао Архијерејског
намесника младеновачког протојереја Жељка Ивковића
напрсним крстом и поучио га да му ово признање буде мотив за још већи и приљежнији рад на Њиви Господњој. У
својој беседи након Јеванђеља Епископ Јован се осврнуо на
припремне недеље пред Васкршњи пост и објаснио верном
народу Младеновца важност искрене молитве и покајања,
насупрот гордости и сујети. Наш Владика је тумачио и прочитану перикопу о Страшном суду и нагласио шта треба чинити да бисмо задобили вечно блаженство и избегли огањ
вечни припремљен ђаволу и његовим слугама. „Ето нам
решења свих проблема, браћо и сестре! Господ нам каже да
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када учинимо било шта и било коме, ми заправо чинимо самом Христу. Тиме је Господ поистоветио себе са људима и
тиме нам рекао да у сваком гладном човеку гладује Христос,

у сваком жедном човеку жедан је Христос. На основу дела
ће нам Господ судити и то ће нас определити на којој ћемо
страни бити. Црква нас учи да није тешко задобити Царство небеско. Када чинимо добро дело не треба да о томе
трубимо, већ да доброчинства буду у тајности. Када имамо љубави у себи онда нећемо ни помислити да учинимо
нешто лоше другоме. Дакле, богољубље, човекољубље и
милосрђе је оно што смо дужни упражњавати“, закључио је
Преосвећени Владика.
Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован
је одликовао Орденом Вожда Карађорђа власника Млекаре „Границе“ и председника Скупштине Градске општине
Младеновац Драгана Вукадиновића, а Архијерејским граматама захвалности: Милеву Симић, Живорада Недељковића,
Недељка Боснића, Ненада Петровића, Милована Гигића,
Владимира Тимотијевића, Ивана Митровића и Божидара
Лончаревића. Награђени су дали немерљиви допринос радовима у младеновачкој Цркви, Парохијском дому и другим
активностима.
Након Литургије Владика је освештао чесму у порти
и Парохијски дом, чиме је овај објекат и званично завршен осамнаест година од почетка радова. Након тога,
заједничарење је настављено на трпези љубави у Свечаној
сали Парохијског дома младеновачког Храма. Братство младеновачког Храма је Епископу Јовану у знак захвалност
и љубави поклонило панагију, а директору Канцеларије
за сарадњу са црквама и верским заједницама др Милети Радојевићу икону. Том приликом протојереј ставрофор
Жељко Ивковић се захвалио Епископу на благословима и
подршци коју пружа младеновачкој Цркви, а др Милети
Радојевићу на материјалној помоћи без које многи од опсежних радова, који су предузети у претходних пет година,
не би били завршени.
Марко Јефтић, јереј

ступити на пут добра, јер и зао човек мисли да оно што чини
није зло него добро. Но, оно што нам непогрешиво указује
на разлику између добра и зла је наша савест, која иако грехом упрљана и успавана, када проради наводи човека на истинско покајање.
Повод овом сабрању био је још један у низу семинара
за свештенство Епархије шумадијске. Семинару су присуствовали свештеници три намесништва наше епархије:
бељаничког, космајског и колубарско-посавског. Тема
овогодишњег скупа гласила је „Савремени проблеми и изазови у служби парохијског свештеника“.
На самом почетку присутне је поздравио домаћин, Владика Јован, а потом је проф. др Зоран Крстић представио
циљ семинара и госте предаваче. Присутнима су се својим
излагањима представили професори Православног Богословског факултета Универзитета у Београду:
проф. др Зоран Крстић, катедра за Канонско право и
Хришћанску социологију ПБФ УБ;
проф. др Ненад Милошевић, катедра за Литургику ПБФ
УБ;
доц. др Србољуб Убипариповић, асистент катедре за Литургику ПБФ УБ;
доц. др Растко Јовић, асистент катедре за Канонско право
и Хришћанску социологију ПБФ УБ.
За разлику од претходних година када су се предавачи
присутнима обраћали са припремљеним предавањима, ове
године њихова предавања била су инспирисана питањима
свештеника из свих архијерејских намесништава наше
Епархије, која су предавачима била унапред достављена.
Овакав приступ учинио је семинар најзанимљивијим до сада
и свакако вишеструко корисним за све присутне. Отворено
је много актуелних тема, које су покренуле на размишљање
о савременој пастирској и богослужбеној проблематици.
Сабрање је завршено Трпезом љубави коју су за госте припремили свештеници космајског намесништва на челу са домаћинима, протојерејем ставрофором
Љубишом Смиљковићем, Архијерејским намесником
космајским и протонамесником Гораном Лукићем, парохом
неменикућским.

ПОСТ ЈЕ ПУТ ПОКАЈАЊА И ОПРАШТАЊА

У недељу, 26. фебруара по ранохришћанском предању,
у храму светог Саве служено је Опроштајно вечерње.
Веречерњој служби којом је началствовао јереј Алексан-

СЕМИНАР ЗА СВЕШТЕНСТВО ЕПАРХИЈЕ
ШУМАДИЈСКЕ У НЕМЕНИКУЋАМА

У понедељак, 20. фебруара, када наша Света Црква
прославља Светог Партенија Лампсакијског, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован, служио је
Свету Архијерејску Литургију у храму Светих апостола
Петра и Павла у Неменикућама, Архијерејско намесништво
космајско. Епископу су саслуживали свештеници Епархије
шумадијске.
Надахнутом беседом Првојерарх шумадијски обратио се
окупљеним верницима рекавши да је циљ хришћанског живота уклањање од зла и пристајање на пут добра. Без овог
почетка, које је у одрицању и уклањању од зла, немогуће је

дар Мирковић присуствовали су Његово Преосвештенство
Епископ шумадијски Г. Јован, братство светосавског храма,
професори и ученици крагујевачке богословије предвођени
протојерејем ставрофором др Зораном Крстићем, као и
велики број верника. На крају вечерњег богослужења
началствујући свештеник, отац Александар, прочитао је
Молитве за почетак Свете Четрдесетнице.

21
Након прочитаних молитви окупљеним свештеницима, богословцима и народу, обратио се Преосвећени
владика Јован честитајући им почетак Великог Поста и
наглашавајући значај поста у животу сваког хришћанина.
„Пост је пут покајања и праштања, и то би требало да буде
садржај и смисао не само поста већ и читавог нашег живота. Пример правог живота јесте живот Богочовека Исуса
Христа. Наш Господ Исус Христос почео је своју проповед
позивом на покајање, а завршио је праштањем на Крсту,
када се обраћа Богу Оцу и каже: „Оче, опрости им јер не
знају шта чине“. Праштање је плод који се развија из семена покајања. А покајање произилази из сагледавања себе
и својих грешака. Човек који увиди своје грешке и грехове
започиње пут покајања, а тај пут је пут преумљења, пут промене, пут преображења, пут Васкресења. Смисао читавог
поста стаје у последњу од оне три молитве светог Јефрема
Сирина које ћемо стално читати у време поста а она гласи:
„Дај ми да сагледам грехове своје и да не осуђујем брата
свога“.
На крају богослужења уследио је братски целив свих
окупљених између себе, и тражење опроштаја једних од
других пред почетак овог Крстоносног и спасоносног пута
на који смо се упутили, а то је пут Поста, одрицања и жртве
којим долазимо до радости Васкрсења.
После Целива мира и љубави, организована је Вечера
љубави у богословији.

НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА У КРАГУЈЕВЦУ

У недељу Православља, 5. марта, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован служио је Свету
Литургију у Саборном храму у Крагујевцу, уз саслужење
братства катедралног храма.
После прочитаног јеванђелског зачала, Преосвећени Владика Јован је рекао:
„Црква је ову недељу назвала недељом Православља. Шта
то Црква данас слави? Црква на првом месту слави победу
вере, вере Православне. Зато су оци Цариградског сабора ову
прву недељу посветили победи Православља над јересима,
а посебно над иконобарчком јереси, тј. над онима који су се
борили против употребе икона у Цркви. Шта значи, браћо и
сестре, за нас икона? Као што држимо са собом слику онога
ко нам је драг, а није са нама, и та слика замењује тај драги лик
док га не сретнемо у реалности, тако и икона оприсутњује
истину која тек треба да се јави, оприсутњује светитеље који
још нису у реалности са нама, исто као и Царство Божије,
које ми чекамо да дође. Свети Ваислије Велики на једном
месту каже: поштујући икону ми поштујемо њен Прволик.
У ствари, поштујемо реалност коју она изражава, али реалност којој се надамо. Тако, целивајући иконе Господа Исуса
Христа, Богородице и светитеља и клањајући се њима, ми
се не клањамо материји, не клањамо се дрвету на коме је насликана икона, него тим личностима које оне изображавају
и ономе што ће тек да дође. Ми сада имамо истину само у
икони, истина ће тек да дође, као што је и Литургија коју
служимо слика, икона оне Божанствене Литургије, у којој
се сабирају све ове наше Литургије које служимо у нашем
животу. Наша Црква је сва иконична. Она је икона будућег
Божијег Царства. Када Епископ са свештенством и верним
народом уђе у Цркву и седне на Горње место које се налази
иза Часног Престола у олтару, он у ствари иконизује Христа,
а свештеници иконизују апостоле, и не само то, то је икона
и Другог доласка Христовог и још нешто, то иконизује суд
свету, Који ће доћи да суди и живима и мртвима.“
У поподневним часовима с благословом Епископа Јована,
братство Саборног храма организовало је Велику Литију у
част и славу свих оних који су за две хиљаде година трајања
Свете цркве дали себе, своје трудове и животе за победу
вечне истине, слатког Православља. За победу коју је Пра-

вославна црква извојевала после дуге борбе над онима који
су свете иконе избацивали и протеривали из православних
храмова.
У Саборном храму Успења Пресвете Богородице са почетком у16 часова почело је свечано вечерње богослужење у
част победе Православља над свим кривоверјима и шизмама. У наставку богослужења, Преосвећени Владика, свештенство 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 одслужио је Молебан и прочитан је Синодикон, који садржи анатему или проклетство свих јеретика, посебно иконобораца,
затим похвалу за све ревнитеље православне вере. Тај Синодикон донет је 843. године у Цариграду.
Похвалном песмом на крају Молебна, Никите
Ремезијанског „Тебе Бога хвалим“, узнели смо молитву и
захвалност Свевечном Творцу због сачуване чистоте Православне вере.
Срећко Зечевић, протонамесник

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
КОЛУБАРСКО – ПОСАВСКОГ
НАМЕСНИШТВА

Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован
је у среду друге недеље Часног поста, 8. марта, служио
Литургију Пређеосвећених Дарова у храму Светог великомученика Димитрија, у Лазаревцу. Непосредно пред Свету
Литургију свештенство Колубарско-посавског намесништва исповедио је духовник манастира Драча, отац Онуфрије,
који је након тога саслуживао у литургијском сабрању епископу Јовану, заједно са свештенством овог намесништва.

Литургијском сабрању присуствовао је, и на њему се причестио, велики број верних. Преосвећени Владика Јован је
подсетио окупљене на смисао и суштину поста. Ми који се
постом, молитвом, покајањем и чињењем добрих дела припремамо за причешће, већ овде и сада кроз ову Свету Тајну
задобијамо вечни живот и Царство Небеско. Онај ко се
причешћује постаје дом Свете Тројице. Нарочито у току поста треба да се редовније и чешће причешћујемо и долазимо
у храм, а тада и наша молитва треба да је интезивнија. Молитва је ништа друго до наш разговор са Богом и са самим
собом. Дух свети тада води и руководи човека. У супротном
када се уместо Светим Духом, водимо сопственим духом
онда блудимо и лутамо не постижући циљ. Такав човек је
без Бога и због тога увек је незадовољан.
По већ устаљеном обичају, после Свете Литургије прочитан је темат. Ове године темат је припремао парох први
лазаревачки, протонамесник Владимир Стојковић, на тему
„Пастирски приступ болестима зависности“. Након читања
реферата уследила је квалитетна дискусија о ономе што је
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у реферату речено. Све похвале као и примедбе и сугестије
аутору овогодишњег темата, изречене су у братској љубави,
са циљем да рад буде још бољи и садржајнији. У дискусији
су учествовали сви присутни свештеници, а труд оца Владимира Стојковића, похваљен је од Архијереја.
Ово вишеструко корисно, едукативно и духовно сабрање
завршено је очинском поуком нашег Владике и трпезом
љубави коју је припремило свештенство колубарско-посавског намесништва, предвођено овогодишњим домаћинима,
свештенством храма Светог Димитрија.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА
КОСМАЈСКОГ

У среду, треће недеље Великог поста, 15. марта, Његово
преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован служио је
Свету Литургију Пређеосвећених Дарова у храму Светог
Великомченика Георгија у Поповићу. Епископу су саслуживали свештеници Шумадијске епархије.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА ЈАСЕНИЧКОГ
НАМЕСНИШТВА

У петак 10. марта, друге недеље Великог поста, Његово
Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован је служио
Свету Литургију Пређеосвећених Дарова у храму Светог
Јована Богослова у Влашком Долу надомак Смедеревске
Паланке. Преосвећеном су овом приликом саслуживали игуман Петар Драгојловић и свештеници Епархије шумадијске.
Пре почетка Свете Литургије свештеници Јасеничког намесништва приступили су Светој тајни исповести, коју је
обавио игуман манастира Пиносаве отац Петар.

