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акле, ко је учинио оно што сам тражио? Ко се, 
дакле, помолио Богу и за нас и за све тијело 
Цркве, да се угаси пожар настао од сујете, 
која наноси штету свему тијелу, која једно 
тијело раздељује у многе дијелове и разара 
љубав? Баш као дивља звијер, када навали 
на тијело племенито и њежно и немоћно 
да се брани, тако и она зарива своје гадне 
зубе и испушта отров и испуњава силним 

зловоњем, па једне одсјекавши баци, друге - изгризе, 
треће прождере. И да је било очима видјети сујету и 

Цркву, угледао 
би се биједни 
призор, много 
гори од онога 
што се догађа 
у арени: тијело 
оборено на 
земљу, а она 
(сујета) одо-
зго притисла, 
све надзирава, 
палима госпо-
дари, никако 
се (од њих) не 
удаљујући.

Пита их 
штедећи: Ко је 
међу нама који 
га може уга-
сити? Дјело 
је онога који 
је и поставио 
подвиг да на 
наше молит-
ве пошаље 
ангеле своје, 
да као неким 

ужадима завежу (ιλαμόν) њена срамна и бестидна 
уста и тако одстране је. Но, Подвигоположник ће то 
учинити онда, када ми, пошто она буде одстрањена, 
ка њој више не будемо тежили. Ако их, пак, Онај који 
је кадар да заповиједа да одступи од нас ова ужас-
на звијер, а ми, пошто се од ње избавимо и пошто 
она буде сузбијена у сопствену јазбину, уставши са 
бројним ранама, овој опет почнемо да тежимо и ку-
цамо њој на врата и упињемо се да је отуд изведемо, 
онда нам се (Бог) неће више смиловати нити ће нас 
поштедјети: "Јер ко ће се смиловати, кад се (Писмо), 
забављају (Сирах, 12,13) која је змија ујела и (свима) 
онима који приносе (жртве) звјерима?"

2. Шта дакле? Како да се ослободимо од злог и 
лукавог демона? Јер ради се заиста о демону који 
има привлачан изглед. Као кад би неки демон узео 
на себе лик блуднице, и окитивши се силним златом 
и обукавши у мекане хаљине, намирисан мноштвом 
мириса, претворио се у жену сјајне спољашности, 
прикривши сву претјераност своје љепоте. И када би 

се потрудио да узме изглед девојке такве доби, која 
би понајвише мамила душе младића, у самом цвијету 
младости, опасан златним појасом, а вјешто спле-
теним власима на глави, сличним персијској пунђи 
(κεωβύλφ). И када би на главу ставио дијадему, голе 
власи уденувши у многе украсе, и сав сијајући од 
златног накита и драгога камења око врата. И када 
би, као веома млада блудница, стао у осами испред 
куће, градећи се да се боји да је ко од пролазника 
не узме? И као када би послије тога увевши га у 
дом, одбацио сву ону љепоту, показујући се црним, 
распаљеним и дивљим, као што је својствено демону, 
чини избезумљен смртнога кога спопадне докопав-
ши мисао му душе обрвавши оргија бахато. Управо 
је такав лукави демон сујете.

Има ли шта да од њеног изгледа љепше? Или 
нешто привлачније? Међутим, ако видимо да је у 
питању маштарија и лицемјерје, нећемо се ухвати-
ти у мреже, нити ће нас чадор поклопити. Оно што 
је речено (у Светом Писму) за блудницу, може се с 
разлогом рећи и за ову: "Мед капље са усана жене 
блуднице" (Приче С. 5,3). Човјек не би погријешио 
када би то исто рекао и за сујету.

3.  Јер какав је плод Содоме, таква је и сујета: и 
њему је спољашњост сјајна, па онима који гледају 
одају утисак здравих плодова. Ако пак узмеш у руку 
крушку или јабуку, спољашња кора се под прстима 
одмах проваљује те се у прах и пепео претварају. 
Таква је и некако сујета. Споља гледана чини се ве-
лика и дивна, а прихваћена нашим рукама одмах у 
прашину нашу душу врже. А да је сујета таква, види 
се са много страна. Елем, хоћеш да прво почнемо са 
спољашње стране?

4.  Пуни се позориште и сав народ сједа пружајући 
свечани призор од толико састављен лица да је че-
сто и сама зграда и горњи спрат покривен тијелима 
људи, тако да се ни цигле ни камење не могу видјети, 
него само људска лица и тијела. А када прије свих 
уђе частољубиви муж који их је окупио, одмах сви 
устају и као из једних уста пуштају један глас, слож-
но га називајући покровитељем и предстојником 
заједничког града и руке испружајући. Потом га са 
највећом између свих реком сравњују као пуноћу ча-
сти и поштовања и оно што излива са изобиљем вода 
Нила упоређујући, и тврде да је он прави Нил даро-
ва. Други опет још више му ласкајући, сматрајући 
да је овај примјер, примјер Нила ситан, остављају 
ријеке и мора, и у средиште постављају Океан, тврде 
да је он управо то - оно што је Нил по водама, овај је 
по части и поштењу! Једном ријечју ни једну врсту 
похвале не запостављају.

Сјајан је изглед сујете! Али ви ми се сјетите 
примјера дјевојке са којом смо сравнили демона, 
окитивши га златом и у узраст жељен га довевши, 
и видјећете да нема велике разлике са овом сликом. 
Шта бива после овога? И он се њима поклони, и сам 
им ода част, па седа слављен од свих присутних, 
желећи свакоме од њих да постану то што је он, и 

Свети Јован Златоусти
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одмах да умру. И пошто се уложи много злата, сре-
бра, коња, хаљина, робова и уз све то потроши много 
блага, поново га испраћају са многим похвалама. Но, 
више их нема толико: када се заврши представа свак 
хита своме дому. Потом се код куће припремају мно-
гоцени ручкови, настаје силно гошћење, мноштво 
мириса и велика светковина дана. У касно поподне 
опет исто, и тако два до три дана. Пошто, дакле, све 
потроши и безбројне златнике, тада се тек покаже 
ништавност ове славе, пепео и прах.

6. Кад најзад код куће сведе рачуне и схвати да 
је прекомерно потрошио, тада јауче; Докле год ужи-
ва у својим жељама, као од неке медовине опијен 
сујете, трошиће како му се хоће и не помишљајући 
ни најмање шта губи. Али када се поврати у своју 
унутрашњост у којој господари демон сујете види 
тада да је тренутак прошао, светковина окончана, 
види да су гледаоци напустили позориште, да нико 
реч не проговара, да новчани губици нису умишљена 
ствар већ да је стварно изгубио свој иметак; тада 
схвата да је све то био само пепео.

7. Ако пак више него што има потроши, осирома-
ши и сбијен с ногу почне да проси насред трга, тада 
нико од оних који су га звали заштитником ни руку 
да му пружи, чак се радују томе што се догодило. 
Чак и онда кад су му клицали, уједала их је завист 
и сматрали су као утјеху за своја зла његово (зло): 
да он који је био постао тако славан, има да постане 
бједнији од свих. Када се нико не примиче и руку не 
испружа - има ли шта од тога јадније? Шта више зар 
није достојно плача? Има ли шта од тога теже?

8. Зар баш никога не знате коме се ово догоди-
ло? И то не само да му руке не пруже, него насупрот 
и да га оптужују они који су га хвалили. Зашто је, 
кажу, бијесан? Зашто славољубив? Зашто је даривао 
блудницама и глумцима? Неблагодарни човече, зар 
му се ниси баш ти дивио? Зар га ниси ти хвалио? 
Зар га ти ниси до овога довео својим пљескањем и 
похвалама? Зар га ниси звао Нилом? Океаном? Зар 
ниси читаве дане проводио у похвалама њему? От-
куд да се тако неочекивано промијениш? И кад би 
требало да се сажалиш, ти га што више нападаш? За 
оно за шта си му раније пљескао? Јер ако кад види-
мо некога кажњеног за оно за шта смо га осуђивали, 
нисмо толико окамењени да се не сажалимо, када ви-
димо некога да је доживео зло због онога због чега 
смо га хвалили, зар не би много више требали да се 
сажалимо? Сада осуђујеш? А када ти је приређивао 
светковине, када си данима остављао своје (посло-
ве), зашто то не осуђујеш?

9.  Зар не видиш ђавоља посла? Какви су плодо-
ви сујете? Ја рекох - прах и пепео. Сад видим - не 
само прах и пепео него и огањ и дим. Јер се та ствар 
завршава не само на пуној бескорисности, него и на 
упадању у зла. Прах и пепео би био у случају губит-
ка много чега а не добијања ничега; но тако не бива 
код оних који ово доживе о чему сам говорио.

10.  Шта дакле? Кажу кад их многи поштују и 
диве им се због оних примједби, зар је то мали плод? 
И те како мали. Јер није то велика част о којој управо 
што је било ријечи: бити блаћен, осуђиван и клеве-

тан. А што се тиче оних којима се указује почаст? Не 
почаствују њих због пријетњи, него због ишчекивања 
масе да им опет приређују гозбе. Ако тако чине за 
оно од раније (претходно) зашто их онда нападају 
кад немају? Зашто им се чак и не приближавају 
него их презиру распусницима и биједницима их 
називајући? Зар не видиш да је сујета заиста нека 
врста лудила.

11.   Но, 
оставимо ову 
врсту (сујете), 
својствене једном 
или другом, и 
пређемо на другу. 
Ако неко каже: а 
шта са онима који 
умјерено троше за 
вријеме градских 
слава? Реци ми, 
молим те, каква је 
(од тога) корист? 
Јер пролазна је 
и њихова слава 
и глас. А да је то 
тако, кад би им 
неко дао да бирају 
између узимања 
онога новца, макар 
то била трећина 
или још мањи дио, 
или да уопште не 
чују такву похва-
лу, мислиш да се 
не би хиљаду пута 
опредјелили за 
ово (прво)? Јер ако 
су они спремни 
да учине за један 
динар толико сра-
мотних и прљавих 
ствари, шта би тек 
урадили за толики 
новац узалуд по-
трошен?

12. Овдје ћу 
упутити ријеч нашим вјерницима који гладноме 
Христу и без потребне хране, неће баш ништа дати. 
Оно што они чине (дају) блудницама, глумцима и 
свирачима само да би били на гласу, то ови не дају 
(чак ни) ради вјечног царства.

13. Но да пређемо на другу врсту таште сла-
ве (сујете). Која је то? Она је својствена не једном 
и другоме но многима: Радујемо се кад нас хвале и 
због ствари за које смо свјесни да немамо никакве 
заслуге. И сиромах све чини да би се обукао у лијепо 
рухо, ни ради чега другога сем да га маса хвали. Че-
сто премда је у стању да себе послужи, изнајмљује 
слугу не ради потреба него да не би изгледао пони-
жен служећи себе. Ради чега, реци ми, у свако доба 
сопственим рукама послужујући се, сада хоћеш да те 
служе руке другога? Потом, ако стекне нове златни-
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ке и сасуде сребрне купује и раскошну кућу. Па и то 
без икакве потребе. Кад би то било због потребе већи 
дио човјечанства био би изгубљен и разорен. Ево шта 
хоћу да кажем: Постоје нужне ствари без којих нема 
живота, као што је на примјер родност земље нужна 
ствар: ако она не доноси род, нема живота; одијело 
за покривање, кров и зидови и обућа, то је нужно а 
све друго је сувишно. Ако би пак и оно било нужно, 
човјек не би могао живјети без слуге, као што се без 
овога не може живјети, већина људи би пропала, јер 
већина нема оне који им служе. Ако би било нуж-
но употребљавање сребрног посуђа, и без њих се не 
би могло живјети, онда би већина људи пропала, јер 
већина њих нема сребра. Ако пак неко каже онима 
који имају сребра: шта ће ти то посуђе? Кажи разлог, 
и за какву је оно употребу? Ништа друго не би могао 
навести, осим почасти од стране мноштва: "Имам га 
да би ми се дивили и да ме не би презирали па га 
опет скривам да ми не завиде или ме угрозе." Има ли 
шта горе од овог безумља? Ако га имаш због похвале 
од многих, свима га показујеш, а ако се од зависти 
бојиш, није га добро ни имати!

14. Да наведем још једно безумље? Често неки 
себе лишавају најнужнијих ствари, пропадајући 
од глади, али посуђе не занемарују. А ако их упи-
таш о томе "дужан сам чувати своје достојанство", 
одговарају. Какво достојанство, човјече? Није у 
томе човјеково достојанство! Тада би био понижен 
великим понижењем праведни Илија и Јелисеј и 
Јован, јер ништа друго није (Илија) имао сем кожу-
ха и имао је потребу жене удовице, и то сироте, и 
просјачки живео долазећи на врата те сироте жене и 
изговарајући ријечи просјака. Је ли се и Јелисеј по-
нижавао зато што га је сирота хранила? Да ли се по-
нижавао и Јован зато што није имао ни хаљине ни 
хљеба? Једно је понижење (срамота) бити богат, и то 
велика срамота. Јер њиме човјек задобија славу суро-
вости, разблудности, сулудости и надмености, таш-
те славе, животињства. Није достојанство ношење 
лијепих хаљина, него је достојанство у украшавању 
(опасавању) добрим дјелима.

15. А многе чујем како се томе диве. Тај и тај 
је достојанствен: "Кревет му је раскошан, мношт-
во посуђа од бронзе. То је човјек домаћин! Зашто 
приговараш нама, говори, који ово поседујемо, 
треба приговарати онима који имају више од нас." 
Постојећима преко вас још више њих прекоријевам. 
Јер ако не допуштам оправдање онима који мало 
имају, утолико прије то важи за оне који много 
поседују. Достојанство није сјај куће, нити раскош 
тапета, ни драгоцјене простирке, ни украшени кре-
вет, ни мноштво рогова. Све је то изван нас и нема 
никакве везе с нама. Оно што се нас тиче јесте 
умјереност, презир новца, презир славе, исмијевање 
почасти гомиле, сматрање ни зашта људских ствари, 
пригрљавање сиромаштва, превазилажење природе 
врлинским животом. То је благообразност, то слава, 
то част. А ово је узрок свих зала од самог почетка.

превео са грчког
митрополит Амфилохије (Радовић)

аша преосвештенства, оче ректоре, 
браћо свештеници, драга браћо и сестре, 
и још једном, драга и вазљубљена браћо 
архијереји! 

Вама, ученим теолозима, учесни-
цима ове научне академије посвећене 

хиљадушестогодишњици престављења све-
тог Јована Златоустог, коме је ово училиште и 

посвећено, не треба ни да кажем да сте овде до-
бро дошли, као ни колико је изузетно важно ваше 
учешће и ваше присуство овде. Зато је наша радост 
вечерас велика, због свих вас, браћо и сестре.

Овај духовни храм, посвећен светом Јовану, у 
сталном је успону ка достизању велике и пребо-
гате ризнице сазнања, учења, духовног опита и 
богословствовања великог и мудрог светог Јована 
Златоустог. Зато, ваши дарови богословске мисли 
и речи и те како ће помоћи да ова млада богос-
ловска школа достигне своју зрелост а са њом и 
сви ми. Јеванђелска је реч Спаситељева да човек 
домаћин из ризнице своје износи старо и ново. Тој 
речи треба безусловно веровати када је у питању 
и ова богословска школа, која старо освежава и 
обнавља и која је саображена изазовима нашег 
времена оплемењеног и облагодаћеног непресуш-
ним предањем које наслеђујемо из древности, из 
живота, рада и раних литургијских списа светог 
Јована Златоустог.

Данас се, Богу хвала, обнавља а не реформише 
литургијски живот, јер је све више народа Божијег 
који себе уграђује у тај прави Живот. И сви ми 
морамо имати то на уму. Зато овај скуп, уз ваша 
излагања, треба да допринесе стваралачкој и вечно 
присутној жељи да се све више и правилније оли-
тургишемо уз молитве Богу и светом Јовану.