Литургијском сабрању је присуствовао велики број верника који су се и причестили. Преосвећени Владика Јован
се обратио присутнима подсећајући их да је сада друга
недеља поста. Да смо у време поста посебно благословени
јер уколико држимо пост па се још и молимо у нама се излива благодат Божија. Пост је установљен још у Едемском
врту и први грех је управо непоштовање тог поста. Човек не
може служити Богу и мамону, ако служи Богу он кроз Цркву
чује Бога. Бога чује онај који пости, који се моли, који има
смирења, који не слуша своју сујету и гордост. За таквог човека пост је љубав, а не неки пропис. Постом ојачавамо веру
и вером укрепљавамо пост. Ми ћемо се причестити и постати храм Божији, храм Духа Светог. Зато стално проверавајмо
себе да ли смо бар мање учинили зла, а више доброг.
После Свете Литургије је прочитан рад на тему „Долази час и већ је ту када ће се истински богомољци Клањати
Оцу у духу и истини“ (Јн 4, 23), који је уприличио ђакон
при храму Свету Петке у Смедеревској Паланци Александар Јаћимовић. По прочитаном реферату приступило се
дискусији, у којој су учешће узели сви свештеници намесништва. Свештеници су изнели своја запажања са циљем да
поменута тема буде што потпуније обрађена. Завршну реч је
имао Преосвећени који је у очинској љубави произнео своје
похвале и замерке.
Литургијско сабрање је, после душевне хране, било продужено Трпезом љубави коју је уприличило свештенство.
Александар Јаћимовић, ђакон

Литургијском сабрању претходила је Света тајна исповести свештенства космајског намесништва, а исповедник
је, благословом Епископа, био високопреподобни схиархимандрит Јован, настојатељ манастира Тресије.
Надахнутим речима архипастирске беседе, Епископ је поучио верни народ и свештенство говорећи о Часном посту
– времену благости, пријатном и погодном за наше спасење,
за ишчекивање сусрета са Христом у заједници љубави.
Бог је човека створио као слободно биће, али човек треба
да има одговорност управо због слободе коју му је Господ
дао, и да не злоупотреби ту дату слободу. Јер човек пада у
грехове и чини зло, управо зато што злоупотребља ту дату
слободу. Зато и Свети апостол Павле каже да нам је све на
слободу дато, али нам није све на корист. Уколико човек злоупотреби слободу, онда ће њиме овладати зло, и тада није
више ни способан да мисли добро, а камоли да чини добро.
Њему је ум помрачен, њему је срце стврднуто, његова душа
се од Бога удаљила. Господ је човеку дао мудрост како би
разликовао шта је добро, а шта је лоше, али му ни та мудрост од Бога дата није на корист уколико је не проверава
Јеванђељем и Црквом. Зато је мудар онај човек који се Бога
боји, али не Бога као осветника, јер Господ је љубав, него
који се боји да се не огреши о љубав Божију, о слободу коју
му је Бог дао да буде слободно, али и мудро биће које се труди за своје спасење, које се труди да угоди Богу и да угоди
другоме човеку.
Преосвећени Владика је додао да су ови дани Васкршњег
поста дани када треба да се учврстимо у вери, када треба
више да се молимо и доброга чинимо, дани када се молимо Господу да нам очисти и душу и тело, дани када се
причешћујемо, тј. примамо Господа у себе.
После Свете Литургије приступило се читању реферата
на тему ,,Услови за причешћивање верника”. Реферат је написао и прочитао протонамесник Горан Јеремић, парох сибнички.
После прочитаног реферата, уследила је дискусија на поменуту тему, а наш Епископ је овом приликом, руковођен
очинским старањем и љубављу, у контексту прочитане теме
и уопште, посаветовао свештенике како да живе и како да
што боље врше своје пастирско служење на спасење народа
Божијег и на своје спасење.
Након читања реферата уследила је трпеза љубави, коју је
припремио отац Марко.
Горан Лукић, протонамесник
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ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА РАЧАНСКОГ
НАМЕСНИШТВА

Дана 24. марта, Његово Преосвештенство Епископ
шумадијски Г. Јован, служио је Свету Архијерејску
Литургију Пређеосвећених Дарова у храму Преподобне
мати Параскеве у Лапову. Повод за литургијско сабрање је
исповест Архијерејског намесништва рачанског. Пре почетка Свете Литургије свештенство рачанског намесништва се
исповедило, а исповедник је био протојереј стврофор Милан Борота.
Епископу Јовану у литургијском сабрању саслуживали су
свештеници Епархије шумадијске.
Ову духовну радост и евхаристијску заједницу употпунили су активним учешћем како верници из Лапова, тако и велики број деце. На позив ђакона „са страхом Божијим и вером приступите“ сви су приступили Светој Чаши, сјединили
се са Христом и на тај начин показали и потврдили да је
Света Литургија догађај будућности и предокус Царства
Божијег.
Надахнутим речима Архипастирске беседе Епископ је поучио верни народ и свештенство да су ови дани Васкршњег
поста дани када треба да се Богу молимо за духовно и телесно здравље, да се помолимо да нас Бог сачува од искушења,
од непријатеља, а на првом месту од нас самих. Јер човек је
сам себи највећи непријатељ. Ово су дани када треба да се
причестимо, да се учврстимо у вери, да нам Господ очисти
душу и тело. Када се причешћујемо, када примамо Частицу,
ми примамо целог Бога у себe. Али, да би то примање, то
причешће било на спасење, нама je потребно да верујемо у
Бога, да верујемо у све што је Господ рекао, а рекао је „Ко
једе моје тело и пије моју крв“, тј. Свето Причешће тај има
живот у себи. А тај живот је онај хришћански живот који
човека подстиче да има Бога у себи, који живи Богом, који
се ослања на Бога, који признаје Бога за свога Спaситеља и
избавитеља, и тако ми постајемо дом Божији. Налазимо се
у периоду када Црква износи Часни Крст да му се поклонимо и да га целивамо, јер Крст распећем Господа постаје
најделотворније оружје против ђавола. Зато нам је потребно
да знамо Тајну Крста, а то је самоодрицање! Нека би нам
Господ помогао да осетимо благодети поста, да нам просвети ум наш кога стално замућујемо нечистим животом.
Имајмо веру, јер ако је она мала, онда нам је мало знање о
хришћанском животу.
Након Свете Литургије приступило се читању реферата
на тему „Како ћемо сачувати живот у Христу, који смо стекли кроз Свете Тајне“, који је за ову прилику написао Младен
Ђурановић, парох јарушички. Отац Младен је у реферату
објаснио какву улогу у нашем животу имају Свете Тајне, зашто су оне битне за нас хришћане и шта је то светотајински
живот Цркве. На крају рада је наглашено да никада не смемо
изгубити из вида нити сметнути са ума „да је Евхаристија,
тј. Оваплоћени Христос Који нам се свецело даје – мерило и
провера свега и свих“.
Након прочитаног реферата уследила је дискусија на задату тему. Учешће су узели сви свештеници. На крају, Епископ Јован је поучио све свештенике и упутио благослов за
даљи мисионарски рад на њиви Господњој.
Након радног дела уследила је трпеза љубави, коју се
за ову прилику домаћински потрудио Живојин Павловић,
власник ресторана „Капија шумадије“.
Дејан Шишковић, протонаменик

ПРЕЂЕОСВЕЋЕНА ЛИТУРГИЈА И
МОНАШЕЊЕ У МАНАСТИРУ ВЕНЧАЦ

У петак 24. марта у манастиру Венчац у месту Брезовац надомак Аранђеловца, служена је Света Литургија
Пређеосвећених Дарова. Литургију је служио Игуман манастира Светог Архангела Михаила Пиносава у Кусатку Петар (Драгојловић).
У току Литургије је по благослову Епископа шумадијског
Г. Јована замонашена у чин мале схиме искушеница Драгана, која је на монашењу добила име Матрона, по Светој
Матрони Московској. Након прочитаног Светог Јеванђеља
отац Петар је одржао пригодну беседу поучивши новозамонашену сестру Матрону о узвишености монашког чина и о
томе како треба живети монашки живот. Још је говорио и
о животу Свете Матроне Московске који има велике сличности са животом новозамонашене сестре Матроне и рекао
јој да житије Свете Матроне треба да јој буде поука у њеном
наступајућем монашком животу.
Велики број верника је приступио Светој Чаши и тиме се
сјединио са Господом нашим Исусом Христом. Након Свете
Литургије уприличена је Трпеза Љубави којој је присуствовало сво окупљено монаштво, свештенство и сав верни народ.
Немања Искић, ђакон

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
ЛЕПЕНИЧКОГ НАМЕСНИШТВА

Након вечерње службе у понедељак 27. Марта, прота Милан Борота је обавио исповест активних и пензионисаних презвитера и ђакона Лепеничког намесништва у
Светотројинком храму у Крагујевцу.
Сутрадан у уторак 28. марта, братски састанак је почео
Литургијом Пређеосвећених Дарова коју је у храму Светих
апостола Петра и Павла у Бадњевцу служио Преосвећени
Епископ шумадијски Г. Јован. Саслуживали су свештеници
Епархије шумадијске.

Литургији су присуствовали ученици бадњевачке Основне школе и узели учешћа одговарањем на прозбе и јектеније,
те причешћем Светим тајнама.
Владика се вернима у препуном храму обратио беседом
рекавши да је пост време када се припремамо да се поклонимо Светом Васкрсењу Господа и Спаса нашега Исуса
Христа. Пост нам је дат на проверу себе: како се трудимо да
живимо хришћанским животом и како ревнујемо за Цркву
и богослужење. Сви говоримо да верујемо, а јесмо ли проверили своју веру Јеванђељем? Ако почнемо да мудрујемо
собом, онда потпадамо под гордост која од анђела прави
ђавола. Нико није у потпуности достојан да се причести,
зато нам је дат пост да припремимо себе. Зато треба да чинимо добра дела и видимо да ли смо за једну малу јоту бољи
него ли пре почетка поста. Човек је оно што има у срцу, оно
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што осећа и оно што мисли. Онај који се Бога не боји и људи
не стиди, чини сам себи највеће зло. Саберимо се у себе,
саберимо свој ум да не будемо расејани и подељени, да би
смо могли себе привести Богу.
Ове године рад на тему „Љубав према непријатељу – Зашто нас Господ трпи“ припремио је протојереј Милић
Марковић. Након читања реферата отворена је дискусија.
На крају је уприличена трпеза љубави са парохијанима
Бадњевачке Црквене општине.
Мирослав Василијевић, протођакон

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА У
АРХИЈЕРЕЈСКОМ НАМЕСНИШТВУ
БЕЉАНИЧКОМ

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
КРАГУЈЕВАЧКОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА

На дан Светог Алексија човека Божијег, 30. марта, одржан
је братски састанак свештенства крагујевачког намесништва у Саборном храму у Крагујевцу. Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован, уз саслужење свештенства Епархије шумадијске, служио је Свету Архијерејску
Литургију Пређеосвећених Дарова. Преосвећени владика
Јован је у својим архипастирским молитвама призвао благослов Божији и благодат Духа Светог и Животодајног на
свештенство и верни народ крагујевачког намесништва.

У среду, 29. марта, у храму Светог пророка Илије у
Вранићу, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски
Г. Јован служио је Литургију Пређеосвећених Дарова. Епископа је дочекао велики број верника и деце из ОШ „Павле
Поповић“ у Вранићу. Владики су саслуживали јеромонах
Онуфрије (Вранић), духовник манастира Драче, и свештеници Шумадијске епархије. На Литургији су певали београдски богослови. Пре Литургије отац Онуфрије је исповедио свештенике бељаничког намесништва.

После причешћа свештенства уследила је беседа епископа. Владика је подсетио да се налазимо у посту свете четрдесетнице када смо позвани да преиспитамо свој духовни
живот. Пост је благослов Божији. Грех прља човека, а пост
нам је дат да превазиђемо грех. Грех није само када чинимо зло већ и када не чинимо добро. Зато нам је дат пост за
очишћење да што достојнији приступимо Светом Причешћу,
јер нико није достојан и није без греха. Кроз пост се чистимо и као што је и храм и дом наш чист тако и тело и душа
треба да се очисте. Епископ даље каже да нам је неопходна
припрема за заједницу са Богом. Пост средство, а циљ нам
је заједница са Христом. Телесни пост је само почетак, јер
поред тога потребни су нам духовни пост, молитва и добра
дела. Погледајмо истински себе и не оправдавајмо се јер је
Бог тај који ће нас оправдати. У Литургији примамо Духа
Светога и тада нам се отварају духовне очи за Вечни живот.
После Литургије одржан је састанак Владике и свештеника бељаничког намесништва, на којем је прочитан реферат барајевског ђакона Зорана Станковића на тему „Какав
допринос у Христу даје Свето причешће“. Ђакон је ову
тему обрадио богословски кроз осврте на њене историјске
и литургичке аспекте. То је подстакло сабрање да из плодне дискусије извуку многе поуке и решења за различите
ситуације са којима се сусреће свештеник у садашњем времену. Епископ је у току расправе очински посаветовао свештенике, а општа духовна радост је била и поука професора
Богословског факултета у Београду протојереја ставрофора
др Радомира Поповића.

Пензионисани парох сушички протојереј Милан Беговић
је за своје служење Цркви Божијој, одликован од стране
Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Г. Јована,
чином протопрезвитера ставрофора. На Светој Литургији
беседио је парох осми крагујевачки јереј Душан Мучибабић.
Радост Евхаристијског сабрања употпуњена је присуством
и активним учествовањем ученика веронауке из Крагујевца.
По завршеном Евхаристијском сабрању у сали Духовног
центра Саборне цркве „Новомученици крагујевачки“ приступило се читању реферата на тему: „Ја сам Пастир добри“ (Јн 10.) Тему је припремио привремени парох Шести
крагујевачки јереј Слободан Савић.
После завршеног излагања теме, развила се веома плодна
дискусија међу свештенством. Након дискусије, за Епископа и свештенство организована је трпеза љубави, још једна
агапа, како би то рекли древни хришћани.
Срећко Зечевић, протонамесник

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
ОПЛЕНАЧКОГ НАМЕСНИШТВА

У петак, 31. марта, Његово Преосвештенство Епископ
шумадијски Г. Јован, уз саслуживање свештеника Епархије
шумадијске, служио је Литургију Пређеосвећених Дарова
у храму Светих Козме и Дамјана у Загорици. Повод овог
молитвеног сабрања била је исповест свештенства опленачког намесништва које је исповедио протосинђел Николај
Младеновић.
Владику Јована дочекао је велики број деце из локалне
школе као и верници који су се постом и молитвом спремали
за Свето причешће. Владика је, обраћајући се верницима беседом, нагласио значај Светог Причешћа и делотворност ове
Свете тајне. Човек који себе не обнавља Христом и врлинама не може бити духовно јак. Припремање душе и тела за
сусрет са Христом требало би да буде главно занимање нас
хришћана. Велики пост је диван период у којем ми вршимо смотру над собом, себе преиспитујемо, срце чистимо,
мисли и речи преображавамо, а као круну свега тога себе
освећујемо Богом. Пост је богочовечанска врлина у којој
Бог води, а човек бива вођен. Човек који је у гордости,
сујети, пакости и страстима не воли нико да га води, јер он
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сам себе води, тј. грех га води. Узраставши у вери светитељи
су себе сматрали највећим грешницима, док су с друге стране највећи грешници себе сматрали највећим праведницима. Пост и молитва су средства којима се најбоље штитимо
од демона, стога они постају неопходни у животу сваког
хришћанина.

Након Свете Литургије уследило је сабрање поводом
читања реферата јереја Николе Илића, који је у свом раду
„Евхаристија – извор и увор свих Светих тајни“ истакао да
се Свете тајне не могу одвајати од Свете Литургије, да се
Света Литургија не може одвајати од Цркве, да се Црква не
може одвајати од Царства Небеског, јер ако би се то учинило
онда не би било ни Цркве, ни Свете Литургије, ни Царства
Небеског. Током дискусије Владика Јован је свештеницима
дао смернице у даљем духовном деловању, поучивши их
како историјским – светоотачким, тако и данашњим примерима како сачувати јединство Цркве и њених Светих тајни.
Након плодотворне дискусије Владика је благословио трпезу љубави коју је приредио Љубиша Ђукић из Загорице.
Урош Костић, ђакон

ИСПОВЕСТ СВЕШТВЕНСТВА ЛЕВАЧКОГ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА

Дана 3. априла у манастиру Каленићу Његово Преосвештенство Епископ Г. Јован служио је Литургију
Пређеосвећених Дарова. Пре почета Литургије свештеници
су се исповедили, а исповедник је био игуман манастира Пиносаве Петар (Драгојловић). Епископу су поред поменутог
игуману салуживали и свештеници Епархије шумадијске.
У својој беседи Епископ је говорио о значају поста,
предстојећим празницима, али се осврнуо и на празник Свете Марије Египћанке.
Након Свете Литургије, у манастирској сали отац Драгиша Богичевић је прочитао реферат на тему „Значај молитве
за пастира Цркве“, за који је од Епископа добио високу оцену, а сама тема је отворила многа питања, али и дала многе
одговоре. Трпезу љубави је припремило братство левачког
намесништва са сестринством манастира Каленић.

ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА
АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИШТВА
МЛАДЕНОВАЧКОГ

Дана 6. Априла, када Црква прославља Преподобног
Захарију (Претпразништво Благовести), Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Г. Јован служио је Литургију
Пређеосвећених Дарова у храму Успења Пресвете Богородице у Младеновцу.
Светој Литургији је претходила исповест свештенства
Архијерејског намесништва младеновачког, а исповедник
је био протосинђел Николај (Младеновић), игуман манастира Вазнесења Господњег – Саринца у Великим Пчелицима. Епископу су саслуживали свештеници Епархије
шумадијске. Свечани тон Богослужењу дао је хор „Благовести“ под вођством професорке Љиљане Миловић.

Након причешћа Епископа и свештеника приступили су
Светој чаши присутни верници. У својој беседи Епископ
Јован се обратио народу подсетивши да се на Лазареву суботу завршава Велики четрдесетодневни пост након чега
долази Страсна седмица. Долази недеља страдања Господа
Исуса Христа, у којој је Он из превелике љубави према нама

људима принео Себе на жртву. И ако је човек окренуо леђа
Богу, Бог није окренуо леђа човеку, већ се Он се жртвује за
децу своју. Епископ је подсетио верни народ Младеновца
да је важно редовно се причешћивати и ван поста, али да
постоји императив хришћанског живота да би се могло приступати Чаши. Владика је указао на важност празника Благовести кроз призму Богородичиног слободног избора да
роди Спаситеља.
У парохијском дому храма Успења Пресвете Богродице
парох јагњилски јереј Бојан Вићовац је прочитао реферат
на тему „Рај и пакао“ након чега је уследила вишечасовна
плодна дискусија. На крају се приступило трпези љубави
коју је припремило братство младеновачког Храма.
Марко Јефтић

Продајни
центар
Епархије
шумадијске
Интернет продавница
црквених предмета за
цео свет

www.eparhija.rs
Опрема за храмове
Опрема за свештенство
Иконе, крстови, тамјан
Филигрански програм
Јеванђеља, књиге
Црквени артикли

www.eparhija.rs

26

СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ И ДАН ДРЖАВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОРАШЦУ

сретење у орашцу

Празник Сретења Господњег и Дан државности
Републике Србије и ове године традиционално су
прослављени у Орашцу надомак Аранђеловца. На
данашњи дан пре 213 година је подигнут Први српски
устанак у Марићевића јарузи у Орашцу. Прослава
празника Сретења Господњег и Дана државности Републике Србије је започела Светом Архијерејском
Литургијом.
Свету Архијерејску Литургију је служио Његово
преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован
уз саслуживање архијерејских намесника орашачког
протојереја ставрофора Миће Ћирковића, опленачког протојереја ставрофора Миладина Михаиловића,
јасеничког
протојереја
ставрофора
Велибора
Ранђића, младеновачког протојереја Жељка Ивковића,
протођакона Ивана Гашића и ђакона Немање Искића.
Чланови хора „Света Анастасија Српска“ су својим
појањем и одговарањем на Светој Литургији увеличали и улепшали овај свети дан.
Након прочитаног зачала из Светог Јеванђеља,
Епископ Јован је присутним верницима честитао празник, а потом одржао беседу која нас је много чему поучила. На самом почетку Епископ је појаснио значај
празника и значај термина „сретење“. Бог је дошао човеку у сретање да би му помогао, да би га избавио од
робовања греху. Ако се човек не сретне са Богом овде,
док је још на земљи, неће се са Богом срести ни на
Небу. Господ је своје старозаветно обеђање дато Светом Симеону Богопримцу одржао, и то треба да нам
буде поука да Бог своја обећања дата човеку испуњава
увек и свагда. Владика Јован је навео и да је химна коју
је Свети Симеон Богопримац изговорио заправо наш
подсетник да ће нам Бог испунити оно шта је обећао.
Нема веће радости од сусрета са Богом, јер као када
чекамо сусрет са неким нама веома блиским, па имамо

снаге да издржимо до тог момента, тако требамо имати и снаге да издржимо до сусрета са Богом, рекао је
Преосвећени Владика.
После Свете Литургије Епископ Јован је пререзао
славске колаче у храму Вазнесења Господњег у Орашцу, а потом је у Марићевића јарузи, месту подизања
Првог српског устанка одржао помен пострадалим
војсковођама и устаницима који су своје животе положили за веру и отаџбину у борби против турске
окупације. Свечаности поводом Дана државности Републике Србије су присуствовали Епископ шумадијски
Господин Јован, свештенство орашачког намесништва, представници Општине Аранђеловац и други
уважени гости. Венце су положили у име Општине
Аранђеловац председник Општине Бојан Радовић, а у
име Народног музеја у Аранђеловцу директор музеја
Дарко Павловић. Присутнима се потом обратио председник Општине Аранђеловац Бојан Радовић. Задужбинско друштво „Први српски устанак“ из Орашца
традиционално сваке године уручује песничку награду
„Одзиви Филипу Вишњићу“ за родољубиво песништво. Жири у саставу: академик Матија Бећковић, академик Милосав Тешић, песници и књижевници Драган
Лакићевић, Владимир Јагличић и Иван Златковић, донео је једногласну одлуку да се ове године награда додели знаменитом песнику Крстивоју Илићу из Шапца.
Потом је уследио музичко-сценски приказ под називом
„Вождов сан“. У овом приказу су учествовали драмски
уметници: Лепомир Ивковић, Биљана Ђуровић, Здравко Малетић, Иван Вучковић, Ненад Вулетић, Младен
Кнежевић и Александар Милојевић. Целокупни свечани сретењски програм су оплеменили вокална група
„Србски Православни појци“ и инструменталиста Милинко Ивановић.
Немања Искић, ђакон
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Мр Небојша Ђокић