Не бих даље говорио, јер нисам ни стручан ни 
позван, а не желим да личим на оног сујетног чо-
века који је уобразио да може да збори о свему, па 
још и о понечему више. Стога, нека ваше мудре 
речи прославе, по величини и значају, вечерашњег 
домаћина – светог Јована Златоустог. Свима од 
срца хвала што сте овде са нама. Наша срца су 
испуњена радошћу за све вас овде присутне. По-
себно бих истакао присуство Његовог преосвеш-
тенства епископа Василија из Антиохије који нам 
долази са извора хришћанства и који је, да тако 
кажем, земљак светог Јована Златоустог. Добро 
дошли!

Благослов епископа 
шумадијског 

Г. Јована прослављању 
хиљадушестогодишњице 
упокојења светог Јована 

Златоустог
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Благослов епископа 
шумадијског 

Г. Јована прослављању 
хиљадушестогодишњице 
упокојења светог Јована 

Златоустог еизбројиве су реке учења светог Јо-
вана Златоустог које се више   од шес-

наест векова разливају хришћанском 
васељеном. Сваки од многобројних рука-
ваца води, показала је црквена историја, 
ка једино могућем и једино спасонос-
ном циљу – сједињењу са Господом 

Исусом Христом. Велики број тих путева по-
менули су учесници молитвено-богослужбеног 

и богословско-научног сабрања у Златоустовом 
богословском училишту у Крагујевцу (25. и 26. 
децембра 2007), на слави богословије, а поводом 
великог јубилеја. Сви они (Г. Василије, епископ 
Сафита и Тартусе из Антиохијске патријаршије, 
Г. Атанасије, умировљени епископ захумско-
херцеговачки), као и други свештенослужитељи на 
свечарској Златоустовој Литургији (Г. Амфилохије, 
архиепископ цетињски и митрополит црногорски, Г. 
Иринеј, епископ новосадски и бачки и Г. Јован, вла-
дика шумадијски, домаћин и духовни покровитељ 
заједничарења), настављачи његове мисли и духа у 
наше дане, објашњавајући будућим златоустима – 
ученицима крагујевачке богословије, многобројне 
боготражитељске стазе које је неразрушиво попло-
чао овај васељенски учитељ, исходиште свих Зла-
тоустових учења видели су у два источника – светом 
апостолу Павлу и првохришћанској Антиохији.

У омилији на Другу посланицу Коринћанима (11, 
1), свети Јован каже: „Ја додуше волим све светитеље, 
али понајвише блаженога Павла, онај суд изабрани, 
трубу небеску, вођу Христове невесте. Рекох и спо-
менух како га волим, да и вас учиним учесницима 

те примамљиве љубави... Ако ова љубав уђе у нашу 
душу и сјајан пламен у њој зажеже, па ако и нађе 
у нашим мислима – било трње, било камење, било 
жестину и неосетљивост, она ће, једно поништив-
ши, друго ублаживши, учинити нашу душу полод-
ном и трајном њивом за сејање Божанског семена. 
Нека ми нико не говори, да сада нема Павла, нити 
да га не можемо видети нашим очима, или – како 
је могуће љубити онога кога не видимо? Ништа не 
може сметати оваквој љубави, јер је могуће волети и 
онога ко одсуствује и љубити онога кога не видимо, 
а понајвише онда када сваког дана гледамо таква и 
толика дела његове врлине: Цркве по целом свету, 
пропаст безбожништва, промену поквареног живота 
на бољи, нестанак неваљалштине, преврнуте жртве-
нике незнабожаца, затворене храмове њихове, мртву 
тишину демона. Све је то и много још сила Павло-
вог језика, надахнута Божјом благодаћу, порушила 
и посвуда жарки пламен побожности зажегла!“ На 
другом месту, уместо да се правда, свети Хризостом 
заповеда: „Опростите ми љубав према Павлу, или 
радије, немојте ми опростити, већ се отимајте о ту 
љубав.“ Овај благородни однос Симеон Метафраст, 
у Јовановом житију, овако објашњава: „Тако је вели-
ка и неисказана била његова љубав према Павлу, да 
онај ко то признаје, мора рећи да је Павле био Јовану 
оно што бејаше Павлу Христос, шта више – и Јовану 
бејаше Христос као Павлу, пошто и његова љубав 
према Павлу бејаше тако велика због Христа.“

Колико је знаменити хришћански град Антиохија 
био плодотворан за укрепљење Златоустовог учења, 
нека послужи подсећање да су у њој Благу вест про-

поведали апо-
столи Патар и 
Павле, па Вар-
нава и Сила, 
ј е в а н ђ е л и с т 
Марко... Ту 
се родио и 
ј е в а н ђ е л и с т 
Лука. Исто је 
тако важно да 
се не заборави 
да су следбени-
ци Спаситеља 
Господа Ису-
са Христа у 
А н т и о х и ј и 
први добили 
славно име – 
хришћани, што 
се, како рече 
сам свети Јован 
Златоусти, није 
догодило чак 
ни у Риму.

SLAVA BOGU ZA SVE
Хиљадушестогодишњица блаженог 
успења светог Јована Златоустог
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Литургијско-богословско прослављање хиљадушестогодишњице упокојења светог Јована 
Златоустог, организовано у крагујевачој богословији којој је овај васељенски учитељ заштитник, 
обележило је и учешће епископа Сафита и Тартусе Г. Василија из Антиохијске патријаршије. 
Указујући на личност, дело и нарочито реч светог Јована, говорио је и о месту Антиохијске 
цркве у историји и данас. Излагање преносимо на основу тонског записа симултаног превода 
Јелене Касапис

име Оца и Сина и Светог Духа, у све 
векове векова, амин!

Захваљујем Богу и сматрам великим 
благословом то што ме је удостојио да по-

ново дођем и нађем се у освећеном и веома 
лепом граду Крагујевцу. Када ми је било 

шеснаест година, посетио сам један угледан 
српски манастир, важан за историју православља и 
посебно значајан за Србе. Изузетне је лепоте, а за 
мене посебно, јер је положај међу брдима упоредив 

са околином 
Божијег гра-
да Антиохије, 
тамо где је бора-
вио свети Јован 
Златоусти. У 
том српском 
манастиру сус-
рео сам једног 
смерног српског 
монаха. Тај мо-
нах нас је врло 
го с то љ уб и во 
дочекао, срдач-
но као што 
смо ових дана 
дочекани у 
К р а г у ј е в ц у. 
Говорим о 
тадашњем игу-
ману Студени-
це, а данашњем 
е п и с к о п у 
шумадијском 
Г. Јовану. Гово-

рим о вашем владици Јовану који од вере чини дела, 
а дела преточава у живот. Могу му узвратити за то 
само благодарношћу. Уједно, преносим и поздраве 
патријарха антиохијског Г. Игнатија IV.

Долазим из земље рајске лепоте и настанка првих 
хришћанских списа. Долазим из земље Сирије у којој, 
где год да пођеш, сусрешћеш се са цивилизацијама 
из свих праисторијских и историјских периода. 
Један књижевник је за Сирију рекао да хришћанство 
поседује овако високо учење јер се родило у Сирији. 
Наш председник каже о Сирији да је она колевка 
хришћанства. У време Рима и Византије главни град 
велике Сирије била је Антиохија. Ту се и родио све-
ти Јован Златоусти. Ми, хришћани из Антиохије, не 

бисмо могли посебно да се похвалимо да изузетно 
добро познајемо учење и дело светог Јована. Можда 
нисмо свесни значаја својих светитеља. То је заис-
та штета, као да не знамо да се Антиохија показала 
као творница и радионица светитеља – светородна 
Црква. Антиохија је колевка многих светитељских 
чуда и то из свих светитељских редова, од апосто-
ла до обичних монаха, свештеника и лаика. У овом 
светоме граду ученици Христови први пут назвали 
су се хришћанима. И колико год чињеница наводили 
о историји ове Цркве, показаће се на крају да нам 
многе информације недостају. Довољно је рећи да је 
Антихија дала свету светог Јована Хризостома.

Свети Јован се родио у кући високоплеменитог 
рода, у породици која је била чувена у Сирији. Његов 
отац је заузимао високо место у војсци Средњега Ис-
тока. Филозофским списима Јован се научио од фи-
лозофа Ливанија, многобошца из Антиохије. Но, пре 
него је окончао изучавање филозофских и правних 
наука, крштен је. Када су Ливинија пред смрт пита-
ли кога сматра најдостојнијим да га наследи на челу 
школе, одговорио је – Јована, да га нису хришћани 
отели. Ех, додајем, када би сви ми хришћани поста-
ли „крадљивци“ таквих људи. Ливанијеве речи јасно 
показују велику љубав Јованову према науци и пре-
ма значају и снази речи. Хришћанско учење је при-
мио од отаца Цркве из Антиохије.

По упокојењу мајке, и он је напустио свет и по-
шао у манастире где су живели монаси беспороч-
ним животом. Тада се потпуно посветио свом но-
вом животу, и то свим својим срцем. Ту је провео, 
подвизавајући се и изучавајући Свето писмо, четири 
године у искреној и строгој побожности. Потом се 
вратио у завичај да види да ли га је Господ припремао 
и за неке друге дужности у Цркви, наиме вратио се у 
Антиохију. У Антиохији није губио време и одлучно 
је ставио Цркви на располагање све своје способно-
сти. Најпре га је патријарх Мелетије рукоположио 
у чин ђакона, а 386. године патријарх антиохијски 
Флавијан рукоположио га је у презвитерски чин.

Свети Јован Златоусти је најрепрезентантнији ту-
мач Антиохијске школе. Као што знате, Антиохијска 
школа се разликовала од Александријске по на-
чину на који су Свети оци схватали Свето писмо. 
Антиохијска школа повезивала је стварност са нау-
ком у тумачењу Светог писма. Са амвона Саборног 
храма Антиохије свети Јован је изрекао највећи број 
својих проповеди у којима је тумачио Свето писмо. 
Упоредо је подучавао људе хришћанским вредно-

Благослов из Златоустове Антиохије

U^EWE SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG O 
NEODVOJIVOSTI VERE OD DELA
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стима. Учио их је како се повезује вера са делима. 
У том смислу, он није раздвајао учење од дела која 
се чине у животу. Истовремено, свети Јован је јако 
подржавао и помагао монаштво. Увек би се нашао 
при руци људима, а најчешће би се налазио уз сиро-
машне, несрећне и намучене. Свети Јован је делао 
у складу са јеванђелским подстреком да добра вера 
помаже хришћанима, па је зато и он помагао сиро-
чади, удовицама и, колико је било у његовој моћи, 
задовољавао је њихове потребе – као што о томе 
говори апостол Јаков у својој посланици. Тада је и 
написао своју чувену Књигу о свештенству. Ко је 
прочитао ово дело, зна какво духовно пастирство је 
носио у себи свети Јован. Заиста, ова књига, уз Све-
то писмо, представља устав свештенства.

Личност светог Јована, његово дело и речи под-
стакли су антиохијски народ да га још више заво-
ли. На основу свега тога, глас о његовој личности 
проширио се све до византијског двора. Иначе, 
константинопољски двор нема једно уво, већ више 
ушију. И тако, године 397, када се упокојио цари-
градски архиепископ Нектарије из Антиохије, цар и 
Црква константинопољска трагали су за добрим на-
следником. И тако су пронашли светога Јована који 
је овога пута био по други пут „украден“. Сада га 
је украо царски двор. У Константинопољу је наста-
вио да самопрегорно дела за Цркву и да се бори за 
хришћански морал. Све са циљем да би помагао си-
ромашнима и онима који живе од свог рада. Уједно, 
и да очисти Цркву од кукоља. Као његов учитељ 
апостол Павле, он је до последњег даха ревновао за 
Цркву. Након два прогонства са константинопољске 
катедре, оставио је своју Цркву 407. године.

Дух светога Јована Хризостома, у сваком времену 
и добу, према приликама, обнављао се. Свети Јован, 
као што смо видели, био је пастир, монах. Увек је био 
уз људе. Био је учитељ 
речи Божије. Живео је и 
делао када односи између 
Цркве и државе нису 
били увек добри. 

Сада бих нешто ре-
као о утицају духа све-
тог Јована Златоустог 
на развој Антиохијске 
патријаршије. Његов 
прави дух почео је да се 
пројављује у Антиохијској 
патријаршији од прошло-
га века. Од тада у нашој 
Цркви постоје многе до-
бротворне установе за 
народ. За народ су отво-
рене црквене болнице и 
школе. Црквене и духов-
не установе су богослов-
ске школе и угледни Тео-
лошки факултет Светога 
Јована Дамаскина у Бала-
ману. Подигнуто је више 
манастира и многи млади 

људи постају монаси и монахиње и живе у њима. 
Неки стари манастири су обновљени. Угледајући се 
на овакав дух светог Јована, архијереји, свештеници, 
монаси и сви пастири наше Цркве имају најбоље од-
носе са народом. Налазе се уз људе у часовима када 
су им потребни, у часовима када паства има и духов-
не и материјалне потребе. Јер, свештеник није свет 
за себе, већ је пастир народу, стаду.

Придајемо велики значај младима који 
представљају најбитнији чинилац будућности. Тра-
жимо од себе и свештеника чистоту живота – како 
може један свештеник да подучава ономе што лич-
но не примењује? Ако говоримо о односу Цркве и 
државе, морамо рећи да наша Црква у историји 
није егзистирала у хришћанској држави, као што је 
био случај са Србима, Румунима, Русима. Ми смо 
тамо били увек под окупацијом различитих народа 
и држава, Грка, Арапа, муслимана, крсташа, Фран-
цуза. Ми Сиријци смо увек под окупацијом. Од пре 
шест деценија, када су отишли Французи, ми имамо 
државу и локалну администрацију нашега народа. 
Зато што наши верници нису у историји имали увек 
подршку државе, ми у Цркви настојима да смо увек 
уз народ, да смо заједно, да представљамо једно тело 
Христово. Молимо се за смерне, добре пастире, за 
Свете оце, а не за војску, владе и томе слично.

У наше дане Антиохијска патријаршија је у про-
цвату, и у спољашњем и у унутрашњем смислу. То се 
односи на јурисдикцију Антиохијске патријаршије 
широм света, у Америци, Аустралији, на југу Евро-
пе и у арапским државама. И имамо добре односе са 
многим часним епископима Српске цркве, са светим 
владиком шумадијским Г. Јованом, са владиком ново-
садским Г. Иринејем, као и са владиком Атанасијем. 

Молитвама светих епископа наших, Господе спа-
си и помилуј нас, амин.
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voga Leta Gospodweg, 2007-og, praznu-
jemo 1600-godi{wicu bla`enog pres-
tavqewa Svetog Jovan Zlatousta (14. 
9. 407 – 2007. godine), Arhiepiskopa 

Carigradskog, jednoga od Tri Vase-
qenska Jeraraha Pravoslavne Crkve 

i velikoga Oca Crkve Bo`ije i na{e. 
Li~nost nesumwivo i neosporno velika, bo-

gata, mnogostrana, kakav je bio kao - hri{}anin, 
monah, jerej, Arhijerej, Pastir, besednik, bogo-
slov, propovednik i egzegeta Re~i Bo`ije. Re~ 
je o ~oveku ravnoapostolske veli~ine, svetos-
ti i mudrosti, istinskom oblagoda}enom ~ove-
ku u Hristu Bogo~oveku, koji je, po re~ima Oca 
Justina (Popovi}a), zaista bio "‘ivo hode}e 

Jevan|eqe" Bo`ije.
Iz prebo-gatih, 

pre-dubokih i mno-
godimenzi-onalnih 
wegovih dela,1  koja 
zaista predstavqaju 
bescenblago za Crk-
vu Hristovu, weno 
"peto Evan|eqe", 
kako je rekao opet 
Otac Justin, izabra-
li smo da odmucamo 
neku re~ o wegovom 
erminevti~kom delu, 
to jest o wegovom sh-
vatawu i tuma~ewu 
Svete Re~i Bo`ije, 
zapisane samo delom 
u Svetim Kwigama. 
On je protuma~io 
skoro celo Sve-
to Pismo - Stari i 

Novi Zavet. Tuma~io je Proroke kao prorok, 
Apostole kao ravnopaostolni, Jevan|eqa kao 
peti jevan|elist, zbog ~ega je i nazvan "Peti 
Eevan|elist" od strane Pravoslavnih, i kon-
kretno od oca Justina, kako }emo daqe videti.