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ НИКОЉСКЕ
ЦРКВЕ У ШАТОРЊИ
тром и прецизном цртежу, свежем колориту и сигурној
моделацији.4 На основу записа, који су урезани у камене блокове на северној фасади цркве, види се да је
у другој половини XV века и почетком XVI века био
развијен монашки живот.5 На основу новооткривених
угребених записа у припрати и наосу можемо претпоставити да је манастир био жив 1487, 1542, 1584. и
1621. године.6
Кад је реч о повезивању Никоља са неким од манастира из османских дефтера јавља се велики
проблем што истовремено постоје два манастира
посвећена Светом Николи у Шаторњи. Постоје различита мишљења који је од та два манастира данашње
Никоље. Уз извесну ограду ми сматрамо да је то манастир који се у османским дефтерима јавља са другим
именом Ђурановић, пре свега зато што већ споменути
урезани записи као и обимни радови на обнови манастира говоре да је он све време био жив управо као
Ђурановић. Други манастир посвећен Светом Николи
у Шаторњи познат под другим именом као Рахибчић
(тј. у преводу Калуђерчић) који је изгледа током целог
XVI века био пуст. Ако је наша претпоставка тачна
онда можемо рећи да је манастир Ђурановић, друго
име Свети Никола 1516. године улазио у тимар Паве
и Манола Комнена, синова Богданових. У манастиру
су те године живела три калуђера: Арсић, Максим и
Синодор(?). Манастир је имао 3 куће. Манастир је поседовао и један млин, док су се виногради обрађивали
споља. Калуђери су плаћали 75 акчи за испенџу, од
ушура за кошнице су плаћали 15 акчи и за 28 медри
шире 226 акчи. Сељаци који су обрађивали манастирско имање за 224,5 медри шире плаћали су 1581 акчу.
Укупно је манастир плаћао 1877 акчи (рачунајући оно

историја

На источним падинама планине Рудник, недалеко
од села Горње Шаторње, у долини Никољске реке налази се манастир Светог Николе, у народу познат као
Никоље. Манастирски комплекс смештен је на платоу у клисури Никољске реке и састоји се од цркве
са припратом и звоником, два конака и дела оградног
зида. Црква је подигнута у време владавине деспота
Стефана. Из натписа над порталом, између куле и нартекса, види се да је подигнута 1425. године и да је
њен ктитор Никола Дор(ј)ечиновић властелин деспота
Стефана који је умро пре завршетка градње задужбине. За нашу државноправну историју значајна је врло
проширена владарска титула деспота Стефана која се
јавља на натпису.1 По свему судећи, црква је првобитно замишљена као придворица и маузолеј за ктитора
и његову породицу.2 Ранији истраживачи су сматрали изгледа да они нису били сахрањени у манастиру
Никољу. Међутим, сликање деизиса у линети портала,
са делом завршног текста са поменом „блажени покој
и вечна памет“, што у суштини значи да је у време
завршетка градње, осликавања цркве Светог Николе
и клесања слова на ктиторском натпису верни властелин Никола Доречиновић већ био сахрањен у свој задужбини, а од патрона и имењака Светог Николе моли
да „му је помоћник на страшном суду“. Ова молитва
са фреском Деизиса из Шаторње, иконографски је део
Страшног суда.3
Недавно је откривено, у доњој олтарској зони, да
је Никоље било живописано у XV веку. Реч је о ош-
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што су плаћали сељаци који су обрађивали манастирске винограде.7 Према Смедеревским дефтерима No
187 (1536. године) и No MXT 629 (после 1536. године) манастирске винограде, који су били оптерећени
са 4125 акчи, обрађивали су становници Рудника и
Шаторње. У манастиру је обитавао један монах. Током друге половине XVI века помињу се само имања
обрађивана изван манастира и на која се плаћало 1897
акчи (Смедеревски дефтери No 184 и No MXT 613).8
У исто време када је у XVII веку манастир поново
живописан дошло је и до знатније обнове. Том приликом црква је у горњим деловима президана, кров
и кровни покривач замењени, а припрата и наос осликани новим слојем живописа. Тешко је прихватити
мишљење које постоји у неким стручним круговима да
је манастир можда, пред обнову Пећке патријаршије,
био оштећен и краће време запуштен.9 У првим
деценијама XVII века осликали су га мајстори сродни
мајсторима који су радили у Благовештењу рудничком,
Ломници, Пустињи и на цркви у селу Штаве. Посебно
су били вешти при приказивању појединих ликова који
су брижљивије моделовани и често живописани.10
Интересантно је да из једног недатираног натписа сазнајемо да се манастир Никоље звао и манастир
„Шаторња Доња“. Сам запис је игумана кир Тимотеја.11
У аустријском попису из 1718. године помињу се
и Горња и Доња Шаторња (Schatorna Ober und Unter)
и то као насељена села са укупно десет породица.

Међутим, не помиње се ни један манастир поред њих.12
Интересантно је да се манастир не спомиње у првим
посписима Ваљевске епископије, већ тек у једном од
последњих сумарних пописа из 1735. године. Ту се изричито наводи да се нурија манастира Шаторње налази у дистрикту рудничком.13 У догађајима око Кочине
крајине, када су монаси из других оближњих манастира играли активну улогу, нема помена ни о манастиру
ни о цркви у споменута два села. Не спомиње се ни у
извештајима аустријских обавештајаца из времена непосредно пре Кочине крајине.
У једном доста поузданом документу Описаније
њеких монастиреј в Сербији находјашчихсја насталом
1804. или 1805. године манастир Никоље се не помиње,
тако да пред Први српски устанак извесно није био манастир. Међутим, он се у том документу не помиње
ни као пусти манастир, а ни као манастир претворен у
мирску цркву.14 Мањи натпис, откривен приликом конзерваторских радова на припрати, урезан на мермерној
плочи, а у коме се наводи да је протопоп Атанасије
Поповић Антонијевић спровео воду до села Блазнаве
1802. Године,15 не мора да има директне везе са самим
манастиром, највероватније је плоча донета однекуд
приликом обнове манастира 1818. године. Ипак, треба споменути да се у Рудничкој нахији у споменутом
Описанију непосредно поред појушчих манастира
Благовештења и Вољавче спомиње манастир Придворица као пусти манастир. Ако је аутор Описанија водио рачуна о географском редоследу, а углавном јесте (премда ипак не баш увек), у склопу
једне нахије споменути манастир Придворица
би лако могао да буде Никоље. У ствари тешко
је рећи који би други и био.
У литератури се наводи да је књаз Милош
обновио и у „совршенство“ довео цркву 1817.
године.16 Међутим, то није баш најтачније.
У лето 1817. године долазили су кметови из
села око манастира Светог Николе да моле
обор кнеза Милутина Савића из Гараша, да
им се дозволи да обнове манастир. О томе је
кнез Милутин најпре обавестио усмено књаза
Милоша а онда је, након поновног доласка
кметова, и писмом од 28. септембра 1817. године17 о истом обавестио књаза. Кнез Милутин је у свом писму у потпуности подржао
њихову молбу и сам молећи књаза да изађе у
сусрет народној жељи.18 Књаз, из непознатих
разлога, није одмах дао одобрење већ је тражио додатна обавештења. Због тога му је кнез
Милутин још једном писао 23. октобра 1817.
Године, поново га молећи да одобри обнову
манастира и ургирајући да одобрење што пре
стигне да би могли да се искористе преостали
топли дани.19 Књаз је коначно одобрио обнову манастира, премда не знамо кад је тачно то
одобрење стигло. У сваком случају никакви
обимнији радови нису могли бити обављени
те 1817. године, ако су икакви радови и вршени јер врло брзо стигла је зима. Тек следеће
године кренуло се у праве радове на обнови
и до краја лета радови на цркви су приведени
крају. Кнез Милутин је писмом од 17. августа
1818. године обавестио књаза да су мајстори
стигли до крова, али да су настали проблеми

јер недостаје 10.000 ћерамида.
Кнез Милутин се већ раније
писмом обратио кнезу Вујици
Вулићевићу за ћерамиду, али
му је овај одговорио да су све
ћерамиде распродате и нема
више ни једне. Због тога је
Милутин, у поменутом писму,
молио књаза да им помогне
око набавке ћерамида, иначе
ће они морати да привремено
покрију цркву сеном.20
На западу, уз припрату 1817. године призидан је
снажни двоспратни звоник
рађен у духу средњовековних
пиргова. Основа је квадратна са равном дрвеном
међуспратном конструкцијом.
Грађен је од речног камена са
дебелим масивним зидовима.
Фасаде су премалтерисане и
прекречене. Улаз је на западу,
лучно је засведен са троструко
профилисаним оквиром. Изнад њега су три полукружне
лунете рађене у две зоне, доле
две мање, а горе једна знатно
већа. У њима су били насликани заштитници цркве али фреске су данас уништене. Изнад
приземног дела на сваком
спрату су лучно једноделни
прозори, а на врху четворосливни стрми кров покривен
бакарним лимом.
О овој обнови на храму постоји следећи запис (у

савременој транскрипцији): Обнови се храм свјатаго
јерарха отца Николаја на малом потоку Шаторњи
при сијатељнишем књазу сербском Милошу Обреновичу, и при супруги его великои књагињи Љубици Обреновича, при чедами их господичнами Петрии и Савки,
при братијами его сијателства г. Јоану Обреновичу,
супруги его Круни, при г. Јефрему Обреновичу и супруги его Томании при г. Ристи Милановићу, трудом и
настојањем Теодосијем јеромонахом родом из Студенице с помошчју туторов и прочих.21
Почетком 1820. године, по налогу књаза Милоша,
дошао је један монах из манастира Драче да преузме
управу над манастиром Светог Николе у Шаторњи.
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Овај неименовани монах је
прегледао сам манастир и околину. Затекао је релативно добро стање осим што је имање
на потесима „Градина“ и
„Ливада“ добрим делом било
разграбљено од стране околних сељака. Зато је монах од
Милутина Савића тражио нешто земље за обраду, до даљег
књажевог упутства, као и да
му се врати стара манастирска нурија. Милутин Савић
је о овоме обавестио књаза
писмом од 11/23. марта 1820.
године истовремено тражећи
даља упутства.22
Децембра 1821. године
кнезу Милутину су дошли
кметови села Воиковца са
молбом да припадну нурији
манастирској. Овај њихов
захтев је Милутин подржао
напомињући књазу да је то
важно јер је манастир у свему
веома оскудан.23
Из народне касе 1828. године плаћено је за поправку цркве у Медвеђи, набавку одежди за цркву у Хасан
пашиној паланци, поправку
цркве у Шаторњи и „једну
конту“ Јањи молеру за иконе.24
Нешто касније, из народне
касе је 16. септембра 1828. године поново плаћено мајстор
Веселину25 за оправку цркве у
Шаторњи.26

Почетом 1836. године јереј Јанко Исаковић, који
је вршио дужност и настојатеља манастира Никоља,
остављен је за помоћника на парохији са половином
прихода.27 Иначе, јереја Јанка је рукоположио митрополит Антим 26. маја 1829. године у Београду. Јанко
је 1836. године имао и парохију и синђелију на њу.28
Јосиф Вукмировић, игуман манастира Никоља, умро
је 22. јула 1836. године.29
У актима из тога времена често се помиње и име
протојереја Јосифа Стефановића као врло спремног
и способног свештеника, који се и својим добрим и
рђавим особинама одвајао од својих другова. Он је
био један од првих наставника хришћанске науке у
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крагујевачкој гимназији. Интелигентан и писменији од
осталих, он је, поред митрополита Петра и гимназијског
директора Димитрија Исаиловића, био трећи члан за
коректуру Часловца и осталих богослужбених књига
које су штампане у Крагујевцу. С друге, пак, стране,
он је по своме животном поведенију био не најбољи
пример. Пргав и жустар, без духовничке смирености,
он је био увек готов на свађу, да ратује с ким стигне
и да се брани или напада са оним што му прво падне
под руку. И против њега су честе тужбе и грађана и
његових сопароха, чак се једном приликом 1836. године јавно потукао са учитељем Георгијем и ударио га
штапом по глави, због чега је био ухапшен три дана о
хлебу и води.30 Једанпут је кажњен и епитимијом, која
се састојала у очитанију опредељена му молебствија
на сваки дан за једно одређено време. Кад све то није
ништа помогло и кад је већ досадио својим обесним
понашањем, које је било утолико теже што је он, као
катихета у гимназији, био и васпитач омладине, књаз
Милош је једнога дана просто захтевао од митрополита да га куд зна уклони из Крагујевца. Сад на Велику
суботу и на Воскресеније – каже књаз за њега у писму
митрополиту – није хтео са собом проче свјашченике
узети при ношенију литије око цркве; позавађао се с
њима, па их оставио за певницом, а он сам узео пред
собом два ученика и тако је носио литију.31 Такво
понашање баца врло ружну слику и на њих и на цркву,
и зато кнез тражи да се сви раселе: и протопрезвитер
и свештеници који нису ништа бољи од њега. У одговору на то писмо, митрополит даје кнезу за право,
и сам је мишљења да треба Крагујевац очистити од
непристојних свештеника и довести друге за оно знаменито место приличне. Он му предлаже: јереја Јанка
из Шаторње, јереја Илију из Жабара и јереја Стефана
из Паланке, као пристојне свештенике, трезвене и доброг поведенија.32
Никољска црква је до 1836. године била манастир, а тада је претворена у мирску цркву.33 Наиме,
из митрополије је књазу Милошу крајем 1836. године