Sveti Zlatoust je biblijska i crkvena 
li~nost, oblagoda}eni lik svetog proroka, pa-
trijarha, apostola, jevan|elista, zaista Sveti 
Otac Crkve i duhonosni egzegeta Re~i Bo`ije, 
glasnik i vesnik (=tolma~) Samoga Hrista kao 
Ipostasnog Samo-Logosa (Autologos), Samo-
Re~i Bo`ije, kako on ~esto, a s wime i drugi Sve-
ti Oci, poistove}uju svetu pisanu Re~ Bo`iju sa 
Hristom kao Li~nom Re~ju Bo`ijom.2  Za Zla-
tousta i druge Svete Oce: slova i re~i Svetoga 
Pisma u Starom Zavetu su meso i telo Hristo-
vo, a u Novom Zavetu to je - Jevan|eqe, Crkva, 
Bo`anska Evharistija, Svete Tajne,   Svetite-
qi. 3

Posle Hrista, Sveti Zlatoust je voleo vi{e 
od svih drugih Svetih Staroga i Novoga Zaveta 
- Apostola Pavla. Toliko duboko ga je voleo, da 
ga je tako duboko protuma~io da, kao {to veli 
jedno predawe - a to predawe ho}e ne{to da ka`e 
- da nije bilo wega, bilo bi potrebno da Apostol 
Pavle ponovo do|e da protuma~i svoje Jevan|eqe, 
to jest svoje Poslanice. "Jer, veli Zlatoust, Pav-
le nas je nagnao da u~inimo ovaj skok. Pavle, i 
qubav prema Pavlu! Oprostite mi, ili boqe ne-
mojte pra{tati, nego podra`avajte tu qubav!"(O 
promeni imena. PG 51,118). Toliku je veliku 
qubav imao prema Apostolu Pavlu, da mu je za-
ista i dolazio Apostol Pavle u Duhu Svetome, 
i u~inio ga duhonadahnutim tuma~em wegovim, 
to jest wemu poverenog i wime propovedanog i 
zapisivanog Jevan|eqa Hristovog. Zlatoustovo 
ponirawe u dubine Svetoga Pisama li~i zaista 
na Pavlovo udubqivawe u Re~ Bo`iju Starog 
Zaveta i u Ipostasnu Re~ Bo`iju, javqenu li~no 
u Novom Zavetu - u Hristu Ovaplo}enom, Sinu i 
Logosu, Bogo~oveku Spasitequ, Koji je u stvari 
sav sadr`aj i smisao i ciq i Starozavetne i No-
vozavetne usmene i pisane Re~i Bo`ije.

Izabrao sam, rekoh, da govorim o Zlatoustu 
kao egzegeti Svetoga Pisma da bih pokazao iz sa-
mih wegovih tekstova: kakve je to vrste ili roda 
svetopisamski egzegeta i tuma~ bio, i kakvi tre-
ba da su istinski pravoslavni egzegeti i tuma~i 
Svetopisamske Re~i Bo`ije. Povod za to mi je 
dat od samog po~etka wegovog tuma~ewa Mate-
jevog Jevan|eqa. Sam Zlatousti u svojoj 1. Omi-
liji na Matejevo Jevan|eqe, dakle na po~etku 
tuma~ewa Novog Zaveta, govori o onome {to je 
najzna~ajnije u pravoslavnom pristupu Svetome 
Pismu, u Pravoslavnoj erminevtici i egzegeti-
ci, u pravom pravoslavnom stavu i saznawu i sh-
vatawu i do`ivqavawu Re~i Boga @ivoga.

Da pro~itamo po~etak te wegove 1. Omilije 
na Matejevo Jevan|eqe, kako je napisano u ori-
ginalu, uz na{ prevod i poja{wewa:

"Trebalo je da mi uop{te ne potrebujemo 
pomo} od slova (i pisanih kwiga), nego da imamo 
tako ~ist ̀ ivot da sama blagodat Duha (Svetoga) 
bude u na{im du{ama; i kao {to su kwige (Sve-
tog Pisma) ispisane mastilom, tako da na{a srca 
budu ispisana Duhom (Svetim). No po{to smo tu 
blagodat odbacili - tj. nemamo ~ista srca da u 
wih direktno Duh Sveti upisuju Re~i Bo`ije, 
-  hajde da prihvatimo ovu drugu plovidbu (=put/
na~in). Jer, da je prvi na~in bio boqi, - tj. da je 
boqe bilo da Re~ Bo`ju u~imo od Svetog Duha 
nego li od slova i kwiga - pokazao je Bog i onim 
{to je rekao i onim {to je u~inio. Jer i Noju, i 
Avraamu, i wegovim potomcima, i Jovu, i Moj-

PETI JEVAN\ELIST SVETI JOVAN ZLATOUSTI 
KAO EGZEGETA RE^I BO@IJE

+ Episkop Atanasije, biv{i zahumsko-hercegova~ki i primorski
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siju, nije govorio slovima (=kwigama), nego (im 
je govorio) Samim Sobom, nalaze}i ~istim um 
wihov. Ali, po{to je sav Jevrejski narod upao u 
samu dubinu zla, tada su nastala slova (=spisi), 
i plo~e (Zakona), i podse}awe kroz wih (tj. tako 
je nastalo Sveto Pismo). I to nije bilo samo 
kod Svetih u Starom Zavetu, nego se dogodilo 
i kod onih u Novom Zavetu. Jer, ni Apostolima 
nije Bog dao ni{ta napisano, nego je umesto slo-
va (i kwiga) obe}ao dati im blagodat Duha (Sve-
toga). Jer, veli (Hristos), On }e vas - Duh Sveti 
- potsetiti na sve (Jn. 14,26). I da dozna{ da je 
to bilo mnogo boqe, slu{aj {ta ka`e (Bog) kroz 
Proroka: Zave{ta}u im Zavet Novi, daju}i za-
kone Moje u um wihov, i na srce }u ih napisati, 
i svi }e biti nau~eni Bogom (Jerem. 31,32; Jevr. 
8,10;10,10). I Pavle (Apostol), - nastavqa daqe 
Zlatoust - pokazuju}i to isto preimu}stvo, govo-
rio je da je primio zakon ne na kamenim plo~ama, 
nego na plo~ama telesnog srca (2Kor. 3,3). No 
po{to su tokom vremena (qudi) skrenuli: neki 
zbog (iskrivqenih) u~ewa (=nauka/zabluda/jere-
si), a drugi zbog (r|avog) `ivota i pona{awa, 
potrebno je bilo opet podse}awe kroz slova (i 
pisma). Zamisli, dakle, koliko je zlo: da budu}i 
du`ni tako `iveti da nismo potrebovali slova 
(i spise), nego da umesto kwiga dajemo na{a srca 
Duhu (Svetome); pa po{to smo izgubili tu ~ast, 
do{li smo do toga da potrebujemo slova (i kwi-
ge), da se i ovim drugim lekom nismo koristili 
kako treba!? Jer, ako je prestup (ve}) to da pot-
rebujemo slova (i spise), a ne da steknemo blago-
dat Duha, pogledaj kolika je optu`ba (na nas) da 
ne}emo da se koristimo ni ovom pomo}i (Svetog 
Pisma), nego preziremo ova slova (=Sveto Pis-
mo), kao da ona tu stoje uzalud i nepotrebno, i 
tako navla~imo sebi ve}u kaznu. Ali, da toga ne 
bude, pazimo sa ta~no{}u na ono {to je napisano 
(u Svetom Pismu), i nau~imo se kako je dat Stari 
Zakon, a kako Novi Zavet"(Omilija 1,1 na Mate-
ja). Daqe Sveti Zlatoust prelazi na tuma~ewe 
Matejevog Jevan|eqa.

Eto na koji na~in Sveti Zlatoust obja{wava 
kako je nastalo Sveto Pismo Starog i Novog Za-
veta, a isto mo`emo re}i i za Spise Svetih Apo-
stola i wihovih naslednika, Svetih Otaca, i 
samoga Zlatousta. Dakle: trebalo je "da ne potre-
bujemo slova/spise" - ni Bo`anske spise Svetoga 
Pisma, ni utoliko vi{e qudske spise i kwige - 
nego da "umesto kwiga pru`amo srca na{a Duhu 
Svetome": da On u wima upisuje svoju Bo`ansku 
Re~, to jest Samoga Hrista, Logosa Bo`ijeg i Mu-
drost Bo`iju. Ali, po{to na taj prvi spasonos-
ni na~in nismo postupili, nismo ga prihvatili, 
onda je Bog na{ao ovaj "drugi lek", drugi na~in 
da na{ nemar, na{ zaborav tvora~ke Re~i @ivo-
ta i Smisla, ispravi i izle~i, pa nam je zato dao 
pisano Sveto Pismo, govoreno i zapisivano Duh-
om Svetim preko duho-nadahnutih qudi (1Petr. 
1,20-21), te je zato potrebno slu{ati i izu~avati 
Sveto Pismo. Tako, dakle, zapo~iwe ovaj Sveti 

i Zlatousti egzegeta svoju herminevtiku, svoje 
tuma~ewe Re~i Bo`ije - Svetoga Pisma.

To jest, zapo~iwe davawem potpune prednos-
ti Duhu Svetome nad pisanom re~ju, nad tekstom 
Svetoga Pisma. Time on pokazuje i projavquje 
tajnu Pravoslavne hermenevtike, tajnu i smisao 
samoga Svetoga Pisma kao `ive i spasonosne 
Re~i Bo`ije. Time nam ustvari otkriva i tajnu 
svoje sopstvene hermenevtike, svoga nadahnutog 
tuma~ewa Svete Kwige Bo`ije, kao uostalom i 
tajnu ostalih Svetih Otaca i pravih Crkvenih 
egzegeta. Zato je za nas tako va`no sveto-ota~ko 
tuma~ewe 
S v e t o g a 
P i s m a . 
Gre{e oni 
me|u pra-
voslavni-
ma, i jo{ 
vi{e me|u 
z a p a d n i m 
hri{}ani-
ma, koji 
misle da 
je pro{lo 
doba Sve-
tih Otaca 
i da treba 
sada dati 
mesta ne-
kim drug-
im, bilo 
kojim, neo-
biblisti-
ma, ili 
tako naz-
vanim "bi-
b l i j s k i m 
naukama" da bismo po{li daqe u shvatawu i 
tuma~ewu Re~i Bo`ije. Ne ka`emo, naravno, da 
ne trebaju i savremene biblijske nauke, daqa 
istra`ivawa i produbqene studije savremenih 
biblista, itd., ali - ako izgubimo Svetoga Duha 
kao rukovoditeqa i nadahniteqa poimawa i 
tuma~ewa bogodanog sadr`aja i smisla Sveto-
ga Pisma, onda smo izgubili `ivu i spasonosnu 
Re~ Bo`iju i ostajemo samo pri golom slovu i 
mrtvom tekstu. A kao {to je poznato: slovo ubi-
ja, a Duh  o`ivquje (2Kor. 3,6). A nas u Crkvi 
Pravoslavnoj Gospod je udostojio i osposobio 
Duhom Svojim da budemo slu`iteqi Novoga Za-
veta, slu`iteqi ne slova, nego Duha, i ta slu`ba 
Duha je mnogo ve}a u slavi (2Kor. 3,6.8), tj. mnogo 
vi{e Duhom Svetim slu`imo i svedo~imo Slavu 
Boga @ivoga i Istinoga, i na{u ve~nu slavu i 
`ivot i spasewe u Wemu i sa Wime. Jer Duh Sve-
ti, Ute{iteq Crkve, "poma`e u na{im nemo}
ima... i sam se Duh moli za nas uzdasima naiska-
zanim" (Rm. 8,26) - kako u svr{avawu Svete Li-
turgije, tako i u svetom slu`ewu propovedawa i 
obja{wavawa Re~i Bo`ije - Svetoga Pisma.

Л
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Vrlo je interesantno i veoma zna~ajno da je 
ovaj Zlatoustov hermenevti~ki uvod i pristup 
Jevan|equ Matejevom, i uop{te Svetome Pis-
mu, u{ao u `ivo Predawe na{e Crkve, i ostao u 
dubokom saznawu i ose}awu Pravoslavqa, tako 
da je i bukvalno upotrebqen od brojnih Svetih 
Otaca i Crkvenih pisaca kroz vekove. Nave{}u 
samo jedan primer. Kad sam se bavio slovenskim 
prevodima i izdawima Psaltira (o tome sam i 
napisao jedan ~lanak), zapazio sam da kao sr` 
predgovora ili pogovora u Psaltir, stoje nap-
red navedene bogonadahnute re~i Svetog Zla-
tousta. Tako, u predpogovoru obodskog Oktoiha 
\ur|a Crnojevi}a sa Cetiwa, iz 1494. godine, 
i tako|e u od wega izdanom Psaltiru, slede}

e 1495. godine, a onda i u daqim izdawima ovih 
i drugih bogoslu`benih kwiga u mile{evskoj, 
gra~ani~koj i dr. na{im prvim {tamparijama, 
mudri {tampar - na Obodu je to bio jeromonah 
Makarije - uneo je ovu misao i doslovni tekst 
Svetog Zlatousta.4  Tu stoji ponovqena misao 
Zlatoustova:  da je Bog sa Avraamom, Mojsijem, 
Davidom, kao Wegovim pri~esnicima i sago-
vornicima, razgovarao ne "pismom" - slovom i 
kwigom - nego u`ivo i li~no, pa posle Ovaplo}
ewa Hristovog, On je Duhom Svetim, u Crkvu 
kao u carsku riznicu, preko Proroka i Apos-
tola polo`io "nepotro{ivo bogatstvo" Re~i 
Bo`jih, a onda posle ovih Bo`ijih sagovorni-
ka, "bo`anstveni mu`evi Damaskin i Kozma i 
Josif, pesnici crkveni, nau~avani nailaskom 
Duha Svetoga, predado{e nam da pesmoslovimo 
trisvetim glasima Onoga Koga u Trosun~anom 
Bo`anstvu slavoslove na visinama An|eli. I 
tako izobilovasmo u Pismima (=bo`anskim 
Kwigama), koja su u~iteq celomudrija, izmi-
rewe s Bogom, uzrok svakog dobrog dela"... itd. 5

Ovo pokazuje da je u `ivom predawu Pravos-

lavne Crkve bilo prisutno i delatno `ivo ose}
awe te istine koju nagla{ava Sveti Zlatoust: da 
@ivi Bog Duhom Svojim otkriva direktno, bez 
slova i pisma, `ivu Re~ Svoju `ivim qudima, 
koji imaju otvoreno i ~isto srce i ~ist um. Tako 
je Duh Bo`iji i davalac i kriterijum Svetoga 
Pisma, a ne obratno. Prema tome, nije Sveto 
Pismo kao slovo i tekst, nego Duh Bo`iji ono 
glavno u i oko Svetoga Pisma. Jer ina~e, ne bi 
Bog ni javqao se ni silazio u na{ svet i isto-
riju, i ne bi sama Ipostasna Re~ Bo`ija - Sin 
i Logos, postao ovaplo}ewem ~ovek, nego bi 
bilo dovoqno "napisati" neko pismo, ili dati 
neku "kwigu" (kao muslimanski "Kitab", ili 
~ak i kao jevrerjsku "Toru"). Zbog toga su i sami 

Bo`iji qudi, i sami pisci Svetoga 
Pisma, bili i prema samome Pismu 
slobodni u Duhu Svetome, kao Tvorcu 
i Nadahnitequ samih wih kao pisaca, 
i onoga {to su oni napisali. Takav 
primer je Zlatoustov qubqeni Apo-
stol Pavle, a zatim i sam Zlatoust. 
Naprimer, kada neki biblisti, pro-
testantski ili rimokatoli~ki, ka`u 
kako Apostol Pavle citira Stari 
Zavet ~as po prevodu Sedamdesetori-
ce, ~as po jevrejskom tekstu, a ~as opet 
ne ~ini ni jedno ni drugo, nego svojim 
re~ima slobodnije predaje Re~ Bo`iju 
iz Starog Zaveta, ~esto daju}i i po-
seban, "pavlovski" smisao, druga~iji 
od naizgled bukvalnog smisla teksta, 
oni time samo pokazuju da ne shvataju 
istinu: da nije Apostol Hristov rob 
slova i teksta, niti je on u~enik pre-
vodilaca Septuaginte, ili Masoreta 
i rabina, ili jo{ mawe da je vezan sh-
vatawima onda{wih "kwi`evnika" 

ili dana{wih "biblista", ve} on kao Apostol 
ima u sebi Duha Bo`ijeg (Rm. gl.8), ima um Hris-
tov (1Kor. 2,16), odakle i poti~e svo Sveto Pis-
mo i Starog i Novog Zaveta. Iz ovoga je tako|e 
jasno: za{to fariseji i kwi`evnici jevrejski 
nisu mogli da Apostolima i prvoj Crkvi namet-
nu svoje shvatawe i tuma~ewe Zakona i uop{te 
Svetoga Pisma, jer su Apostoli i pisci Re~i 
Bo`ije, u Novozavetnim Jevan|eqima i ostalim 
kwigama, imali u sebi Duha Svetoga Ute{iteqa, 
Koji u wima u Crkvi prebiva, i uvodi wih i wu 
u svu Istinu, i On im li~no svedo~i o @ivoj i 
Ipostasnoj Re~i Bo`ijoj (Jn. 14,16-17.26; 16,13; 
15,26).

U navedenom tekstu predpogovora {ta-mpa-
nih Psaltira veli se daqe da su pisci tih crk-
venih bogoslu`benih kwiga, kao {to su pesni-
ci Sveti Jovan Damaskin, Sveti Kozma Melod, 
Sveti Roman Slatkopevac, imali istoga Duha 
Svetoga kao i David i ostali Proroci, i zato 
su wihov pesme - himne, tropari, kondaci, kano-
ni -  produ`etak Psaltira. I zaista, za divqe-
we je kako se u na{em bogoslu`ewu protkivaju 



KALENI] 6, 2007 13

i prepli}u Psalmi i Crkvene pesme, zbiva se 
zaista "pletenije sloves", kako ka`e premudri 
Solomon (Prem. 8,8 "strofás lôgon" = pleten¡õ 
ili izvit¡õ sloves¢). Zato su ovi Oci - pesnici 
Crkve - nastavak Psaltira, pisci novih Psalti-
ra. Jer Duh Sveti nije prestajao da nadahwuje i 
rukovodi narod Bo`iji i qude Bo`ije u Crkvi, 
i da tako produ`uje i obnavqa `ivu Re~ Bo`iju, 
izra`avanu kroz re~i i spise Svetih Aposto-
la i Svetih Otaca, pa dakle i Crkvenih pesni-
ka. Uzmimo, na primer, ranohri{}ansku pesmu 
"Svjete Tihij", ili veli~anstvenu pesni~ku 
sintezu Velikog Slavoslovqa, ili pesme Ve-
like Nedeqe i Vaskrsa i Pedesetnice. Kakvi 
su to bogonadahnuti sastavi i tvorenija! Kakva 
duhonadahnuta poezija, kakvo bogoslovqe i bo-
goslavqe. Nije bio u pravu o. A. [meman kad je, 
u svome "Dnevniku" (posledwi wegovi teksto-
vi), govorio da pesme Velike Nedeqe zaostaju 
za Psalmima i Biblijom. Jer, jedan je isti Duh 
Sveti nadahnuo istim dahom, istim blagodatnim 
iskustvom i te wihove re~i, kao i re~i Proroka 
i Apostola; razlika je mo`da samo u meri vere i 
meri dara Hristovog. Sigurno je da su i jedni i 
drugi bili u~esnici Trapeze Gospodwe, u predo-
kusu, u predoku{aju, da bi zatim svi oni zajedno 
opet bili jo{ prisniji i neposredniji u~esnici 
u puno}i Ve~ere Carstva Nebeskog.

Dakle, Sveti Jovan Zlatoust, kao egzegeta 
`ive Re~i Bo`ije, kao tuma~ Svetoga Pisma, 
imao je Duha Svetoga, tvorca Svetoga Pisma, i 
Wime je tuma~io celo Sveto Pismo i naro~ito 
Poslanice svoga qubqenoga Apostola Pavla. 
Isti je Duh Ute{iteq nadahnuo Apostola Pav-
la da napi{e to {to je napisao, i Zlatousta da 
objasni i {ire protuma~i to {to je u svojim eg-
zegetskim Omilijama obja{wavao i izlagao na-
rodu Bo`ijem - iz Jevan|eqa Svetih ^etvorice 
Jevan|elista i kod Petog Jevan|eliste - Apo-
stola Pavla, koji nedvosmisleno naziva svoju 
propoved Re~i Bo`ije - Jevan|eqem (Rm. 1,1.9.16; 
2,16; 15,16.19.29; 16,25itd.), jer ni Jevan|eqe nije 
zavr{eno sa brojem ~etiri.

Zlatoust se, sa slobodom nadahnutog u~enika 
Hristovog i Pavlovog, odnosio slobodno i prema 
slovu i tekstu Svetoga Pisma, tako da iz wego-
vih egzegetskih dela vidimo da je Sveto Pismo 
do`ivqavao iznutra, i prema wemu se odnosio 
kao svoj prema svome, svoj u svome, pa je, recimo, 
i nadopuwavao smislom pone{to {to je Apostol 
Pavle u brzini ostavio nejasno ili nedore~eno. 
Za primer, navodimo Pavlove re~i u 1Kor. 12,12: 
Jer kao {to je telo jedno, i ima udove mnoge, i 
svi udovi jednoga tela, iako su mnogi, jedno su 
telo, tako i Hristos, koje zadwe re~i Zlatoust 
mewa, pa ka`e: "Apostol je ovde rekao (ustvari) 
da su Crkva i Hristos jedno, zato je stavio (re~) 
Hristos, umesto (re~i) Crkva, nazivaju}i tako 
telo Wegovo" (Omilija 30,1 na 1Kor. PG 61,250). 
Interesantno je da ovu naizgled "gre{ku" u 
Pavlovom tekstu, tj. zamenu re~i Crkva sa re~ju 

Hristos, niko od prepisiva~a ili egzegeta ni-
kada nije poku{ao da izmeni (ne postoji nijedan 
rukopis Novog Zaveta sa takvom "korekcijom" 
ili "varijantom").

Me|utim, Zlatoust iz ovog ovakvog Pavlovog 
teksta, kao i iz drugih sli~nih mesta, izvodi svu 
svoju Eklisiologiju, koja je zaista dosledno iz-
vedeno - "egz-egetizirano" (potse}amo da re~ ek-
sigisis= egzegeza /od glg. eks-sgo/ zna~i bukval-
no: izvo|ewe na javnost!) Pavlovo Crkvoslovqe 
– bogoslovsko ispovedawe i svedo~ewe o Tajni 
Crkve, jo{ ta~nije: o Tajni Hrista kao Crkve. 
Zlatoust sli~no izvodi i svoju Evharistiologi-
ju, tj. svedo~ewe o poistove}ewu Evharistije i 
Crkve, iz poznatog, ina~e vrlo kratkog, Pavlo-
vog mesta u 1Kor. 10,16-17: "^a{a blagoslova koju 
blago-siqamo nije li zajednicca krvi Hristove? 
Hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hris-
tovog? Jer je jedan hleb - jedno smo telo mnogi, 
po{to se svi od jednoga hleba pri~e{}ujemo." 
Iz ovoga te-
meqnog mes-
ta Pavlovog 
J e v a n | e q a 
o jedinst-
vu Crkve i 
Evharistije 
u Jednome 
Hristu, Sve-
ti Zlatoust 
izvodi kra-
tak i jasan 
z a k q u ~ a k : 
Pavle re~ju 
"zajednica 
- koinonia" 
p o k a z u j e 
da "smo mi 
(verni =~la-
novi Crkve= 
Hrista) samo 
ono Telo. 
Jer {ta je 
hleb? - Telo 
Hristovo. A 
{ta postaju 
pri~asnici? 
Telo Hris-
tovo. Ne 
tela mnoga, 
nego jedno 
Telo... Jer je Hristos nas u~inio Svojim Telom, 
i Telo je Svoje opet nama dao. Tako, svi posta-
dosmo Jedan Hristos, po{to smo Telo Wegovo" 
(Omilija 24,2 na 1Kor.; Omilija 3,3, na Ef.; Omi-
lija 8,2 na Kol. PG 61,200; 62,27; 62,353). Ovi du-
boko eklisiolo{ki i evharistiolo{ki teksto-
vi Pavlovi i Hrizostomovi pokazuju jedinstvo 
Re~i Bo`ije u obojici, jedinstvo Jednoga i Is-
toga Duha Svetoga Ute{iteqa u wima, jedinstvo 
Tela Hristovog, Crkve, u kojem su oni, i svi mi, 
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sjediweni u jednom Hlebu i jednoj ̂ a{i, tj. u Jed-
nome Hristu - jedno Telo i jedan Duh.

Takvi su, mawe-vi{e, bili i svi ostali Oci 
Crkve Hristove Pravoslavne, bilo da su pisali 
mawa ili ve}a bogoslovska, istim Duhom na-
dahnuta dela. Ili, pak, da su napisali vrlo malo, 
kao {to je, na primer, Sveti Sava Srpski, dru-
gi Prosvetiteq na{eg i drugih okolnih naroda 
na Balkanu. (Prvi Prosvetiteqi su bili Sveta 
Bra}a Kirilo i Metodije).

Kada je Sveti Sava Srpski, kada se povukao 
sa polo`aja Arhiepiskopa @i~kog, i oti{ao 
1232. godine u Jerusalim, tada, kako pi{e wego-
vo biograf Domentijan, do~ekao ga je tamo Pa-
trijarh Jerusalimski Atanasije Drugi (1224-
1236.g.), Sveti Prvojerarh Majke svih Crkava 
Bo`ijih - koji }e uskoro mu~eni~ki postrada-
ti za Hrista od muslimana, i zato se slavi kao 
Sve{tenomu~enik - i on ga je pozdravio re~ima 
vaskrsne pesme ({to zna~i da je verovatno to 
bilo u vreme Uskrsa, ili je to Patrijarh izgo-
vorio pred Grobom Gospodwim, gde se stalno 
`ivi u atmosferi Hrista Raspetoga i Vaskrs-
loga): "Grobu otvrstu, adu pla~u{~usja, Marija 
vopija{e ko skriv{imsja Aposotolm: Izidite, 
vinograda delateqije, propojedite Voskreseni-
ja slovo!"(Vaskrsni Sjedalen 1, na Jutrewu, 
glas 6). Zatim je Sveti Patrijarh te re~i 
primenio na Svetoga Savu, ukazuju}i 
da je i on, kao duhonosni Bo`ji ~ovek, 
sa Apostolima svedok i propovednik 
Vaskrsewa Hristovog, i uz to je do-
dao upravo ove navedene re~i Svetog 
Zlatousta: "Evo, i ovaj je ~ovek Duho-
nosac, i on nam govori ono {to govo-
ri Sveto Pismo: govori nam tako da 
mu nije potrebno pisano Sveto Pismo, 
jer ima u srcu svome Duha Svetoga i @
ivotvornoga!" - Eto, iz ovih re~i Sve-
tog Patrijarha Atanasija vidi se kako 
je `ivo Sveto Predawe u Pravoslavnoj 
Crkvi, `ivo jer `ivi Svagda`ivim i @
ivotvore}im Duhom Bo`ijim. Ovim je javno 
posvedo~en i potvr|en Sveti Sava Srpski, 
poput Svetog Zlatousta, kao bogonadahnuti 
i duhonosni propovednik i objaviteq `ive i 
istinite Re~i Bo`ije, koja je uvek Re~ Krsta 
i Vaskrsewa, Re~ ve~nog Spasewa i Obo`ewa.

Da dodamo, kao vrlo karakteristi~no, i 
ovu ~iwenicu: da je Sveti Sava, posle man-
astira Rusika gde se zamona{io, pre{ao u 
manastir Vatoped, i tamo, po svedo~ewu 
wegovih biografa, prvi paraklis koji 
je podigao posvetio Svetom Jovanu 
Zlatoustu! Toliko ga je volio, kao 
{to ga voli i sav pravoslavni svet. 
Zato su sveti likovi Zlatore~ivog 
Blagovesnika Jovana, wegove 
ikone i freske, i wegova dela, 
rukopisi wegovi, tako mno-
gobrojni, daleko brojniji od 

svih ostalih Otaca Crkve. A pre i posle svega 
- wegova Bo`anstvena Liturgija, koja je postala 
svagda{wa Liturgija cele Pravoslavne Crkve u 
svim vekovima i na svim kontinentima.

Bla`ene upomene otac Justin (Popovi}), srp-
ski bogoslov i egzegeta na{ih dana, koji spada 
u istu liniju, ili boqe u isto sazve`|e pravos-
lavnih, duhonadahnutih i duhovo|enih egzegeta 
i propovednika Re~i Bo`ije, veoma mnogo je 
voleo Svetog Zlatousta. Govorio nam je: "Bog 
da mi oprosti, ali ma koliko da volim sve Sve-
titeqe, Zlatousta volim iznad svih!" - Pitali 
smo ga: "Za{to, avo?" - "Zato {to on izra`ava 
svu puno}u Jevan|eqa, sve dimenzije Blagovesti 
Hristove za svet i ~oveka." I naravno, Ava Jus-
tin je odmah dodavao: "I Jevan|eqa Pavlovog!" 
Jer je i on, kako i Zlatoust osobito volio i sle-
dovao Apostolu Pavlu. (Svoje duhonadahnuto 
tuma~ewe Pavlovih Poslanica nazvao je: "Sa 
Apostolom Pavlom kroz `ivot!"). Otac Justin 
je to govorio i iz jo{ jednog razloga.

Naime, on se, veli, dugo pitao: "[ta zna~e 
re~i Svetog Apostola Jovana na kraju wegovog 
Jevan|eqa: A ima i mnogo drugo {to u~ini Isus, 
koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svet, 

mislim, ne bi stale napisane kwi-
ge (Jn.21,25)? [ta je to mnogo 

drugo? Ili jo{ boqe: Koji 
su to mnogi drugi?" - I od-

govara: "To su Svetite-
qi, koji su Duhom ispi-
sane kwige, kao `iva 
Jevan|eqa Hristova. 
Svaki je Svetiteq 
nastavak Jevan|eqa 
Hristovog. Kao {to 
su Dela Apostols-

ka produ`etak Svetih 
Jevan|eqa, tako i Sveti-

teqi, i wihova `itija, 
i wihova dela - 

nastavak su 
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Jevan|eqa." - Eto, to je @ivo Predawe Jevan|eqa 
Hristovog, nastavqano i produ`avano u Crkvi 
Duhom Svetim kroz Svetiteqe do Zlatousta i do 
danas, i do kraja veka.

Ovo je govorio Otac Justin i za Svetog Zla-
tousta. Kasnije smo, po Justinovom upokojewu, 
doznali da je on volio Svetog Zlatousta i iz 
jednog posebnog razloga. Naime, wemu se javio 
sam Sveti Zlatoust li~no, i Ava je to javqawe 
zapisao u svome li~nom Molitveniku svojom ru-
kom, gde ka`e da mu se javio Sveti Zlatoust i 
"nad glavom mu ~itao molitvu iz svoga Trebni-
ka! Posle tog javqawa `iveo je, veli, dugo jedno 
blagodatno stawe, plod blagodatne posete bla-
godatnog i duhonosnog Zaltoustog Svetiteqa. 
Obojica su, dakle, bili qudi duhonosni, i tako|e 
duhonadahnuti egzegeti `ive Re~i Bo`ije. I 
Sveti Zlatoust i bla`enopo~iv{i Otac Justin 
protuma~ili su Matejevo i Jovanovo Jevan|eqe, 
i skoro sve Poslanice Apostola Pavla. Narav-
no, da Otac Justin ne bi nikako pristao da se 
uporedi sa Svetim Zlatoustom, koga je nazivao 
Petim Jevan|e-listom!