предложено да се манастир Никоље у мирску цркву
обрати.34 Књаз је неколико дана касније то одобрио као
и да се јереј Јанко из Крагујевца премести у Никоље, а
на његово место у Крагујевцу да се постави Софроније
из Крушевца.35 Све ово је затим јављено крагујевачком
протојереју Јосифу Стефановићу.36 Истовремено, том
приликом је урађен и инвентар свих покретних и непокретних добара манастира Никоља,37 а нешто касније
дошло је и до спора око воденице манастирске.38
По попису из 1836. године39 црква Никољска храм
Светог Оца Николаја се налазила изван села у планини поред речице и имала је осредњу порту. Комисија
није знала када и од кога је начињена. Црква је била
саграђена од камена, покривена шиндром и те 1836.
године била је у добром стању. Од црквених утвари
имала је два путира, један крст, није имала темпло али
је имала 23 иконе, 5 кандила, две кадионице, 4 чирака,
једну звездицу, једно копље, један дискос, једну петохлебницу, један полијелеј, једну кутију за агнец, један
барјак, два звонца, једну xезву, један иконостас и једну
звечку. Од одејанија црквених имала је 6 епитрахиља,
два воздуха, једне наруквице, два стихара свештеничка, два појаса, 4 фелона, 5 завеса на дверима, 7 других
завеса, два дарка, 3 ђачка стихара и 8 пешкира. Црква
је располагала и са књигама и то једним Евангелијем,
једним Страстним Евангелијем, два Полустава, једним
Служебником, једним Обштаком, једним Минејом,
једним Апостолом, једним Молитвеником, једним
Требником, једним Пентикостаром, једним Триодом,
једним Псалтиром и једним Часловцем. Интересантно
је да црква није имала звона али је имала прилично и
покретног и непокретног имања. Тако је, рецимо, имала 3 краве, 35 комада свиња, једног коња, једну башту,
један плац, 102 дрвета шљива на разним местима, 10
ливада, једну зграду на две етаже (са две собе, једном
кошарицом, једном кујном и ходником на горњој и великом трпезаријом на доњој етажи), као и једно старо
здање са једном собом, кујном и каменим подрумом.
Нурија манастира Никоља је 1837. године била
ова:40

Јанко Исаковић ће бити јереј никољски и 1841. године.
Митрополит је 19. маја 1842. године упутио молбу Попечитатељству просвешчењија да се обштетсво
никољско од кулука ослободи за ту годину јер намерава да цркву поправља и звонару од камена сазида.41
Црква је поново живописана 1850. године. Овај живопис је рад пожаревачког сликара Живка Павловића
и његовог помоћника Илије Стојчевића. Испуњава све
зидне површине у цркви и олтару и веома је добро
очуван. Рађен је у темпери преко остатака првобитник
фресака.42
Црква има план једнобродне грађевине са три
неједнака травеја по дужини, куполом над средњим
простором и истовремено грађеном припратом квадратне основе. Западни травеј је двоструко дужи од
источног. Апсида изнутра има облик половине елипсе, споља је полукружна. Проскомидија је обележена
полукружном, лучно завршеном нишом у североисточном углу. Једна мања четвртаста ниша налази се
на северном зиду источног травеја. Купола, коју носе
пиластри преко сводова и прислоњених лукова, изведена је изнад правоугаоног простора, због чега је придодат још један пар прислоњених лукова, а прелаз ка
унутрашњем кругу тамбура извршен помоћу неправилних и веома истурених пандантифа.
Фасаде су нерашчлањене и без икаквог украса. На
северној фасади, према западу, налази се полуобличасто засведени улаз. Три једноделна правоугаона прозорска отвора распоређена су на јужној фасади (један
на припрати), а по један на северној фасади и апсиди.
Отвори су приближно у истом нивоу. Тамбур куполе је
споља осмостран, са узаним прозорским отворима на
свакој страници. Црква је опасана сасвим плитким каменим соклом. Црква је озидана ломљеним и притесаним каменом (пешчар и сига) а затим је омалтерисана.
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Хвала ти оче, хвала ти Златоусти
За све молитвом обасјане топле ноћи
Уз молитвене речи што ум ми допусти
Да бих твојим стопама могао поћи.
Грешио сам много, знам, опрости
У уму мом рђаве и зле речи лежаше
Молим те Свети, опрости мојој злоби
Због које ми усне на ближње режаше.

Хвала ти Јоване, Златоусти и Свети
За топле речи, за златно откривење
Опрости ми и немој ме клети
Јер немадох пре то свето просветљење.
Убоги ти слуга, данас гласно нариче
Молитву покајању, за просветљење душе
У капели малој, име ти дозива и виче
Да отераш искушења што му веру руше.

О, хвала ти оче Јоване Златоусти
За ватрене речи којима бранио си веру
Одбрани и слугу док покајно не изусти
грехе што и с њега треба да се сперу.
За опроштај те оче понизно молим
Јер греших и Богу и ближњима
Пороцима многим не могох да одолим
Опрости ми, као што си и другим људима.
Хвала ти оче, хвала Златоусти…

Бојан Томић, ученик V разреда
Богословије у Крагујевцу

Негослав Јованчевић
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РУСКИ РУКОПИСИ И ИЛУСТРАЦИЈЕ О ВРЕМЕНУ
И ЖИВОТУ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
Првобитни текст (аутограф или протограф) Живота и дела господина деспота Стефана од Константина Филозофа није сачуван, већ постоје само четири преписа опширне (потпуне) верзије настала од
XV до XVII века. Два преписа су српске (Одески или
Цетињски, прва четвртина XVI века, и Цавтатски или
Богишићев, из два дела, на папиру са воденим знацима
из шездесетих година XVI века и прве деценије XVII
века), а два руске редакције (Кирилобелозерски, XVI
век, и Волоколамски, крај XV или почетак XVI века).
Наука бележи да се у руској рукописној традицији налази и неколико рукописа са фрагментима опширног
Живота (Ђорђе Трифуновић, Константиново Житије
деспота Стефана, Археографски оглед, у: Константин Филозоф и његов Живот Стефана Лазаревића
деспота српског, по двјема српско-словенским рукописима издао В. Јагић, фототипско издање, приредио Ђ.
Трифуновић, Г. Милановац 2004).
Сва три преписа кратке редакције Константиновог
Живота руске су редакције, односно писана су рускословенским језиком. Најстарији је такозвани Тројички
препис, у зборнику који је настао крајем XV или почетаком XVI века и у коме се, између осталих, налазе
још Доментијаново житије Светог Саве, Цамблаково
житије Стефана Дечанског, као и житије Илариона Мегленског од патријарха Јефтимија. Казањски препис
вероватно потиче из првих деценија XVI века и такође
је део зборника у којем се налазе дела јужнословенских
писаца. Погодинов препис (прва половина XVI века)
поред житија деспота Стефана Лазаревића садржи
житије Светог Саве и похвале Светом
Сави
и Светом Симеону
(Немањи).

Разлози уласка житија значајних личности српске
историје у Руски хронограф (споменик староруске
писмености који се жанровски делимично подудара са
нашим летописима) су различити, „али је томе сигур-

но придоносио и дух епохе. Још у XV, а посебно у XVI
веку, у доба Ивана Грозног, приметан је труд да се у
великим сводовима свеобухватно сакупе списи који би
излагали општу историју света – од стварања света и
Адама, па до времена настанка таквог енцикопедијског
списа, са разумљивим нагласком на руској историји“
(Сретен Петковић, Илустрације живота деспота
Стефана Лазаревића у руском рукопису XVI века, у:
Српски светитељи у сликарству православних народа, Нови Сад 2007). Сматрало се да велику заслугу
за укључивање података из српске историје у руску
летописну традицију има и Пахомије Логотет, Србин
који је средином XV столећа био значајно име руске
књижевности. Интересантно је да су
руски зборници у којима
се, поред
других,
налази и
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житије деспота Стефана, преписивани током XVI века
у српској средини, па су описи догађаја из српске прошлости преузимани по руској преради. Дакле, Константинов Живот Стефана Лазаревића (написан вероватно 1431. године) био је знатно заступљенији у
руској него српској рукописној традицији.
Неговање успомене на овог значајног српског владара после његове смрти (1427), односно у време турске окупације још је слабије у српском црквеном сликарству него у преписивачкој делатности. Познате су
само две портретне представе. Једна се налази у цркви
села Брезове код Ивањице (XVII век) и представља обнову портрета који је настао још док је деспот био жив.
Друга представа је попрсје у славонском манастиру
Ораховици из 1594. године и то у склопу генеалошке лозе српских владара. Минимална заступљеност
деспота Стефана Лазаревића у живопису српских манастира и цркава из времена турске владавине, односно у периоду када је постојала обновљена Пећка
патријаршија, чињеница је која тражи објашњење, јер
се зна да су друге личности из доба до пада Смедерева
(1459) знатно чешће сликане.
Аутори који су се бавили овим питањем сматрају
да је ово последица тога што деспот Стефан
Лазаревић није после смрти проглашен светим, већ је
канонизацију дочекао тек у XX веку. Претпоставка је
да се Црква није трудила да очува успомену на овог
владара, иако је реч о сину Светог великомученика кнеза Лазара, јер није прибројан светим Србима. Из обимне литературе о овом питању препоручујемо незаобилазну расправу Лазара Мирковића Уврштење деспота
Стефана Лазаревића у ред светитеља, Богословље II,
св. 3, 1927, као и рад Данице Поповић Гроб и култ деспота Стефана Лазаревића, Дани српског духовног
преображења II, Деспотовац 1995. Ваља прегледати и
текстове о деспоту у књизи Леонтија Павловића Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965.
Већ смо видели да је спомен деспота Стефана много
богатији у руској него у српској старој књижевности.
Исти је случај и у ликовном погледу. Реч је о тридесет
пет минијатура које се налазе у чувеном Лицевом летописном своду. И илустрације и тексруални део који их
прати у основи имају Константинов Живот у сажетом
виду. „Ова преобимна књига (Лицевой летописный
свод Ивана Грозного, Царь-книга) садржала је не само
текстове хронографа различитих редакција, летописе, разна житија, хронике, као и друге писане изворе,
сакупљене још од XIV века, већ и огроман број бојених
цртежа који су предано илустровали текстове. Настао
између 1556. и 1585, по налогу Ивана Грозног, тај изузетни преписивачки и приређивачки подухват био је
украшен са 16.000 минијатура. У огромном вишетомном делу нашли су се, у сажетом виду, и одељци из
српске историје, рађени по оновременим књижевним
текстовима, који су већ били прилагођени руској средини у хронографима, насталим у ранијем раздобљу. Уз
сто двадесет две илустрације које прате житије Светог
Саве Српског, девет минијатура о Косовској бици, тридесет четири илуминације о животу Стефана Дечанског, у Лицевом летописном своду нашле су се и представе о деспоту Стефану Лазаревићу... Првих двадесет
пет минијатура налази се у такозваном Шумиловском
тому, а других десет део су такозваног Голицинског
тома. Ових тридесет пет минијатура илуструју текст

из Никоновског летописа, а односе се на 1425. годину.
У ствари, овај део текста садржи сажет приказ живота Стефана Лазаревића непосредно после битке код
Ангоре 1402, па до његове смрти, 1427. године“ (Сретен Петковић, наведено дело). Већи део сваке стране
заузимају минијатуре, док се текст налази при дну, у
неколико редака.
Поред тога што је у поменутом раду детаљно описао садржај свих тридесет пет илустрованих сцена из
деспотовог животописа, Сретен Петковић у поменутом раду даје и оцену њихових ликовних карактеристика: „Не само знатан број минијатура, већ и њихова
композициона решења сведоче о настојању извођача
да се, дословце, сваки сажето описани догађај и ликовно представи. На осликаном простору – који обично
захвата по ширини 16, а по висини око 20 cm – мајстор
приказује по две, три, па и више епизода из живота
деспота Стефана Лазаревића, односно о сукобима у
турском царству почетком XV века. Илуструјући тако
подробно текст, на свакој страници, аутори минијатура
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поменутог Пахомија Србина и угледног Григорија
Цамблака, у руске манастире и на дворове кнезова, носили су их и други монаси, како у периоду пре
пада Смедерева, тако и после када у руским земљама
траже помоћ и заштиту за своје обитељи. Доказ су
многобројни руски преписи ових текстова. А што је
Иван Грозни, иницијатор настанка Лицевог летописног свода, био лично заинтересован за најугледнијег
српског светитеља – Светог Саву, из чијег житија има
сто двадесет илустрација, може се објаснити и тиме да
је његова баба била Српкиња.