Sveti Jovan Zlatoust je, zaista, bio novi 
Jevan|elist, nastavqa~ i produ`avalac 
Jevan|eqa Hrista Logosa i Spasiteqa, i kao 
`iva hristolika i duhonosna li~nost, i kao na-
dahnuti istim Duhom Svetim egzegeta novoza-
vetne Blagovesti spasewa i ve~noga `ivota za 
~oveka i svu tvorevinu. U istom smislu i smeru 
Z l a t o u s t je bio i nastavqa~ pro-
povedi i sve{teno-dejstva 

Jevan|eqa, po 
ugledu na Apo-

stola Pavla, 
koji svoju 
p r o p o v e d 
J e v a n | e q a 
naziva jer-

urgijom = 
s v e { t e n o -

d e j s t v o v a -
wem Jevan|eqa 

Bo`ijeg (Rm. 15,16). 
Od svih Svetih Ota-

ca Crkve Zlatoust je 
bio najbli`i Svetom 

Apostolu Pavlu. Zato 
je s pravom re~eno: "Usta 

Hristova - Pavle, usta Pav-
lova - Jovan!"

Kao bogonadahnuti, za-
ista duhonosni egzegeta 
Re~i Bo`ije, zlatore~ivi 

tuma~ Svetoga Pisma, on je za nas i danas, posle 
1600 godina, duhovni vo| i u~iteq u Jevan|equ i 
~itavoj Bibliji, toj Kwizi @ivota, u kojoj, Crk-
vom i u Crkvi, di{e Duh Sveti i ne dozvoqava da 
ta kwiga, kao samo tekst, postane "mrtvo slovo 
na papiru", kako ka`e na{ pravoslavni narod. 
Zlatousti Blagovesnik je za nas pravoslavne bo-
goslove i slu`iteqe u Crkvi Bogo~oveka i Spa-
siteqa svega sveta Hrista Gospoda, i konkret-
no za na{ pristup i shvatawe i obja{wavawe 
Re~i Bo`ije, `ivi primer i obrazac egezegeze - 
izno{ewa na javnost i izvo|ewa na vidik svima 
- onoga {to i jeste slovo i duh Svetoga Pisma, 
a to su re~i koje su Duh i @ivot - Re~i @ivota 
Ve~noga (Jn. 6,63i70), koje izviru iz Ipostasne 
Re~i Bo`ije, @ivototvornog i Svetvornog Lo-
gosa O~evog, i uviru u Wega kao Logosa Ovaplo}
enog i Spasonosnog, kao Slovo Koje je postalo 
Telo i uselilo se u nas i me|u nas, i videsmo - 
i do`ivismo - slavu Wegovu kao Jedinorodnoga 
od Oca, pun blagodati istine, tj. Duha Svetoga 
(Jn. 1,14.18; 3,16; 4,4,23; 14,26; 15,26; Mt. 3,16-17; 
12,18.28). Videsmo i do`ivesmo - i vidimo i 
do`ivqavamo u Duhu Svetom u Crkvi Apostola 
i Otaca - slavu Wegovu kao Provoro|enoga me|u 
mnogom bra}om (Rm. 8,29), jer je On postao Crkva 
- zajednica vernih i Svetih, Puno}a Onoga Koji 
sve ispuwava u svemu (Jn. 1,14; Ef.1,22-23).

Kao bogoslovi i egzegete Re~i Bo`ije nije 
dovoqno da Svetog Zlatousta sledujemo samo u 
wegovim tekstovima, pa ni u egezegetskom me-
todu kojim on tuma~i Sveto Pismo, nego pre 
svega da Bogu pru`amo i prinosimo ~ist um 
i srce svoje, da bi u wima Duh Sveti mogao da 
upisuje i ispisuje Svoje bo`anske i bogotvorne 
misli, slova, re~i, da upisuje, opet i opet, Novi 
Zavet Bo`iji, ne na kamenim plo~ama mrtve 
vere i srca otvrdlog i zadriglog "okamewenim 
ne~uvstvijem", kako ka`emo u molitvama Bogu 
na{em, tj. srca i uma grehoqubqem i pristras-
no{}u nesposobnog i neprijem~ivog za blagodat 
pokajawa i smirewa, za blagodat bogomudros-
ti i smirenoumqa, kakve je duhodarne vrline 
i harizme imao Sveti Zlatosut. Da tu opitnu 
istinu pravoslavne, crkvene egzegeze izrazimo 
re~ima Oca Justina: tvorimo da bismo razume-
li - "tvori da bi razumeo", govorio je on - to je 
po wemu osnovno pravilo pravoslavnog ~ita-
wa i tuma~ewa Svetoga Pisma. Ili jo{ boqe 
poznatim re~ima Svetog Grigorija Bogoslova: 
"Treba se prvo o~istiti - pa onda (druge) ~is-
titi; prvo postati mudar - pa umudrivati; posta-
ti svetlost - pa prosvetqivati; pribli`iti se 
Bogu - pa druge privoditi Wemu; biti osve}en - 
pa osve}ivati; rukovoditi rukama (neposredno); 
savetovati - savesno{}u" (Beseda 2,71: Apologi-
ja, PG 35,480). U nastavku re~i Sveti Bogoslov 
ubla`ava svoje stroge i za nas gre{ne i ostra{}
ene skoro nedosti`ne re~i, dodaju}i jedno "ma-
kar", tj. makar zapo~eti o~i{}avati se; makar 
zapo~eti sopstveno umudrivawe i omudro{}ewe; 

Григорије К
руг - С

вет
и Јован Злат

оуст
и
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1 Za wegova dela napisano je, u poznatom 
"Leksikonu" Suide, iz 10. veka, ovo: "Wegovi spisi 
brojawe prevazilaze. Svo je Judejsko i Hri{}ansko 
Pismo protuma~io, kao niko drugi pre wega. Praznike 
Mu~enika uveli~ao je, spontano improvizuju}i 
besede. A jezik mu je tekao ve}ma nego slapovi reke 
Nila. Niko od veka nije imao takvu blagote~nost 
re~i, kakvom je on izobilovao, i jedino je on iznad 
svih drugih nasledio zlatno i bo`anstveno ime - 
Zlatoust". 

2 Tako npr. Sv. Maksim Ispovednik ka`e: "Kao 
{to je govorio (starac), da je po anago{kom 
sozercawu, Crkva - ~ovek duhovni, a ~ovek - misti~ka 
Crkva, tako je upravo govorio i svo Sveto Pismo, 
po skra}enosti, da je - ~ovek, imaju}i Stari Zavet 
kao telo, a Novi Zavet kao - du{u i duh i um. I 
opet, celoga Svetoga Pisma, velim Starog i Novog, 
istorijsko slovo ima kao telo, a smisao i ciq 
onoga {to je napisano - kao du{u, ka kojoj se obra}
a um (na{)."(Mistagogija, gl.6. PG 91,684). I jo{: 
"Bo`iji Logos-Re~ (=Hristos) ne naziva se telom 
samo po tome {to se ovaplotio, nego se sastavqa 
(=ovaplo}uje) i kroz istorije i zagonetke i pri~e 
i raznovrsne nejasne re~i (Sv. Pisma)". I tako|e: 
"Ovaplo}ewe Logosa (=Hrista) sadr`i smisao svih 
zagonetki i obrazaca Svetoga Pisma"(Poglavqa o 
bogoslovqu 1,60.66. PG 90,1108.1149-52).  

3 ^itawe i tuma~ewe Svetoga Pisma za 
Zlatousta je zaista bilo "‘ivot i nasla|ivawe 
u Rajskom vrtu" (o ~emu on nadahnuto govori u 2. 
Besedi o Evtropiju, ¬ PG 52, 386 ¬ i na mnogim drugim 
mestima). Jer, po wemu, u Svetom Pismu, kao nekada 
u Raju, "Bog sa nama razgovara". "Kroz jezik Proroka 
mi slu{amo kako sa nama razgovara Bog", "kroz 
Jevan|eliste govori nam Sam Hristos, kroz ribare 
(=Apostole) govori nam Duh Sveti" i "kroz Pavla 
govori nam Hristos, jer On Sam pokreta{e tu 
bla`enu du{u". Bavqewe Svetim Pismom, ~itawe i 
tuma~ewe wegovo, po Zlatoustu, jeste istovremeno 
i "na{ razgovor sa Bogom", jer je Sveto Pismo 
zajedni~ka kwiga Bo`ija i na{a, kwiga Zaveta i 
Saveza izme|u Boga i Wegovog naroda, Wegove Crkve. 
Otuda je Zlatoust smatrao da je tuma~ewe Svetoga 
Pisma uvo|ewe u same tajne Bo`anskog Otkrivewa, 
otkrivewa Istinitog Boga ali i istinskog ~oveka. 
"Ho}u ne da vas povr{no zabavqam, ve} da vas uvedem 
u samu dubinu Bo`anskih Kwiga, u dubinu u kojoj nema 
bure i koja je bezbednija od morske ti{ine", veli on 
svojim slu{aocima. - Po re~ima o. Georgija Florskog, 
Zlatoust je zaista govorio i tuma~io Sveto Pismo 
sa vla{}u, ali je to bila vlast vere i ube|enosti, u 
krajwoj liniji vlast qubavi - vlast Duha Svetoga. 
- Zlatoust u Svetom Pismu i wegovom tuma~ewu 
vidi i tra`i prvenstveno Христа и наш живот у Хри-
сту, то јест izgra|ivawe Crkve као Богочовечанског Тела 
Христовог и наше учлањење или уцрквењење у Христа 
Спаситеља, Који у Себи Оваплоћеном обухвата сав род 
људски и Aнђелски, сву творевину Божију у свима светови-
ма и на сву вечност. Ово се уцрквење и ухристовљење 
остварује Духом Светим кроз Свете Тајне, а најконкретније 
у Светој Литургији. Zato je Sveti Zlatoust izrazito 
Pravoslavni Egzegeta i Pastir, Eklisiolog i 
Liturg=Slu`iteq Crkve Hristove.

4 Pretpostavqam, mada nisam stigao da to i 
proverim, da takav sli~an predpogovor postoji 
i u prvim gr~kim {tampanim Oktoisima i 
Psaltirima.

5  Q. Stojanovi}, Stari srpski Zapisi i 
Natpisi, kw. 1, br.382; vidi i vrlo sli~an pogovor u 
Slu`ebniku Bo`idara Vukovi}a.

zapo~eti svoje prosvetqivawe, - ali ne evrops-
kom "prosve}eno{}u", od koje danas zaslepquje 
i srce i savest po{tenog ~oveka i hri{}anina, 
nego Bo`ijom svetlo{}u, svetlo{}u onom kojom 
je zapo~eo ovaj svet, kada je Bog Tvorac rekao: Da 
bude svetlost! - I bi svetlost (Post. 1,3). To je 
ona Svetlost koja obasjava svakoga ~oveka koji 
dolazi na svet (Jn. 1,9). I jo{ vi{e ona svetlost 
i prosve}ewe koje daruje Hristos - Ve~na Svet-
lost sveta i svega stvorenoga, i Duh - Fotodo-
tis i Fotagogos - Svetlodavac i Svetlovoditeq 
svih Svetih, svega Svetoga, svega {to je sveto i 
i umno, i ~estito i "milome Bogu pristupa~no", 
kako ka`e na{ narod, tj. svega Bogougodnoga i 
Spasonosnoga.

Bogu hvala, i danas, posle 1600 godina od 
bla`enog predstavqewa Svetog Oca na{eg Jo-
vana Zlatusta, od wegovog preseqewa iz ovoga 
Bo`ijeg sveta i veka, u onaj boqi i neprolazni 
Bo`iji Svet i Vek, to jest u Carstvo Nebesko, u 
Grad Boga @ivoga, Jerusalim Nebeski, u Sve~ani 
Sabor An|ela i Crkvu Prvorodnih zapisanih 
na Nebesima, i me|u duhove savr{enih Prave-
dnika, kod Gospoda Isusa, Posrednika Novoga-
Ve~noga Zaveta (Jevr. 12,22-24), ima jo{ sli~nih 
wemu pravoslavnih duhovo|enih egzegeta i pro-
povednika ̀ ive Re~i Bo`ije, koja je delotvorna, 
o{trija od svakoga dvosekloga ma~a, i prodire 
sve do razdeobe du{e i duha, i zglobova i sr`i, i 
sudi namere i pomisli srca qudskih (Jevr. 4,12; 
sr. Jerem. 23,29: "Re~ Moja - podobna je ogwu, veli 
Gospod, i podobna je ~eki}u koji razbija stenu"). 
Me|u takvima su i Zlatoustovi blagodarni i 
blagorodni u~enici i sledbenici u ovome malo-
me, ali Hristu vernome narodu Bo`ijem - Sveti 
Nikolaj @i~ki, Novi Zlatoust, i Prepodobni 
Justin Novi ]elijski, koji je Svetog Zlatousta 
i nazvao Petim Evan|elistom, i napisao mu div-
ni, duhonadahnutu Molitvu, posle onoga, napred 
pomenutog javqawa ovog Svetiteqa wemu i bla-
godatnog blagosiqawa nad glavom wegovom.  Tu 
Justinovu Molitvu Svetom Zlatoustu prilo`i}
emo u prilog na{em kratkom mucawu o ovome 
Zlatorer~ivom i Bogonosnome egzegeti Re~i 
Bo`ije, ~iju 1600-godi{wicu sada proslavqamo. 
Uz wegov posledwi u zemnom `ivotu slavoslov 
Bogu @ivome i Istinitome: Doksa to Teo pan-
ton eneken! = Slava Bogu za sve!

Напомене:
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ајречитији у роду људскоме молитвениче 
Божји, свети оче Јована Златоусте, ево нас 

к теби са муцавим молитвама нашим. Немој 
нас одбацити, јер у свакој одмуцаној молит-
ви нашој ево целог срца нашег, ево уздаха 
наших, ево вапаја наших! Молимо ти се 
превелики светитељу: самилосно се спу-

сти са наднебесних висина својих у отровне низине 
наше, и исцели нас од сваке бољке душевне, да бис-
мо здраве душе ревносно служили Господу твом и 
нашем. Исцели нас и од сваке бољке телесне, ако нам 
је то на спасење, да бисмо се могли душом здравом 
у телу здравом подвизавати и уз твоју свепомоћ за 
спасење душе наше борити, за васкрсење из мртвих 
савести наше борити, за преображење грехољубивог 
срца нашег борити, за обожење ођавољене воље наше 
борити, еда би наша воља, управљана тобом, хтела и 
желела само оно што је Христово, што је еванђелско, 
што је небеско, што је вечно.

О, предивни светитељу Божји, свете мошти твоје 
далеко су од нас, али христољубљем својим ти си сав 
поред Господа Христа, а човекољубљем својим сав 
поред нас - зато те од свег срца молимо: љубављу 
својом сиђи к нама, и огњем христољубља свог за-
пали душе наше, да вечито горе христољубљем 
твојим у обадва света, горе и никада не сагоре: и дај 
нам свету љубав твоју према људима, да бисмо и ми 
једино светом љубављу љубили један другог, и сву 
твар земаљску и поднебеску.

Свети златоусти Еванђелисте, пети Еванђелисте, 
молимо те и преклињемо: светим Еванђељем својим 
води и руководи душе наше, и изведи нас на пут који 
кроз истину вечну води у Живот вечни. Ум наш, бо-
лестан и оболешћен, замагљен и помрачен нечистим 
помислима, злим мислима, грехољубивим страсти-
ма, ти самилосно исцели, просвети и преобрази у ум 
Христов, као што си ти још за живота на земљи ум 
свој светим подвизима својим преобразио у ум Хри-
стов, и стога нам речитије од свих људи објаснио чу-
десне тајне Христове, посејане и разливене по свима 
тварима Божјим, видљивим и невидљивим.