немају ни велике могућности, а изгледа ни склоности
да иначе претрпане сцене оживљавају било каквом
неочекиваном појединошћу. Ипак, некада се и то догоди.“ Као пример специфичних појединости у овим
илустрацијама наводи се да Стефанова сестра Оливера као Тимурова заробљеница плаче, односно да приликом освећења Ресаве један монах звони.
У литератури о Лицевом летописном своду
искључено је да су аутори илустрација из српске
историје имали као предложак неки српски сликани рукопис, већ је у питању искључиво дело руске провинијенције. Дакле, како се у тако важној
(енциклопедијској) руској књизи нашло две стотине
приказа из српске историје?
Најпре треба имати у виду да руски монашки и световни кругови рано долазе у додир са јужнословенским
хагиографским и химнографским списима, поред

Нагласак у минијатурама које се баве животом и
временом деспота Стефана Лазаревића стављен је на
његове односе са Турцима. Вероватно зато што Русија,
после проглашења Ивана IV Грозног за цара, започиње
борбу против Турака, односно муслиманских ханата у
подручју Волге. Иако борбе нису биле јаког интезитета, сукоб тиња и због тога што се ради о Турској као
водећој земљи ислама и Русији као предводнику и заштитнику источног хришћанства. Тако живот деспота
Стефана Лазаревића у Лицевој летописни свод доспева из најмање два разлога: може се претпоставити заинтересованост руског читаоца за угледног православног владара, али и за Турску, са којом је деспот имао
разгранате односе, јер тада Русија са овом државом
започиње сукоб који ће трајати наредна три столећа.
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У ЦРКВИ ИЗНОСЕ ПЛАШТАНИЦУ
Одломак из романа Лето Господње

У цркви износе Плаштаницу. Тужан сам: Спаситељ
је умро. Али већ се осећа радост: васкрснуће сутра!
Златни гроб, свети. Смрт – то је само онако: сви ће васкрснути. Данас сам читао у Јеванђељу да су се гробови отворили и да су васкрснула многа тела умрлих
светих. И ја хоћу да будем свети – сузе ми чак навиру.
Горкин ме води да целивам. Плаштаница је покривена
ружама. Испод муслина, са златним херувимима, лежи
Спаситељ, бледозелен, са пробијеним рукама. Узвишено миришу руже.

у Цркви, сама, горе кандила. Он је сада сишао у ад и
све изводи из огњене геене. И оно је за Њега Гањка
пузао на крсту, и отац се у Кремљу пење на звонару,
и Васиљ Василич, и сви наши момци – све је ово због
Њега! Барке су остављене на реци, на котвама, тамо је
само по стражар остао. И сплавови су синоћ стигли.
Досадно им је, самима, на тамној реци. Али и с њима
је Христос, свуда...
Велика Субота, вече. У кући је тихо, сви су прилегли уочи јутрења. Провукао сам се у салу да осмотрим

Са притајеном радошћу, која се помешала са
жалошћу, излазим из цркве. По огради су обешени
крстови и звезде, бљеште чашице. Отац и Васиљ Василич отпутовали су фијакером у Кремљ, повели су
са собом и Гањку. Горкин ми каже да је тамо важна
лиминација, видеће и сам генерал-губернатор Долгоруков. А Гањку су „за изузетно храбро дело узели”.
Код нас мирише на мастику, пасху и шунку. Подови
су орибани, али тепихе још нису прострли. Дају ми да
бојим јаја.
Ноћ је. Гледам икону, и све се у мени повезује са
Христом: илуминација, свећице, јајашца која се врте,
молитве, Гањка, старчић Горкин, који ће вероватно
ускоро умрети... Али и он ће васкрснути! И ја када умрем, и сви. И потом ћемо се сви сусрести... и Васка,
који је зимус умро од шарлаха, и обућар Зола, који је
певао с малишанима о мудрацима – сви ћемо се срести тамо. И Горкин ће резбарити винову лозу на клупицама, али некако другачије, светлије, као беличасте
душе које сам видео у поменицима. Стоји Плаштаница

шта је на улици. Народа је мало, носе пасхе и куличе
у картонским кутијама. У сали су тапете румене – од
сунца, оно је свратило. У собама – светлоцрвена кандила, васкршња: на Божић су била плава! Прострли су
васкршњи тепих у гостинској соби, са светлоцрвеним
букетима. Скинули су сиву пресвлаку са тамноцрвених фотеља. На иконама венчићи од ружица. У сали и
ходницима – нове црвене „стазице”. У трпезарији на
прозорчићима – обојена јаја у корпама, светлоцрвена: сутра ће се отац изљубити с народом честитајући
Васкрс. У предсобљу су допремљене зелене боце с
вином. На јастуцима од перине, у трпезарији на дивану – да се не би оборили! – леже огромни куличи,
покривени ружичастим муслином – хладе се. Од њих
се шири слатко-топао мирис.
Тихо је на улици. Са дворишта су кренуле чупаве
таљиге – повезли су у цркву клеку. Сасвим је мрачно.
Преплаши ме неочекивани шапат:
– Што не спаваш, што тумараш?
То је отац. Само што се вратио.
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Не знам шта да кажем: допада ми се да ходам у
тишини по собама и посматрам, ослушкујем – све је
другачије! – тако је необично, свето.
Отац облачи летњи огртач и почиње да доводи у ред
кандила. Ово он увек сам: други тако не умеју. Хода
с њима кроз собе и пева у пола гласа: „Воскресение
Твое Христе Спасе... Ангели појут на небеси...” И ја
ходам с њим. У души ми је радосно и тихо, и због нечег ми се плаче. Посматрам га како се пење на столицу,
ка икони, и због нечег ми долази мисао: зар ће и он
умрети! Он редом ставља кандила на лимене држаче
и припаљује, напевавајући узвишено. Њих је много, и
сви су, осим једног, светлоцрвени. Гримизни пламичци спавају – не трепере. И само један, из дечје собе
– ружичаст, са белим окицама – као да је од цица. Ала
је лепо! Гледам сањиве пламичке и мислим: и ово је
света илуминација, Богина. Примичем се код очевих
ногу. Штипка ме за образ. Његов прст миром мирише
на атонско уље.
– А да ти, брајко, пођеш на спавање?
Да ли од задржаване радости, од клонулости ових
дана, или због неке сакупљене туге – почињем да плачем, прибијам се уз њега, нешто хоћу да кажем, не
знам...
Подиже ме до саме таванице, где је у кавезу чворак,
смеје се широко испод бркова.
– Е па, пођимо, препредењаче један...
Односи у кабинет светлоцрвено кандило, поставља
га код иконе Спаса, посматра како тиња, и како је постало добро у кабинету. Потом дохвата са стола... златно јаје на ланчићу!

– Узећеш на јутрењу, само немој да изгубиш. Е па,
откриј га...
С тешкоћом откривам ноктићем. Шуш – тамо је
светлоцрвено и златно. У средини сија златно, тешко
је; у бочним џеповима – ново сребрно. Чудесна котарица! Целивам нежну руку, која мирише на смолу.
Спушта ме на колена, милује…
– Уморио сам се, брајко… а пуно је посла. Боље
пођи, одспавај, и ја ћу малко одремати.
О, незаборавне вечери, гасне светлост иза прозора… И сада још чујем споре кораке, са кандилом, распевани замишљени глас:
„Ангели појут на не-бе-си-и…“
Превео са руског Горан Дабетић
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Седница Епархијског савета Шумадијске епархије
СПЦ одржана је у Владичанском двору у Крагујевцу 13.
фебруара 2017. године, на дан када Црква прославља
Свете бесребренике Кира и Јована. Пре радног дела,
чланови Савета учествовали су у Светој Литургији
коју је служио у Саборној крагујевачкој цркви Успења
Пресвете Богородице Његово преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован. Током Литургије са
призивом Светог Духа произнесене су молитве за благословен рад овог високог органа епархијске црквене
самоуправе на чијем заседању се разговарало о свему
што је остварено у свим доменима црквеног живота
у Шумадијској епархији током 2016. године, али и о
томе, како, ако Бог благослови, урадити оно што је недовршено (Тит 1, 5). Његово преосвештенство Епископ
шумадијски Господин Јован, председник Епархијског
савета, заседање је отворио излагањем – експозеом о
свом архипастирском деловању током претходне године, односно о томе како је вршио своју Богом поверену свештеничку, учитељску и пастирску власт на
подручју своје дијецезе.
Архипастир Шумадијске епархије као најбитније
у своме служењу током прошле, двадесет четврте године архијерејске службе, истиче да је одслужио 339
Светих Литургија на којима је верне кроз проповеди
на Еванђеља поучавао смислу и начину хришћанског
живота. „Са радошћу истичемо да свакој Литургији
присуствује и у њој активно учествује све већи број
верника који свој хришћански живот осмишљавају
кроз молитву и причешће. Такође, и велики број деце,
које вероучитељи у оквиру редовних активности дово-
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СЕДНИЦА ЕПАРХИЈСКОГ САВЕТА
ШУМАДИЈСКЕ ЕПАРХИЈЕ

де у храмове на службу, учествује у овој светотајинској
радости, што је нарочито изражено током Великог и
Божићног поста, односно у Пасхалном периоду.“
Уз ово, велику важност у извештају има и чињеница
да је Епископ шумадијски освештао пет новоподигнутих храмова, Светог Луке Кримског у Малим Пчелицама, Светих жена Мироносица у Винчи, Светог апостола Томе у Крагујевцу, Светог Јована Крститеља у
Кончареву и Свете Петке у Јагодини. Освештани су
и једна обновљена црква, две капеле, шест палионица свећа, више зграда за окупљање народа код цркава
и манастира, као и иконостаса, црквених живописа,
крстова и звона за храмове који су у изградњи. Вредно
је истаћи и податак да је Владика Јован у 2016. години
освештао четири темеља за нове богомоље, што значи
да верни народ у Шумадији и даље жели да побољша
услове за учествовање у црквеним сабрањима, јер се
тренутно подиже 26 цркава и 15 парохијских домова,
на којима радови успешно теку.
Током 2016. године Шумадијска епархија је добила
осам чтечева, два новорукоположена ђакона, као и два
парохијска свештеника. Знатан број свештеника је одликован правом ношења црвеног појаса, достојанством
протонамесника, чином протојереја и правом ношења
напрсног крста. У први разред богословија СПЦ
примљено је седам ученика, док је ове школе завршило десет полазника. На високе богословске студије
уписано је двадесет кандидата, док је само у прошлој
години постдипломске студије почело да похађа пет
дипломираних теолога.
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Поред свих обавеза у Шумадијској епархији, током 2016. године, Његово преосвештенство Епископ
шумадијски Господин Јован обављао је дужност
Епископа војног Српске православне Цркве и члана
Управног одбора Фонда „Човекољубље“.
Из излагања Епископа шумадијског пред члановима
Епархијског савета сазнаје се да тренутно у Епархији
има 212 парохија у којима служи 201 парохијски
свештеник и 18 ђакона, као и 134 црквене општине. Нажалост, петина парохија није у могућности да
финансијски издржава своје парохе, па им се додељује
део принадлежности из Фонда за помоћ свештеницима на слабим парохијама.
Што се тиче манастира, Шумадијска епархија има
23 активних (11 мушких и 12 женских), у којима се за
спасење рода људског моли 24 монаха, 46 монахиња и
седам искушеница. Услови за живот одговарају савременим стандардима.
У преко 120 основних и средњих школа на
територији Шумадијске епархије, односно на 352 различита места, изводи се верска настава коју похађа
око 38000 полазника, што је преко 60 одсто од укупног
броја ученика у свим школама. Унапређење верске наставе стална је брига архијереја и Просветног одбора,
што се види из великог броја стручних семинара за
вероучитеље који су одржани током године. Епископ
шумадијски је замолио све чланове Епархијског савета да у оквиру својих могућности помогну у даљем и
дубљем заживљавању верске наставе.
Приљежно архијерејско старање, у смислу духовног надзора кроз редовне посете, али и бриге
за материјални статус, ужива и Богословија Светог
Јована Златоустог у Крагујевцу, коју тенутно похађа
84 ученика.
Знатан део свог излагања на седници Епархијског
савета Владика Јован посветио је бризи Цркве, односно Шумадијске епархије за породице и појединце
који имају егзистенцијалне тешкоће, материјалне
или духовне. Кроз осам епархијских фонодова и
преко Човекољубља обезбеђује се материјална и
финансијска помоћ потребитим, али се врло плодотворно сарађује и са установама, на пример са Заводом
за збрињавање одраслих лица у Малим Пчелицама,
које се старају о грађанима са посебним потребама.
Такође, и заједница Земља живих у Брајковцу, пружала
је помоћ у рехабилитацији и ресоцијализацији бивших
наркоманских зависника, како у смислу духовне утехе,
тако и што им се обезбеђују одговарајући услови за
живот.
Епархијски савет Епархије шумадијске је
једногласно подржао све видове архипастирског рада
Епископа шумадијског Господина Јована, а такође
једногласно, усвојен је завршни рачун за 2016. годину
и буџет за 2017. годину, као и сви извештаји о раду
установа и тела Епархије шумадијске.
У циљу обезбеђивања адекватног простора за
епархијску архиву једногласно је донета и одлука да
се у 2017. години, у складу са законском процедуром,
започну радови на доградњи зграде архива Епархије
шумадијске.
Истакнуто је више примера о добрим резултатима,
на добробит многих, сарадње Шумадијске епархије са

Управом за односе са Црквама и верским заједницама
Министарства правде Владе Републике Србије.
Чланове Епархијског савета Епископ шумадијски
обавестио је да је претходних година Епархијски
управни одбор државној Дирекцији за враћање имовине доставио преко 250 захтева да се одузето врати, али
да Агенција за реституцију у 2016. години није донела
ниједно позитивно решење.
Многе друге делатности које се обављају у
Шумадијској епархији, као што су издавање књига у
Издавачкој установи „Каленић“, излажење епархијског
часописа „Каленић“, функционисање епархијске
радио станице „Златоусти“, централног епархијског
продајно-складишног центра, епархијске поклоничке
агенције (Фонда „Ходочашће“) и предузећа ,,Црквене
шуме" добиле су позитивну оцену Архијереја, али и
чланова Епархијског савета, уз сагласност свих да се
свака од ових делатности може још више унапређивати.
Све идеје многих чланова Епархијског савета како
је требало радити у прошлој, односно шта треба унапредити у овој и следећим годинама приљежно су узете у разматрање, што обећава да ће се у Шумадијској
епархији деловати по еванђелској истини „Ево све чиним новим... јер су ове речи верне и истините“ (Отк 21,
5). Епископ шумадијски је посебно замолио све чланове Епархијског савета да у овој години учине додатни
напор на унапређењу целокупног црквеног живота у
Епархији шумадијској.
Трпеза љубави, коју је за чланове Савета приредио Његово преосвештенство Епископ шумадијски
Господин Јован, и која се одвијала кроз искрено
заједничарење, била је прилика да одговорни људи
Цркве разговарају и о многим другим питањима од интереса за спасењско деловање међу народом Божијим.
Информативна служба Епархије шумадијске
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Осветити:
Чесму са иконом при цркви Успења Пресвете Богородице
у Младеновцу, Архијерејско намесништво младеновачко,
19. фебруара 2017. године;
Парохијски дом при цркви Успења Пресвете Богородице у
Младеновцу, Архијерејско намесништво младеновачко, 19.
фебруара 2017. године;
Иконе Светог Николаја Мирликијског и Светог великомученика кнеза Лазара за цркву Светог архангела Гаврила
у Рабеновцу, Архијерејско намесништво левачко, 11. марта
2017. године.
Прогласити:
Досадашњи женски манастир Светог архангела Гаврила
– Пиносаву у Кусатку за мушки манастир Светог архангела
Гаврила – Пиносаву у Кусатку.
Одликовати:
Ореденом Светог Симеона Мироточивог:
Пуковника Мирослава Перишића из Крагујевца;
Ореденом Вожда Карађорђа:
Драгана Вукадиновића из Младеновца;
Правом ношења напрсног крста:
Протојереја Жељка Ивковића;
Протојереја Милана Беговића;
Достојанством протонамесника:
Јереја Дејана Тодоровића;
Архијерејском граматом признања:
Милеву Симић из Младеновца;
Живорада Недељковића из Младеновца;

Недељка Боснића из Младеновца;
Ненада Петровића из Младеновца;
Милована Гигића из Младеновца;
Владимира Тимотијевића из Аранђеловца;
Ивана Митровића из Младеновца;
Божидара Лончаревића из Младеновца;
Стојана Николића из Течића;
Зорана Јевтића;
Драгицу Тодоровић из Јагодине.

Поставити:
Игумана Петра (Драгојловића) на дужност настојатеља
манастира Светог архангела Гаврила – Пиносаве у Кусатку.
Разрешити:
Игумана Петра (Драгојловића) дужности служашчег у манастиру Светог великомученика Георгија на Липару.
Поделити канонски отпуст:
Монахињи Јелисавети (Митровић) у свезу клира Епархије
сремске.

Поделити благослов за упис на Православни богословски
факултет Универзитета у Београду:
Ђакону Недељку Дикићу из Крагујевца.

Упокојио се у Господу:
Протојереј Славољуб Пантић, пензионисани парох орашки у Орашју, Архијерејско намесништво темнићко.

Од 1. фебруара 2017. године до 31. марта 2017. године
ФЕБРУАР 2017:
1. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог кнеза Лазара Косовског у
Крагујевцу – Белошевац;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
2. фебруар 2017:
Служио Литургију у Старој крагујевачкој цркви;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
3. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Свете Петке у Крагујевцу –
Виногради;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији;
Примио Господина Георгија, умировљеног епископа
канадског.

службени део

Његово преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован благоизволео је
у периоду од 1. фебруара 2017. године до 31. марта 2017. године:

4. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог Николаја Мирликијског
у Драгоцвету.
5. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог Јована Богослова у
Влашком Долу током које је крстио малу Николију, кћерку
месног пароха Срђана Ковачевића.
6. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог Саве у Крагујевцу –
Аеродром;
Председавао седници Епархијског управног одбора на којој је
разматрано остваривање епархијског буџета у 2016. години.
7. фебруар 2017 – Свети Григорије Богослов:
Служио Литургију у цркви Светог Григорија Богослова и
пререзао славски колач поводом храмовне славе;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
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8. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог кнеза Лазара Косовског у
Крагујевцу – Белошевац;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
9. фебруар 2017:
Служио Литургију у Старој крагујевачкој цркви;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
10. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Свете Петке у Крагујевцу –
Виногради;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
11. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог архангела Гаврила у
Буковику током које је крстио малу Јелисавету, кћерку
јеловичког пароха Дејана Тодоровића; свештеника Дејана
Тодоровића одликовао достојанством протонамесника.

19. фебруар 2017:
Служио Литургију у Светоуспенској цркви у Младеновцу;
освештао парохијски дом и чесму са иконом; протојереја
Жељка Ивковића, архијерејског намесника младеновачког,
одликовао правом ношења напрсног крста;
Посетио оболелу протиницу Љубинку Ракић;
Посетио, заједно са Милетом Радојевићем, директором
Управе за односе са црквама и верским заједницама
Министарства правде, цркву у изградњи Светих Јоакима и
Ане у Међулужју;
Посетио цркву Светог пророка Илије у Марковцу;
Посетио цркву Светог деспота Стефана Лазаревића у
Белосавцима ради надгледања текућих радова.

12. фебруар 2017 – Света Три јерарха:
Служио Литургију у цркви Света Три јерарха у Тополи и
пререзао славски колач поводом храмовне славе;
Крстио у крагујевачкој Саборној цркви малу Марту, кћерку
Немање и Тијане из Ариља.

20. фебруар 2017. године:
Служио Литургију у цркви Светих апостола Петра и Павла
у Неменикућама;
Председавао на стручном семинару Савремени проблеми и
изазови у служби парохијског свештеника за свештенство
Колубарско-посавског,
Бељаничког
и
Космајског
архијерејског намесништва, на коме су предавања држали
протојереј ставрофор проф. др Зоран Крстић, проф. др
Ненад Милошевић, доцент др Србољуб Убипариповић и
доцент др Растко Јовића са Православног богословског
факултета Универзитета у Београду

13. фаабруар 2017:
Служио Литургију у Саборној крагујевачкој цркви и молитве
Призива Светог Духа поводом одржавања пленарног
заседања Епархијског савета којем је председавао.

21. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог великомученика
Пантелејмона у Крагујевцу – Станово;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

14. фебруар 2017 – Свети мученик Трифун:
Служио Литургију у цркви Светог великомученика
Димитрија у Крагујевцу – Сушица;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији;
Служио помен на крагујевачком Варошком гробљу докторки
Елизабети Рос која је током Првог светског рата лечила
оболеле од тифуса у Крагујевцу;
Служио бденије у Саборној крагујевачкој цркви;
Посетио протонамесника Александра Бороту и протојереја
ставрофора Милана Бороту поводом крсне славе.

22. фебруар 2017:
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

15. фебруар 2017 – Сретење:
Служио Литургију у Вазнесенској цркви у Орашцу и помен
учесницима Првог српског устанка (поводом годишњице
подизања Првог српског устанка);
Служио помен Карађорђу Петровићу у цркви Светог
великомученика Георгија на Опленцу.

24. фебруар 2017:
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

16. фебруар 2017:
Служио Литургију у Старој крагујевачкој цркви;
Крстио малу Ирину, кћерку Драгише Богичевића из Рековца;
Посетио протођакона Мирослава Василијевића поводом
крсне славе.

26. фабруар 2017:
Служио Литургију у Старој јагодинској цркви током које је
крстио малу Димитру;
Утврдио распоред живописа у јагодинској цркви Светих
апостола Петра и Павла;
Предводио вечерњу службу праштања у цркви Светог Саве
у Крагујевцу – Аеродром;
Учествовао у покладној вечери са ученицима и наставницима
крагујевачке Богословије.

17. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Свете Петке у Крагујевцу –
Виногради;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
18. фебруар 2017 – Задушнице:
Служио Литургију и парастос у цркви Васкрсења Господњег
на крагујевачком гробљу Бозман; служио помен на
гробовима Луке Крстића, проте Драгослава Сенића, проте
Станка Секулића, протинице Вукосаве Роквић, Милице и
Милана Петровића.

23. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Свете Петке у Петки код
Лазаревца током које је крстио малу Ангелину, кћерку Дејана
Јовановића из Петке, студента Православног богословског
факултета;
Утврдио распоред живописа у цркви Вазнесења Господњег
у Рудовцима.

25. фебруар 2017:
Служио Литургију у цркви Светог архангела Гаврила у
Баничини.