Христочежњиви и Христомоћни оче наш Златоу-
сте, кроз векове и векове ти си безброј душа људских 
васкрсао из мртвих својим светим књигама и својим 
светим молитвама – васкрсни и душе наше твојим 
светим поукама и твојим светим молитвама, јер 
вођени и руковођени тобом ми ћемо бити у стању 
побеђивати сваку духовну смрт која никне у нама из 
нашег унутрашњег грехољубља, или насрне на нас 
из спољашњег света. О, знамо, знамо, ми, пресвети 
Духовниче небески, да си ти јачи од сваке смрти; мо-
лимо ти се, учини нас победитељима сваке смрти, 
учинивши нас најпре победитељима свакога греха и 
сваке страсти, јер су греси и страсти једини наносио-
ци и претече и клицоноше и виновници свих духов-
них смрти; зато их ти, хтели ми или не, по бескрајној 
самилости својој, увек сатири у нама, и тако нам 
осигуравај победу над сваком смрћу, како бисмо још 

у овом свету 
с радошћу 
п о ж и в е л и 
в а с к р с н о м 
б л а г о д а ћ у 
васкрслог Го-
спода, која се 
из тебе оби-
лато излива 
на све који те 
свим срцем 
призивају у 
помоћ.

Свемило-
стиви и све-
победни оче 
З л а т о у с т е , 
смилуј се на 
мене: сиђи с 
неба у поноре 
душе моје, у 
те зверињаке 
моје, јер је 
свака страст 
љута звер; а 
душа је моја 
пуна духовних зверова. О, сиђи међу дивље лавове 
моје, и претвори их у јагањце! О, сиђи међу крвожед-
не и душежедне вукове моје, и претвори их у овце! 
похитај ми у помоћ, разнеће ме разјарене звери моје 
– страсти моје, увек гладне душе моје.

Ненадмашни златоусти Благовесниче, облагове-
сти ме многогрешног: својим тросунчаним благове-
стима сиђи у леденице моје, и растопи их, и загреј 
ме небеском топлином. Лењост моја – ето прве ле-
денице моје; у њој се смрзава све што вуче ка Богу, 
ка небу; молим те, сиђи у њу, загреј ме вацелог, и 
подигни ме ка небу, ка Господу! Беспосличење моје 
– ето друге леденице моје, пресвети оче моји бого-
мудри Духовниче мој: спусти се у њу, све се мисли 
заледиле, сва осећања, и ја у нехату и беспосличењу 
умирем на мразу без сунца. Молим те, сунцем ревно-
сти своје уђи у душу моју, у леденицу моју, и загреј 
ме за веру, за молитву, за љубав, за пост, за ревност, 
за Истину, и за сваку врлину. Уђи и растопи ледени-
це моје огњем вере твоје и љубави твоје и самилости 
твоје. И тако ме подижи све више к небу, к небу, к 
небу, ка чудесном Господу твоме, и моме! Јер иако 
гресима својим далеко одлутах од Господа, и ђаво 
ме гони по пустињи лудих жеља мојих, ипак верујем 
да ће свеблаги Господ услишити свете молитве пре-
милог угодника Свог за мене грешног, и чудотвор-
ном милошћу Својом вратити ме небу, себи, Царству 
Свом небеском. Јер иако сам много пута пао, ја ни-
сам од Господа отпао: јер се држим Њега макар узда-
хом, макар сузом, макар вапајем.

О свемилостиви оче Јоване Златоусте, сажали се 
на мене свегрешног: прими ме занавек у свете мо-

Преподобни отац Јустин (Поповић) Ћелијски

MOLITVA SVETOM JOVANU ZLATOUSTOM
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литве своје! опрости и помози мени многогрешном! 
подигни ме палог и пропалог! измоли ми опроштај 
грехова! исцели душу моју од свих страсти! исцели 
ум мој од свих болести! исцели вољу моју од свих 
слабости! огради ме светим молитвама својим као 
огњеним оклопом, да ме ниједна страст не рине у 
духовну смрт! утврди ум мој у Христомислију твом! 
утврди срце моје у Христоосећању твом! обестра-
сти ме свестрасног помоћу светих врлина! удостој 

ме осећати тобом, мислити тобом, хтети тобом, де-
лати тобом, веровати тобом, љубити тобом, живети 
тобом, бесмртовати тобом! охристољуби ме твојим 
христољубљем! дај ми смирење и трпљење! моли 
се у мени за мене и уместо мене! преобрази ме на 
спасење, на охристовљење, на обожење! охристо-
ви ме ођавољеног! омилостиви ме неосетљивог и 
несаосетљивог! освеврлини ме порочног! управљај 
увек срцем мојим! управљај увек душом мојом! 
управљај увек вољом мојом! управљај увек савешћу 
мојом! управљај увек мислима мојим! управљај увек 
осећањима мојим! управљај увек животом мојим, и у 
овом, и у оном свету! – да бих и ја свегрешни, заједно 
с тобом Христољубљени оче Златоусте, неућутно 
славио чудесног и незаменљивог Господа и Спаса 
нашег Исуса Христа, коме приличи свака слава, част 
и поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин! 
Амин! Амин!

лагодат, заблиставши 
из уста твојих као 

светлост огња, просветли 
Васељену, свету стече 
ризнице несреброљубља, 

нама показа висину 
смиреноумља; 

тога твојим речима 
учећи нас, оче Јоване 

Златоусте, моли Христа Бога 
Логоса да спасе душе наше.

(тропар, глас 8)

небеса си примио 
Божанску 

благодат, и устима 
својим све учиш да 
се клањају једноме 

Богу у Тројици, 
Јоване Златоусте, 

свеблажени 
Светитељу, хвалимо те 

достојно, јер си наставник који 
нам објашњава Божанске тајне.

(кондак, глас 6)
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Пред читаоцима Каленића је чланак протојереја др Георгија Металиноса, професора на 
Теолошком факултету Атинског универзитета, о битним питањима односа знања и начина 
долажења до сазнања у вери и науци

VERA I NAUKA U PRAVOSLAVNOJ GNOSEOLOGIJI 
I METODOLOGIJI

Проблем или привид проблема

упротстављеност а тиме узрокован и су-
дар између вере и науке је проблем за за-

падну (франко-латинску) мисао, а привид про-
блема за православну светоотачку традицију. 

Ова тврдња је заснована на историјским 
подацима из ове две регије.

Ова (претпостављена) дилема између 
вере и науке појављује се у западној Европи у 17. 
веку са истовременим развојем позитивне науке. У 
исто време имамо и појаву првог православног стано-

вишта на ову тему. 
Важна је чињеница 
да се овај развој 
на западу деша-
ва без присуства 
православља. У 
овим нама рела-
тивно блиским 
вековима на-
стало је духов-
но удаљавање и 
несагласје између 
[ р а ц и о н а л н о г ] 
Запада и право-
славног Истока. 
Та чињеница је 
потврђена распра-
вослављењем и 
расцрквљењем за-
падног европског 
света и увођењем 
филозофије и пра-
ва у веру, а касније 
и формирањем 

једне посебне религије од тога. Ова религија је за-
право одбацивање православља и, према оцу Јовану 
Романидису, израз болести људског бића. Отуда, 
православље остаје историјски несаучесник у 
стварању текуће западне цивилизације, која је, исто 
тако, различита и по величини од цивилизације пра-
вославног истока.

Преломне тачке у западно-европском курсу 
одступања укључују: схоластику (13. век), номи-
нализам (14. век), хуманизам/ренесансу (15. век), 
реформацију (16. век) и доба просвећености (17. век). 
То је серија револуција и, истовремено, разбијање 
структуре европске цивилизације, која је креирана 
на дијалектици ова два покрета.

Схоластика је заснована на усвајању Платоно-
вих реалија (теорија идеја). Наш свет се замишља 

као слика трансцендентних универзалија (реализам, 
прототип). Инструмент сазнања је интелект ума. 
Знање (укључујући и познање Бога)  је остварено 
кроз продирање логике у суштину бића. То је основа 
метафизичке теологије, која претпоставља аналогију 
бића, последични онтолошки однос између Бога и 
света, аналогију између створеног и нествореног. Но-
минализам, пак, прихвата да су универзалије просто 
називи а не објективно постојећа стварност, као што 
то прихвата реализам. Овде је, у суштини, реч само о 
борби између Платонове и Аристотелове мисли кроз 
европску мисао. Ипак, испоставило се да је номина-
лизам својеврсни ДНК европске цивилизације, чији 
су есенцијални елементи дуализам, гледано фило-
зофски, и индивидуализам (еудемонизам), гледано 
са социјалног становишта.

Православни исток је имао другачију духовну 
револуцију, под руководством својих духовних вођа, 
светитеља - и оних који су их следили: истинских 
верника који су остајали верни пророчко-апостолско-
светоотачкој традицији; ова традиција стоји на су-
протном крају схоластике и свих историјских духов-
них развијања у европском свету. На Истоку, исихазам 
или молитва срца је доминатна (и представља кичму 
светоотачке традиције), бивајући изражена аскет-
ским искуственим учешћем у Истини као заједници 
са Нествореним. Током историје, на православном 
истоку је сачувана вера у могућност сусрета Бога 
и света (Нествореног и створеног). Ово, пак, значи 
одбацивање сваког облика дуализма. Наука, до сте-
пена свог развоја постигнутог у Византији/Риму, 
развила се баш у овом окриљу.

Научна револуција 
у западном свету 
17. века је доприне-
ла раздвајању вере 
и знања. Она је до-
вела до следећег 
аксиоматског прин-
ципа: нова (пози-
тивна) филозофија 
прихвата истине које 
су верификоване ра-
ционалном мишљу. 
Ово је апсолутни ау-
торитет у западном 
размишљању.  Истине 
ове нове филозофије 
су постојање Бога, 
душе, врлине, бесмрт-
ности и суда. Њихово 
прихватање, наравно, 
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може да се деси само у теистичком окружењу - ово 
стога што наилазимо и на атеизам као структур-
ни елемент модерне мисли. Црквене доктрине које 
су одбачене рационалношћу су Тројичност Бога, 
васкрсење, светост, спасење, итд. Ова природна и ло-
гична религија, са православног стано-
вишта, не само да се разликује од ате-
изма него је још гора од њега. Атеизам 
је мање опасан од искривљења вере!

Православна гносеологија

Рекли смо да је на Истоку 
супротстављеност између вере и науке 
привидни проблем. Зашто? Зато што 
је гносеологија на Истоку дефиниса-
на објектом познања који је двојак: 
Нестворен и створен. Само су Света 
Тројица Нестворена. Универзум (или 
универзуми) у којем је остварено наше 
постојање је створен. Вера је знање о 
Нествореном, а наука је знање о ство-
реном. Због тога, то су само две раз-
личите врсте знања, и свака има своје 
методе и своја средства сазнавања.

Верник, крећући се кроз територију 
натприродног, или знања о Нестворе-
ном, није позван да научи нешто мета-
физички или прихвати нешто логиком, 
већ да искуси Бога будући у заједници са Њим.

Исправно је речено да ако би хришћанство тре-
бало да се појави по први пут у нашем времену, 
појавило би се као терапеутска установа, болница 
за успостављање и обнову функција човека као пси-
хосоматског бића. Зато свети Јован Златоусти и зове 
Цркву духовном болницом. Натприродно-теолошко 
знање се у православљу схвата као узвишено иску-

ство (искуство жи-
вота), као учешће у 
заједници са транс-
цендентним, а не 
као недостижна 
лична истина о Не-
створеном, а сва-
како не као проста 
вежба у учењу. Оту-
да, хришћанска вера 
није апстрактно ми-
саоно усвајање ме-
тафизичке истине, 
то је радије искуство 
осматрања Истин-
ског Бића: искуство 
Надсупстанцијалне 
( Н а д су ш т и н с ке ) 
Тројице.

Ово јасно изра-
жава чињеницу да се у православљу ауторитет на-
лази у искуству, искуству учешћа у Нествореном, 
виђење Нествореног (кaко је то изражено термини-
ма "обожење" и "освећење"), ауторитету који није 

заснован на списима или Светом Писму. Предање 
Цркве није, пре свега, сачувано међу (црквеним) 
списима већ у људима. Списи помажу, али они нису 
носиоци Светог Предања. Предање се чува од стра-
не светитеља. Људска бића су носиоци Јеванђеља. 

Смештање списа 
изнад стварног иск-
суства о Нестворе-
ном (што указује 
не стварање за-
себне религије од 
вере) води њиховој 
идеологизацији и у 
суштини идолатрији. 
Заузврат ово доводи 
до стварања апсо-
лутног ауторитета 
списа (фундамента-
лизма) са свим до-
бро познатим после-
дицама.

П р е т п о с т а в к а 
функције знања о 
Нествореном је, 
за православље, 
одбацивање сва-
ке аналогије 
("аналогије  бића" 
или "аналогије 

вере") у овом односу створеног и Нествореног. Све-
ти Јован Дамаскин сумира ову, тад већ утврђену, 
светоотачку традицију на следећи начин: немогуће 
је наћи, у створеном, икону која би открила начин 
постојања Свете Тројице. Јер, како би било могуће 
да твар, која је сложена, променљива и описива, која 
има облик и која је пропадљива, јасно открије Над-
суштаствену Божанску Природу, која је слободна од 
сваке категоризације.

Отуда постаје јасно зашто школовање и специфич-
но филозофија, према светоотачкој традицији, нису 
неопходни предуслови за знање о Богу (теогносија). 
Поред изузетно ученог светог Василија Великог (379 
г.) такође одајемо признање и светом Антонију (350 
г.) који према световним стандардима није био учен. 
Обојица су сведочила знање о Богу: свети Антоније, 
као неко нешколован, и свети Василије, као неко ко 
је био школованији од Аристотела. свети Агустин 
(430. г.) одступа (нешто што би запад нашао веома 
болним, да су знали за то) од светоотачке традиције у 
томе што игнорише светоотачку гносеологију као и 
гносеологију засновану на Светом Писму и који је у 
суштини нео-платоничар. Са својим аксиомом credo 
ut intelligam (верујем да бих разумео) он уводи прин-
цип по коме се човек доводи до логичког концепта 
откровења кроз веру. Бог се посматра као сазнајни 
објекат који се може замислити кроз људски инте-
лект (ум) као што било који други природни објекат 
може да се замисли. После светог Августина следећи 
корак у овој еволуцији (уз интервенцију схоластика 
Томе Аквинског, 1274. г.), начиниће Декарт (1650. г.) 
са својим аксиомом cogito, ergo sum (мислим, дакле 
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постојим), којим је интелект (ум) успостављен као 
главни ослонац постојања. 

Два типа знања

Управо је православна традиција та која чини крај 
овој теоретској колизији на пољу гносеологије. Она 
то чини разликујући два типа знања: Божанско или 
оно "свише" и секуларно (тиратен) или "сниже".

Прво знање је натприродно, друго природно. 
Ово одговара јасној разлици између Нествореног 
и створеног, између Бога и твари. Ова два типа 
знања захтевају два метода учења. Метод божан-
ског целомудрија је заједница човека са Нество-
реним кроз срце. Ово је остварено кроз присуство 
Нестворених Божанских енергија у људском срцу. 
Метод секуларног сазнања је наука, она се остварује 
увежбавањем људских интелектуалних и логичких 
моћи. Православље успоставља јасну хијерархију 
ова два типа знања као и њихових метода.

Метода натприродне гносеологије, у православној 
традицији, назива се исихазам, који се састоји од 
созерцања и очишћења (непсис и катарза) срца. Исиха-
зам се идентификује са православљем. Православље, 
са становишта светих отаца, је незамисливо изван 
исихастичке праксе. Исихазам је, у суштини, аскет-
ска и духовно исцељујућа пракса чишћења срца од 
страсти не би ли се обновила ноетичка моћ унутар 
срца. Морамо напоменути у овом тренутку, да је ме-
тод исихазма као духовно исцељујуће праксе такође 

научан и прак-
тичан. Због тога 
је теологија, под 
одређеним усло-
вима, такође на-
учна и практична. 
Међу теорети-
чарима науке и 
уметности тео-
лошка академска 
класификација 
је почела на за-
паду у 12. веку, 
услед померања 
теологије ка ме-
тафизици. Отуда, 
они који на истоку 
осуђују нашу соп-
ствену теологију, 
и с к а з у ј у 
з а п а д њ а ш т в о , 
због тога што, у 

суштини, осуђују и одбацују изобличену карикатуру 
онога што сматрају [источном] теологијом. Али шта 
је функција ноетике? У Светом Писму већ постоји 
разлика између духа човека (нус) и интелекта (лого-
са или ума). Дух човеков се у патристичким списима 
назива нус да би се разликовао од Светог Духа. Дух, 
нус, је око душе (Мт 6:22-26).

Ноетичка способност је назив функције нуса 
унутар срца и представља духовну функцију срца, 

чија је паралелна 
функција и срце 
као орган који пум-
па крв кроз наше 
тело. Ова ноетичка 
моћ припада мне-
моничком систему 
који постоји уну-
тар ћелија мозга. 
Обе се могу де-
тектовати људском 
науком, али наука, 
ипак, не може да 
наслути нус. Када 
човек постигне 
озарење Светим 
Духом и поста-
не Божији Храм, 
самољубље се 
мења у безуслов-
ну љубав и тада 
постаје могуће да 
се изгради реалан социјални однос подржан овим 
безусловним међусобним односом (спремност да 
се жртвује за свог ближњег), пре него себичним, 
користољубивим захтевом за личним правима према 
духу западно-европског друштва.

Дакле, неке важне последице смо разграничи-
ли: прво, да је хришћанство у својој јединствености 
трансцендентно у односу на религију и концепт цркве 
као пре свега институције са правилима и дужности-
ма. Надаље, православље не може да се замисли као 
усвајање некаквих принципа или истина наметну-
тих одозго. Ово је неправославна верзија доктрине 
(апсолутног принципа, наметнуте истине). Замис-
ли и значења се у православљу испитују кроз ис-
куствену потврду. Дијалектичко-интелектуални стил 
размишљања о теологији, као и њена догматизација, 
су стране православној традицији.

Научник и професор знања о Нествореном, у 
православној традицији, је духовни старац (духов-
ник), водич или "учитељ о пустињи". Бележење обе 
врсте знања претпоставља искуствено знање о фе-
номену.

Исто то важи и на пољу науке где само специјалиста 
разуме истраживања других специјалиста у истој об-
ласти. Усвајање закључака или проналазака из једне 
научне гране од стране неспецијалисте (то јест оних 
који нису способни да експериментално испитају 
истраживање специјалиста) је засновано на поверењу 
у кредибилитет специјалисте. Другачије не би било 
научног прогреса.

Исто важи и за науку о вери. Емпиријско знање 
светих људи, пророка, апостола, светих отаца и мајки 
свих времена је усвојено и засновано на истој истини. 
Патристичка традиција и црквени сабори функцио-
нишу на овом искуству које се може доказати. Нема 
свецрквеног Сабора без присуства просвећених/обо-
жених (θεούμενοι), оних који виде Божанске (а ово је 
проблем данашњих сабора!) православне доктрине 
које потичу из овог односа.
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Због тога је православна наука исто толико дог-
матска колико и световна наука. Они који говоре о 
недостатку неутралности на пољу вере, не смеју 
заборавити речи Марка Блоха,  да ниједно научно 

истраживање од почет-
ка није неутрално, иначе 
истраживање не би било 
могуће. То је тачно и за 
веру.

Православље прави 
разлику између два типа 
знања (и мудрости), и 
њихових метода и сред-
става, тиме избегавајући 
њихово бркање као и 
конфликт.  Пут остаје 
отворен за збрку и кон-
фликт само онда када 
су услови и суштина 
хришћанства изгубљени. 
Ипак, у православном 
окружењу, постоје неке 
нелогичне аналогије по-

пут могућности да имамо неког ко се истиче у науци, 
али је у Божанском знању духовно дете, и обратно, 
неко ко је велик у Божанском знању је потпуно не-
писмен у људској мудрости као што је био већ спо-
менути свети Антоније Велики. Ништа, међутим, 
не искључује могућност поседовања обе врсте му-
дрости/знања, као што је случај са великим светим 
оцима и мајкама Цркве. Ово је управо оно што пева 
акатисте за математичарку свету Катарину Премудру 
из 3. века: "Мученица, примивши Божанску мудрост 
од детињства, научи сво светско знање добро..."

Богочовечанска дијалектика

Отуда, православни верник има искуство које 
стоји у одношењу два знања/мудрости унутар Бого-
човечанске дијалектике. А да би се користила хри-
столошка терминологија, свако знање мора оста-
ти на свом месту и кретати се у својим границама. 
Проблем ограничења сваког знања је фиксиран, 
отуда превазилажење тих лимита води до конфузије 
њихових функција и коначно до њиховог сукоба. 
Према реченом, свети оци су бранили исправну упо-
требу знања и образовања. Свети Григорије Богослов 
наводи: "Образовање не треба омаловажавати." Исти 
отац у својим другим теолошким проповедима такође 
поставља лимите обе врсте знања. Свети Григорије 
користи пословицу старог света (Платон, Тимај): 
"Тешко је знати Бога, а немогуће Га је изразити [вер-
бално]". Дакле, исто Грк, али сада хришћанин, свети 
Григорије, разуме да је немогуће изразити (описати) 
Бога речима, шта више, немогуће Га је разумети! Што 
ће рећи, Платон је већ истакао ограничења људског 
резоновања, а важно је напоменути да нема рацио-
нализма у старогрчкој философији. Свети Григорије 
такође показује немогућност да се превазиђу ови ли-
мити и схватање концепције о Нествореном путем 
знања о створеном.

Разликовање и истовремена успостава хијерархије 
између два типа знања је управо оно што је свети 
Василије Велики истицао када је тврдио да вера 
мора превазићи речи које се тичу Бога као и до-
казе начињене разумом. Таква вера настаје само 
делањем и енергијама Светог Духа. Вера је за светог 
Василија пројава (исијавање) Духа Светога унутар 
срца. Али он такође даје класичне примере право-
славног коришћења научног знања у свом Шестод-
неву. Он одбацује космолошке теорије философа 
о бесконачности и самопостању света и наставља 
синтезом библијских и научних факата, у оквиру 
којих превазилази саму науку. Надаље, одбацујући 
материјалистичка и јеретичка учења, он стиже до 
теолошких (али не метафизичких) интерпретација 
природе постања. Централна порука овог рада је да 
је немогуће логички подржати догму базирајући се 
само на науци. Догма припада једној другој сфери. 
Она је изнад разума и науке, даље, она је у оквири-
ма другог знања. Повезивање догме са световним 
знањима води до трансформације науке у метафизи-
ку, а употреба разума у домену вере само доказује 
његову слабост и релативност. Због тога, иако 
нема веровања које није истражено у православној 
гносеологији, свако поље је истражено користећи 
другачије критеријуме: научно са својим претпо-
ставкама, а поље Божанског Знања са својим.

Најтрагичнији израз отуђења хришћанског 
тела је цркени став на Западу по питању Галилеја. 
Овај случај може да се окарактерише просто као 
прекорачење овлашћења, али је он много озбиљнији 
јер је реч о непознавању ограничења з н а њ а 
и конфликтима између ових 
ограничења. Чињеница је 
да је на Западу овакав гу-
битак мудрости свише као 
и начин на који се он по-
стизао изазвао да интелект 
(ум) буде коришћен као 
алат не само за људску му-
дрост, већ исто тако и Божан-
ску. Коришћење интелекта на 
пољу науке води неминовно до 
одбацивања натприродног као 
несхватљивог, а његова употре-
ба на пољу вере може довести 
до одбацивања науке онда када 
се сматра да је ова у конфликту са 
вером. Али тај исти начин разми-
шљања и исти начин губитка 
критеријума, 
пројављен 
је одбаци-
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се, заузврат, осветила за осуду Галилеја од стране 
римокатоличке цркве, у лику Дарвина, са његовом 
теоријом еволуције.

Калемљење западног проблема на православни 
Исток

Европско просветитељство се састојало од бор-
бе између материјалног емпиризма и метафизике 
Аристотела. Просветитељи су философи и рацио-
налисти истовремено. Грчки просветитељи, са Ада-
мантом Кораисом као њиховим патријархом, били 
су метафизичари у својој теологији и управо су они 
пренели конфликт између емпириста и метафизича-
ра у Грчку. Ипак, православни монаси са Свете Горе, 
Кољивари и остали оци исихасти остају емпиристи 
у својим теолошким методама. Увођење метафизике 
у нашу популарну и академску теологију је потекло, 
у принципу, од Кораиса. Због тога је Кораис постао 
ауторитет међу нашим академским теолозима, као 
и другим општим моралним покретима. Ово значи 
да је очишћење срца престало да буде претпостав-
ка теологије и њено место је заузела схоластичка 
едукација. Исти проблем се појављује у Русији у 
време Петра Великог (17-18. век). Због тога су свети 
оци сматрани философима (у суштини неоплатони-
стима попут светог Августина) и социјалним радни-
цима. Ово је постало прототип пијетистима у Грчкој. 
Надаље, исихазам је одбачен као опскурно 
учење. Такозване прогресивне идеје Ко-
раиса се састоје из чињенице да је он 
био присталица Калвиниста а не 
римокатоличке употребе ме-
тафизике, и његови теолош-
ки радови су укорењени у 
његовом Калвинистичком 
пијетизму (морализму).

Ипак, за свете оце, 
православље је анти-
метафизичко, зато што 
оно непрестано тражи 
емпиријску потврду, 
путем исихастичких 
метода. Ово је разлог 
због кога је исихазам 
Кољивара емпиријски 
и научни. Рацио је према 
светом Никодиму Агиориту 
емпиријски. Ово је илустровано 
у начину на који исихасти 18. века 
прихватају научни прогрес на западу. 
Кољивари прихватају научни поглед као што, 
на пример, свети Никодим Агиорит чини у свом раду 
Симболитикон, где прихвата последње теорије сво-
га времена о функционисању срца. Свети Атанасије 
Пароски не пориче саму науку, већ њену употребу од 
стране западних просветитеља грчке нације. Сви ови 
редом посматрали су науку као Божије дело и као по-
нуду за унапређење живота. Али коришћењу науке у 
метафизичкој борби против вере, како је практикова-
но на Западу, и онда пренешено на Исток, потпуно се 

исправно противе 
т р а д и ц и о н а л н и 
теолози 18. и 19. 
века. Грешка лежи 
на страни грчких 
п р о с в е т и т е љ а 
који су, немајући 
никакву везу са 
светоотачким по-
гледом на знање, 
иако су сами били 
свештеници и мо-
наси, преносили 
европски кон-
фликт између ме-
тафизичара и ем-
пириста у Грчку, 
говорећи о ирационалној религији. Овде пак, свети 
оци православља, распознајући два типа знања ис-
товремено праве разлику између рационалног и над-
рационалног.

Проблем конфликта између вере и науке, поред 
конфузије знања, довео је до идолизације два типа 
знања. Отуда је у хришћанству настала слаба и 
морбидна апологетика (на пример, грчки професор 
апологетике је, пре много година, произвео матема-
тички доказ постојања Бога!). У православљу, пак, 
овај дуализам није очигледан. Ништа не искључује 

коегзистенцију вере и науке када вера није има-
гинарна метафизика, а наука не сведо-

чи лажно свој позитиван карактер 
користећи метафизику. Међусобно 

разумевање науке и вере је пот-
помогнуто текућим научним 

језиком.
Принцип неодређености 

(што ће рећи да нема узроч-
ности) је врста апофатиз-
ма у науци. Повратак све-
тим оцима отуда, помаже 
да се превазиђе конфликт. 
Прихватање граница два 
типа знања (о Нестворе-

ном и створеном), као и 
коришћење одговарајућих 

органа и средстава за сва-
ки, приступ је православља 

и светих отаца који смештају 
земаљску мудрост испод вишег 

или Божанског Знања.
Насупрот томе, конфузија између 

два типа знања у западној мисли изазива 
узајамну погрешну интерпретацију и наставља да 
изазива њихов конфликт. Црква која инсистира на 
метафизичкој теологији увек ће бити у обавези да 
тражи Галилејево покајање, а наука која игнорише 
своје границе деградираће у метафизику и почети 
да се бави постојањем Бога (што није њена одговор-
ност) или сасвим одбацити Бога.

превео Александар Перишић
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Каленић објављује предавање протојереја ставрофора др Зорана Крстића, професора 
Православног богословског факултета Универзитета у Београду и ректора Богословије у 
Крагујевцу, на основу магнетофонског записа, одржаног на дан Светог архангела Михаила 
2007. године у Коларчевој задужбини у Београду у оквиру серије од четири предавања на тему 
улоге Цркве у процесу европских интеграција. Остали предавачи били су др Сима Аврамовић, 
професор на Правном факултету у Београду и протојереји ставрофори др Владан Перишић и 
др Радован Биговић, професори на Православном богословском факултету у Београду. 
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а почетку 
овог излагања 
дужан сам да 
се захвалим 
организатору 
на љубазном 

позиву. Част ми је 
да учествујем и да дам 

свој, свакако не велики 
допринос, расветљавању 
ове сложене теме, под 
једним заједничким 
називом Улога Цркве 
у процесу европских 
интеграција. Определио 
сам се за тему везану за 
будућност Хришћанства 
у Европи. Та тема звучи 

помало, да тако кажем, бомбасто, али ја се нећу ба-
вити пророчанствима. Дакле, циљ овога предавања 
нису пророчанства, нити сам ја за тако нешто спо-
собан, али свакако да је потребно нешто рећи о два 
појма која срећемо у самом наслову теме. Један је 
Европа а други Хришћанство. Ма колико то некима 
изгледало јасно, овде се ипак ради, ако смем тако да 
кажем, о једначини са две непознате. Нити је Евро-
па потпуно одређен појам, нити је то Хришћанство. 
Ја ћу покушати да говорим о овим појмовима, и да 
их на неки начин повежем, али нећу да, како рекох, 
дајем пророчанства о томе шта ће се деси-
ти у Европи у будућности. Говорићу 
о врло једноставним, основ-
ним хришћанским појмовима. 
Мислим да на основу тих 
појмова можемо да говоримо и 
о будућности Хришћанства у Ев-
ропи.

Запитајмо се најпре зашто је 
потребно да говоримо о Европи? 
Из неколико разлога. Мислим да 
је основни разлог тај што се и ми 
сами налазимо у Европи, али други, 
можда још значајнији разлог је тај 
што нам европска друштва служе као 
узор, као модел ка коме се крећемо. 
Анализирајући европска друшт-
ва, можемо понешто да наслутимо и о сопственој 
будућности, јер несумњиво је да постоји веома ши-
роки консензус између наших политичких партија 

да је Европа наша будућност и да начин уређења ев-
ропских држава и уређења европског друштва, које 
нас овде више занима, јесте оно ка чему и ми тежи-
мо. Са друге стране, запитајмо се да ли када кажемо 
Хришћанство, сви дајемо исти садржај том појму? 
Да ли можда и ту постоји размимоилажење? Да ли је 
потребно вратити се и изнова осветлити неке основ-
не ствари везане за хришћанство?

Желео бих на почетку да истакнем неколико 
основних карактеристика европских друштава, опет 
из разлога што и наше друштво, све више и више по-
прима те карактеристике. Процеси који су се деша-
вали протеклих векова у европским друштвима били 
су означавани појмом секуларизације. Другим речи-
ма, Црква и Хришћанство су се из центра друштве-
ног живота све више, углавном не својевољно, се-
лили на маргине и периферију друштвеног живота. 
То је процес који траје неколико векова, и у њему се 
само друштво еманциповало од Цркве. Хришћанство 
је постајало све више приватна ствар, а све мање 
друштвена. Међутим, последњих најмање деценију 
и по, међу теоретичарима се поставља питање да ли 
можемо све процесе у друштву да подведемо под 
појам секуларизације? Сведоци смо да се у друшт-
вима пред крај двадесетог века дешавају и супротни 
процеси, процеси десекуларизације. Неке области 
друштва, које су раније биле изразито секуларне, 
добијају религиозне карактеристике, јер у те обла-
сти друштва улазе и религиозни елементи. Поменуо 

бих најдрастичнији пример, а то је школство. 
Дакле, до пре 4-5 година школство је 

код нас педесетак година било 
изразито секуларно, али са 
увођењем веронауке у на-
шем државном школству се 
појављују религиозни елемен-
ти. Друго је питање колико се 

ти елементи органски уклапају 
у целокупно школство, али они 

су у сваком случају присутни. 
Тако да можемо да кажемо да је 
у тој области друштва дошло до 
одређене десекуларизације. То 
нам даје за право да потражимо 
неки бољи појам који ће на један 
квалитетнији начин осликати оно 

што се дешава у савременим друштвима. Реч је о 
појму плурализма. Дакле, оно што је карактеристика 
савремених европских друштава и што ће све више 
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бити, и већ јесте, карактеристика нашег друштва, 
јесте плурализам. Плурализам ће, по свему судећи, у 
скоријој будућности бити трајно стање друштва, јер 
не постоје никакве тенденције које би сугерисале да 
европска друштва и наше друштво у будућности неће 
бити плуралистичко. Основна тенденција је све већа 
и већа глобализација која се сигурно неће заустави-
ти у ближој будућности, тако да цела земљина кугла 
постаје јединствен простор, како се то обично каже - 
једно глобално плуралистичко село. Дакле, појмови 
времена и простора не играју више тако значајну 
улогу као некада. То је разлог због којег треба да го-
воримо о плурализму као трајном стању у скоријој 
будућности европских па и нашег друштва.