27. фебруар 2017 – Почетак Васкршњег поста:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Читао канон Светог Андреја Критског у Саборној
крагујевачкој цркви.
28. фебруар 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
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МАРТ 2017:
1. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој
цркви;
Рад у Епархијској канцеларији.
Читао канон Светог Андреја Критског у цркви Светог
великомученика Димитрија у Крагујевцу – Сушица;
2. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Служио на Варошком гробљу у Крагујевцу опело
потпуковнику Мирославу Перишићу, пострадалом у
несрећи у погону Наменске индустрије у Крагујевцу;
Читао канон Светог Андреја Критског у цркви Свете Петке
у Крагујевцу – Виногради.
3. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој
цркви;
Рад у Епархијској канцеларији.
4. март 2017:
Служио Литургију Светог Јована Златоустог у цркви Светог
Николаја Мирликијског у Ердечу;
Рад у Епархијској канцеларији.
5. март 2017 – Недеља православља:
Служио Литургију Светог Василија Великог у Саборној
крагујевачкој цркви;
Служио у Саборној крагујевачкој цркви богослужења
посвећена Седмом васељенском сабору и предводио литију
кроз Крагујевац у спомен на победу над иконоборачком
јереси.
6. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
7. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
8. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светог
великомученика Димитрија у Лазаревцу – исповест
свештенства Архијерејског намесништва колубарскопосавског. На братском састанку свештенства читан
је богословски реферат Пастирски приступ болестима
зависности протонамесника Владимира Стојковића.
9. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој
цркви;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
10. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светог Јована
Богослова у Влашком Долу – исповест свештенства
Архијерејског намесништва јасеничког. На братском

служења Епископа шумадијског

Рад у Епархијској канцеларији.
Читао канон Светог Андреја Критског у Старој крагујевачкој
цркви.

састанку свештенства читан је богословски реферат Долази
час, и већ је ту, када ће се истински богомољци клањати Оцу
у духу и истини (Јн 4, 23) ђакона Александра Јаћимовића;
Утврдио распоред живописа у цркви Светог Атанасија у
Селевцу;
Присуствовао представи Албанска голгота у крагујевачком
Дому самоуправљача.

11. март 2017:
Служио Златоустову Литургију у цркви Светог архангела
Гаврила у Рабеновцу у коју је положио делове моштију
Светог великомученика кнеза Лазара и Преподобне
Анастасије Српске;
Посетио цркву Светог великомученика Димитрија у
Бајчетини (задужбину председника државе Томислава
Николића) ради надгледања текућих радова и припрема за
њено освећење.
12. март 2017:
Служио Василијеву Литургију у цркви Светог
великомученика Димитрија у Крагујевцу – Сушица;
Присуствовао у манастиру Дивостину предавању др
Србољуба Убипариповића Богослужбени живот хришћана
у периоду Великог поста.
13. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији;
Присуствовао хуманитарном концерту у крагујевачкој
школи Вукашин Марковић и у Заводу за збрињавање
одраслих у Малим Пчелицама.
14. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

15. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светог
великомученика Георгија у Поповићу – исповест
свештенства Архијерејског намесништва космајског. На
братском састанку свештенства читан је богословски
реферат Услови за причешћивање верника протонамесника
Горана Јеремића.

16. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у манастиру Прерадовцу;
разговарао са сестринством и верницима;
Утврдио распоред живописа у цркви Светог Николаја
Мирликијског у Калудри;
Посетио цркву Светог пророка Илије у Жупањевцу ради
надгледања радова на обнови;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
17. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светог
Јована Крститеља у Кончареву – исповест свештенства
Архијерејског намесништва беличког. На братском
састанку свештенства читан је богословски реферат Живот
свештеника јереја Александра Радосављевића.
Утврдио распоред живописа у цркви Светог великомученика
Георгија у Мијатовцу;
Учествовао у крагујевачкој Богословији на богословској
трибини Теолошки петак.
18. март 2017:
Служио Златоустову Литургију у цркви Свете Петке
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23. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

19. март 2017:
Служио Василијеву Литургију у цркви Рођења Пресвете
Богородице у Тополи;
Присуствовао у манастиру Дивостину предавању др
Предага Драгутиновића Еванђелско утемељење поста у
хришћанској Цркви.

24. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Свете Петке у
Лапову – исповест свештенства Архијерејског намесништва
рачанског. На братском састанку свештенства читан је
богословски реферат Како ћемо сачувати живот у Христу,
који смо стекли кроз Свете Тајне свештеника Младена
Ђурановића.

служења Епископа шумадијског

у Рогојевцу и помен пострадалим мештанима 1917.
године током аутроугарске окупације. Присуствовао
комеморативним манифестацијама којима је обележена
стогодишњица страдања мештана Горње Груже.

20. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
21. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији;
Посетио цркву Светог архангела Гаврила у Багрдану и цркву
Свете Тројице у Ловцима ради надгледања текућих радова.
22. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у манастиру Никољу
Рудничком и пререзао славски колач поводом манастирске
славе.
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.

25. март 2017:
Служио Златоустову Литургију у цркви Рођења пресвете
Богородице у Глибовцу;
Посетио братство манастира Светог архангела Гаврила –
Пиносаве у Кусатку.
26. март 2017:
Служио Василијеву Литургију у цркви Светог Саве у
Крагујевцу – Аеродром;
Присуствовао у манастиру Дивостину предавњу др Растка
Јовића Пост: како смо стигли довде.
27. март 2017:
Великопосна богослужења у параклису Владичанског двора
у Крагујевцу;
Рад и пријеми у Епархијској канцеларији.
28. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светих апостола
Петра и Павла у Бадњевцу – исповест свештенства
Архијерејског намесништва лепеничког. На братском
састанку свештенства читан је богословски реферат Љубав
према непријатељу – Зашто нас Господ трпи протојереја
Милића Марковића;
Посетио цркву у изградњи Зачећа Светог Јована Крститеља
у Јовановцу;
Посетио Стару крагујевачку цркву ради надгледања радова
на извођењу живописа.
29. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светог пророка
Илије у Вранићу – исповест свештенства Архијерејског
намесништва бељаничког. На братском састанку
свештенства читан је богословски реферат Какав допринос
у Христу даје свето причешће ђакона Зорана Станковића;
Служио у параклису Владичанског двора Прво великопосно
бденије и читао канон Светог Андреја Критског.
30. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у Саборној крагујевачкој
цркви – исповест свештенства Архијерејског намесништва
крагујевачког. На братском састанку свештенства читан је
богословски реферат Ја сам Пастир добри јереја Слободана
Савића.
31. март 2017:
Служио Пређеосвећену Литургију у цркви Светих врачева
Косме и Дамјана у Загорици – исповест свештенства
Архијерејског намесништва опленачког. На братском
састанку свештенства читан је богословски реферат
Евхаристија – извор и увир свих Светих Тајни јереја Николе
Илића.

ДЕЧИЈА
СТРАНА

“ко не прими царства божијега као дете неће ући у њега”

ХРИСТОС ВАСКРСЕ НА
ЈЕЗИЦИМА РАЗНИХ НАРОДА
руски: Христос Воскресе!
енглески: Christ is Risen!
белоруски: Хрыстос уваскрос!
украjински: Христос воскрес!
немaчки: Christus ist auferstanden!
француски: Le Christ est ressuscité!
шпански: Cristo ha resucitado!
италијански: Cristo è risorto!
грчки: Χριστος Aνεστη!
бугарски: Христос возкресе!
хрватски: Hristos voskrese!
македонски: Христос воскресна!
словеначки: Kristus je vstal!
чешки: Kristus vstal z mrtvých!
словачки: Christos vstal z mŕtvych!
албански: Krishti u ngjall!
грузијски: ქრისტე აღსდგა!
румунски: Hristos a înviat!
пољски: Chrystus Zmartwychwstał!
мађарски: Krisztus feltámadt!
естонски: Kristus on surnuist ülestõusnud!
литвански: Kristus prisikėlė!
летонски: Kristus Augšāmcēlies!
фински: Kristus nousi kuolleista!
шведски: Kristus är uppstånden!
ирски: Tá Críost éirithe!
дански: Kristus er opstanden!
норвешки: Kristus er oppstanden!
холандски: Christus is opgestaan!
португалски: Cristo ressuscitou!
арапски: Al-Masih-Qam! ﻡﺍﻕ ﺡﻱﺱﻡﻝﺍ
јапански: ハリストス復活！
корејски: Kristo Gesso!
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ЈУБИЛАРНА 15. ИЗЛОЖБА
ДЕЧИЈИХ РАДОВА
“ХРИСТОС ВАСКРСЕ”

Овогодишња јубиларна, петнаеста по реду
изложба дечјих радова „Христос васкрсе“ у
Младеновцу по пети пут је организована у
парохијском дому храма Успења Пресвете Богородице. Уз благослов Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Г. Јована и подршку
братства нашег храма, у организацији младеновачких вероучитеља ђакона Небојше Поповића
и Игора Степановића и Младена Гагића, изложба је отворена након вечерњег богослужења
на Врбицу. У оквиру изложбе оганизована је и
хуманитарна продаја радова корисника младеновачког Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
Ђакон Небојша Поповић је поздравио присутне указавши на велики труд који су ученици основних школа „Момчило Живојиновић“,
„Свети Сава“ из Младеновца и „Живомир
Савковић“ из Ковачевца уложили и својим
ликовним делима истински прославили Господа и на најлепши начин обележили празник. Након поздравног слова ђакон Небојша је
уручио икону Вазнесења Господњег Снежани
Живановић, руководиоцу Центра за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју.
Спасовдан је крсна слава ове институције, која
одржава редовну сарадњу са младеновачком
Црквом. На Благовести су се корисници дневног боравка предвођени својим вероучитељем
Игором Степaновићем причестили. На крају
манифестације ученица Анђела Мачар је
прочитала песме Јоване Тодоровић и Петра
Ивановића, које су у вези са васкршњим празницима.
Иако није било лако, стручни жири је изабрао најбоље у узрасним категоријама, а посебно су похваљени радови Марије Марковић
и Николине Тодоровић. Велики одзив учесника
и заинтересованих посетилаца потврдило је да
ова традиционална манифестација представља
један од најлепших израза привржености
најмлађих Младеновачана својој Цркви.
Марко Јефтић, јереј
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ВАСКРШЊИ
ПРАЗНИЦИ

СТРАДАЊЕ
ХРИСТОВО

На почетку Часног поста
узбуђења никад доста.
У суботу се жито кува
и тако се Теодорова традиција чува.
Током поста, недељом шестом,
прича се о васкрсењу нимало честом.
Врбица се назива догађај тај
и тада је у цркви прави рај.
А одмах затим следе Цвети,
када човек од среће полети,
јер је Исус ишао у Јерусалим свети.
На Велики четвртак у цркви клече људи,
јер ће ускоро Богу да се пресуди.
Тада је рекао Тајну Свету
која је драга чак и малом детету.
Убрзо је дошао и тај проклети дан
када се Пилату оствари највећи сан.
Тада се догодио најгори чин
када је убијен Божији син.
На Христов гроб су дошле мироносице жене
и поред страже и претешке стене.
Виделе су да Исуса нема
и запитале се шта се то спрема.
Дошао је Архангел Гаврило и рекао нешто врло мило
Исусово васкрсење је било.
Тада се радује, тада се слави,
као да нисмо ми на јави.

Још прве године
Дан је био среда
Фарисеји су тражили
Да Јуда Христа преда

Јована Тодоровић 8/2,
ОШ ,,Момчило Живојиновић“, Младеновац

За тридесет сребреника
Јуда Христа прода
И тада се одрекао
Јединог свог рода
У четвртак је била
Тајна вечера одржана
Која је и данас
Литургијом Светом звана
Тада Христос рече
Да ће продан бити
И да нико од њих
неће сузу пустити
Јуда га пољупцем прода
И приђе полако
Тада је заиста
и он заплакао
Христос је знао да се због новца
Јуда одрече свега
И пољупцем лажним
издаје Сина Божијега
Обећа Петар Христу
Да ће уз њега бити
И да ће га вечно
волети и бранити
Али му Христос стаде говорити:
„Пре но што трећи петао запева
Стазу добра ћеш прећи
И ти ћеш ме се три пута одрећи“
У петак рани
Римљани долазе
Са Христом гладним
На Голготу полазе
Петар Ивановић V/2

Недеља Православља у Крагујевцу

фото репортажа

нова издања

потражите
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каталог
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ња