Шта подразумевамо под плурализмом и да ли је то 
стање друштва различито у односу на нека претход-
на стања? Да ли је наше друштво на почетку 21. века 
различито у битним елементима од рецимо српског 
друштва с почетка 19. века? Ако јесте, које су битне 
карактеристике тадашњег, а које данашњег друштва? 
Основна карактеристика плуралистичких друштава 
огледа се у чињеници да у њима постоје различити 
извори искустава, различите вредности, различите 
друштвене улоге које коегзистирају без заједничког 
теоријско-практичног принципа који би их структу-
ирао и сво то мноштво учинио појмљивим и јасним. 
Постоје различите вредности у таквом друштву, раз-
личите друштвене групе, али оно што је карактери-
стично јесте да не постоји заједнички принцип који 
би их структурирао.

Можда је потребно да овде направимо мали ис-
корак. Дакле, то је основна разлика између садашњег 
друштва и неких претходних традиционалних, 
патријархалних, хомогених друштава, или како год 
хоћете да назовемо та друштва. Ранија друштва су 
имала основни принцип који их структурисао. Ве-
ковима је тај принцип било Хришћанство. Дакле, то 
је био простор и култура у коме су се људи крета-
ли и разумевали. Данас то није тако, јер недостаје 
тај заједнички принцип. Али то ћемо касније још 
објаснити. Желео бих сада да направим само појмовне 
разлике између плуралности и плурализма и рела-
тивизма и плурализма, јер може се десити да се ти 
појмови поистовете. Прво, целокупна творевина је 
плурална и свако друштво је плурално, другим речи-
ма, у сваком друштву кроз целу историју постојали 
су различити сталежи, различита занимања. У при-
роди исто тако срећемо плуралност, јер постоје 
многобројне врсте, али у природи, а исто тако и у 
традиционалним друштвима, постоји основни прин-
цип, основни елемент, који све то обједињује. За нас 
Хришћане у природи је то Бог, који је Творац све-
га створеног, а у традиционалним друштвима је то 
обично била религија. Плурализам то не подразуме-
ва, то није исто, плуралност и плурализам. Са друге 
стране, ако не постоји тај заједнички принцип, да ли 
то значи да су садашња друштва релативистичка и 
да није могуће одредити шта је у њима добро, а шта 
зло? Плуралистичка друштва су заиста у непрестаној 
опасности да у упадну у релативизам. То је оно што 
је и наше искуство. Имате једну групу људи која 

каже: ”За нас је то добро.” Нека друга група каже: 
”За нас је то апсолутно зло.” Како ћете да усагласи-
те те две групе људи? Узмимо пример абортуса. За 
нас Хришћане је то убиство. Али, постоји одређена 
група људи која каже:”Не, то је право жене.” Дакле, 
жена има право на контролу свога тела. Уколико при-
хватимо да је свако мишљење добро, онда улазимо у 
врло опасну сферу релативизма, која може да уништи 
свако друштво. Друштво не може да опстане ако су у 
њему све вредности подједнако добре или подједнако 
лоше. И плурализам не функционише тако. Дакле, 
кажем, постоји стална претња да се он претвори у 
релативизам, али бар теоретски не би требало тако 
да буде, већ би требало да се по одређеном питању 
траже најбољи могући одговори. Али, нема те 
институције која ће у плуралистичком друштву рећи: 
”Ја имам одговоре на сва питања.” То је нешто што 
се апсолутно спречава. Постоје парцијална решења 
за неки проблем. Хајде да видимо шта кажу заинте-
ресоване различите групе, па онда да видимо које је 
то најбоље мишљење. Код нас је, на жалост, још увек 
друштвени простор сувише, да не кажем загађен, 
али притиснут политиком, тако да нам најчешће по-
литичари доносе таква решења, али у неким другим 
срединама итекако велику улогу игра јавно мнење, 
па се рецимо по неком питању формира одређено 
јавно мнење које заступа, опет, нека група људи и 
доносе такво 
решење. Овак-
ва ситуација 
доводи Цркву 
у потпуно 
нов положај. 
Рекао сам да 
су хомогена, 
традиционал-
на друштва 
у свом цен-
тру имала 
религију. За 
наше про-
сторе то је 
била право-
славна Црква. 
Процес секу-
ларизације у 
п о с л е д њ и х 
10-15 годи-
на, када наше 
друштво постаје све више и више плуралистичко, 
доводи Цркву у нову позицију, какву није имала у 
ранијим друштвима.

Пре него што кажемо како би Црква генерално 
требала да се одреди према новој позицији, да кажемо 
како се појединачно Хришћани одређују према таквој 
ситуацији. Има неколико могућности, бар теоретски. 
Једна од њих је да кажемо: “Нас то не занима. Овак-
ва, плуралистичка, ситуација у друштву је апсолутни 
грех и ми нећемо да имамо никакве везе са тим.” Од-
носно: “Ми знамо, или барем мислимо да знамо, шта 
заступамо. Ако људи желе да буду Хришћани, треба 
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да дођу код нас. Пре тога ми не учеству-јемо ни у 
каквим разговорима.” Дакле, ситуација плурализма 
се доживљава као стање греха. Опет, у тој ситуацији 
имате најмање две могу-ћности. Једна је да се Црква 
повуче у себе, да направи гето и да Хришћани међу 
собом комуницирају без неке претеране жеље да 
имају утицај на спољашње друштво. Тако углавном 
функционишу поједине протестанске групе. Нама 
православнима то уопште није својствено, а није 
ни католицима. Ми се у таквим ситуацијама радије 
ослањамо на политичку власт, дакле, покушавамо да 
имамо утицај на политику и да тиме ублажимо после-
дице те ситуације плурализма у друштву. Другим ре-
чима, покушавамо да одозго поново хомогенизујемо 
друштво. Још на неколико начина Хришћани могу 
да реагују на ову ситуацију. Један од тих начина је 
онај на који најчешће реагујемо и који је обележје 
нашег времена, а то је да реагујемо релативизмом. 
Како? Тако што релативизујемо хришћанску по-
руку и кажемо да она има вредност само у нашем 
приватном животу, али за друштво у целини она не 
игра некакву улогу. То је заправо стање Хришћана у 
великом, или највећем проценту. Вера остаје наша 
лична, потпуно приватна ствар и не шири се на 
друштво. Друштво функционише на потпуно секу-
ларизованим основама и принципима, а вера остаје 
наша приватна ствар. Да ли ико данас када разгова-
ра о неким областима друштвеног живота, нпр. о 
судству или економији, уопште узима могућност да 
постоје некакви хришћански темељи или еле-
менти у свему томе? Чак ни ми Хришћани, 
тако нешто не очекујемо, нити заступамо. 
Друштво се формира и формирано је 
апсолутно на секуларизованим осно-
вама, са хришћанством само у траго-
вима. Дакле, то је преовладавајући 
став данашњих Хришћана. Видећемо 
касније колико тај став има будућности 
и у нашем друштву и уопште у европ-
ским друштвима. Најзад, можемо 
да кажемо да Хришћани према 
тој новонасталој ситуацији могу 
и трезвено да се односе, и да је тај 
став најбољи и да је битан не само 
за данашње време, него за сваку 
историјску епоху. Историјске 
епохе се смењују, оне нису 
суштински различите једна 
од других. Свака историјска 
епоха има своје добре и лоше 
елементе и ниједна није апсолут-
но грешна или апсолутно света. То 
би био један трезвен став у коме и 
Хришћани а исто тако и хришћанска 
Црква има прилике да делује. То 
је посебно важно данас, јер нам 
нико више не брани да делујемо у 
друштву. Нема више забрана и то 
је добра карактеристика плурали-
стичког друштва. Све друштвене 
групе па и Црква равноправне су. 

Нема оних друштвених група, које би биле, како ми 
то кажемо, равноправније од других, него су све за-
иста апсолутно равноправне. И нико нема право да 
каже: “Ви не смете по том питању ништа да кажете.” 
То се још увек ту и тамо чује код нас у јавности, али 
то просто не може да се подведе под основе плурали-
стичког друштва. Свака друштвена група има право 
да каже своје мишљење по сваком питању, а да ли ће 
њено мишљење бити усвојено или не, то је већ друга 
ствар. Дакле, трезвени приступ био би став да ствар-
ност коју видимо није апсолутни грех, већ да нам она 
пружа могућност да делујемо.

Треба рећи још нешто што је веома важно пре него 
што кренемо на друге ствари, које су суштинскије 
од ових претходних. Овакву ситуацију треба да 
схватимо, како сам то на почетку рекао, као трајну 
ситуацију. Неће се друштво вратити на своју прет-
ходну фазу хомогености. Другим речима, сви ми, ако 
уопште постоји у Цркви такво мишљење, треба да 
престанемо да сањамо сан о средњем веку. Средњи 
век се неће вратити. Неће наше друштво бити хомо-
гено у некој скоријој будућности; другим речима, 
плурализам је контекст у коме треба да делујемо у 
скорашњој будућности. Маргинализација Цркве има 
и добре стране, или ћемо макар, уколико то правилно 
схватимо, моћи да извучемо поуке из те ситуације. 
Многе ствари којима се Црква некад бавила враћене 
су друштву или држави. Црква се не бави више, у 
основи, ни образовањем, ни осталим областима 
друштва, не бави се посебно ни политиком. Чиме, 
онда, Црква треба да се бави? Оним што и јесте 

њена мисија, оним што и представља њену суш-
тину. После много векова у којима је Црква била 
приморана да се бави и неким стварима које јој 
можда нису биле својствене, опет долазимо у 
ситуацију да се бавимо оним стварима које су 
директно везане за Хришћанство, и оним што 
чини мисију Цркве.

Од овог момента почиње дубља прича 
и намеће се суштинско питање: Шта 
је мисија Цркве? Ако не треба да се 
бавимо политиком, образовањем, 

не знам чиме све још, јер то припада 
друштву, чиме онда треба да се бави-
мо? Секуларизација је, поред тога што 

је маргинализовала Цркву, довела 
до још неких крупних промена. 
Једну од тих промена можемо 

означити појмом екскултурација, 
растеловљење. Претпостављам 
да овај појам, који није много 
коришћен, није потпуно јасан, тако 
да морам да га објасним. Шта се 
дешава кад нешто померате на мар-
гину? Остављате простор да неко 
други делује у центру. У овом кон-
тексту се дешава да се стварају жи-
вотне форме које више нису прожете 
Хришћанством. То означавамо појмом 
екскултурација. Свакидашњи живот 
се више не заснива на Хришћанству, о.
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као пре 3, 4 или 5 векова. Само по себи је јасно да 
како Хришћанство померате на маргину, тако запра-
во, стварате нове форме у самом центру, које више 
нису засноване на Хришћанству. Најједноставније 
речено, стварате нову културу. Под културом под-
разумевам свакидашњи начин живота који је засно-
ван на одређеним религијским или философским 
поставкама. Али свакидашњи начин живота, тј. кул-
тура, у најширем смислу не представља само духов-
на достигнућа човечанства, већ и свакидашњи начин 
живота, оно како живимо од јутра до мрака, сваки 
од нас појединачно, и сви ми заједно. На тај начин 
ми изражавамо неку културу, мада тога већина нас 
и није свесна. Али онако како проводимо дан, ми за-
право сведочимо о томе шта мислимо о себи, о чове-
ку уопште, о Богу, о свету који нас окружује. Иако у 
већини ми тога нисмо свесни, одаје нас свакидашњи 
начин живота. Где ћемо да сместимо Бога у наш 
свакидашњи начин живота? То је нешто што је било 
апсолутно јасно и својствено нашим прецима од пре 
100, 200 или 300 година, јер је за њих Бог увек био 
у центру свега. Без обзира да ли су радили у пољу, 
да ли су су се сахрањивали, венчавали, 
или су им се рађала деца, увек је 
било места за Бога. Данашњи 
човек тешко да може да 
нађе место Богу у свом 
свакидашњем животу, 
и све га мање налази. 
Из тог разлога имате 
нешто што се нази-
ва Хришћанин сед-
мог дана. Чак и они 
који успеју да нађу 
неко место за Бога, 
то успевају само 
недељом пре подне. 
Осталим данима не. 
Како ће и где један 
пословни човек да 
нађе место за Бога у 
свом дневном рас-
пореду? И на који 
начин? Свакидашње 
животне форме 
су изгубиле свој 
хришћански садржај, 
и он је померен на 
маргине. Бог и вера у 
Бога нису више извори 
смисла, нити европски 
човек поистовећује истину 
и живот са Богом. Оно што се у 20. веку говорило о 
смрти Бога, значи да Он постаје сувишан. Овде се 
намеће једно значајно питање: Ако Бог не може да 
нађе место у свакодневном животу европског, па и 
нашег човека, да ли религија може? Нажалост, рећи 
ћу зашто нажалост, одговор је позитиван, ма колико 
то чудно звучало. Дакле, има религије у животу сав-
ременог човека, Европљанина уопште, па и нашег 
човека, али религије без Бога. То је можда и кључна 

тачка будућности Хришћанства у Европи. Религија 
без Бога је пожељно лице Хришћанства за Европу, 
а све више и за наше друштво. Шта то конкретно 
значи? То прво значи да се Хришћанство везује за 
историју, за оно што је прошло. Најједноставније ре-
чено, везује се за музејске експонате и као музејски 
експонат оно је предмет посебне пажње, како у Ев-
ропи тако и код нас. Дакле, сви европски устави 
гарантују ово што сам поменуо и како је то неко 
рекао - што је мање вере у Европи, то се религија 
више штити и постаје чинилац националног и кул-
турног идентитета једног народа, део историјског 
памћења, традиција и култура, нешто што је увек 
везано за прошлост, а престаје да буде начин жи-
вота, који за основну карактеристику има послуш-
ност вољи Божијој. Престаје да буде борба против 
зла и борба за задобијање Духа Светога, за спасење, 
престаје да буде подвиг и да се поистовећује са ис-
тином. Дакле, кад данашњем европском човеку, то 
показују статистике, а претпостављам да то важи и 
за нас, поставите питање шта је или ко је Христос, 
најчешћи је одговор да је то одређена идеја или сим-

вол. Занемарљиво мали проценат Европљана 
ће вам рећи да је Он живи Бог Старог, 

и посебно Новог Завета, живи Бог 
Историје, ове која се овде деша-

ва, и да је непрестано прису-
тан у творевини и историји. 
То је та велика разлика, 
именоваћемо је касније, 

која постоји између ова 
два типа вере. Једно је 
традиционални приступ, 
а друго је она жива вера 
која је упућена ка Живом 
Богу. Ово је дакле тај ка-
рактеристични феномен 
нашег времена, и на жа-
лост већина Европљана а 
ту убрајам и наше људе, 

овако се односи према 
својој вери. Као при-
мер навешћу вам један 
део из књиге Зли дуси 
или Нечисте силе, како 
гласи стари превод, 
да се само присети-
мо како је Достојевски 
пре више од једног века 
веома добро наслутио 
шта ће бити основна 
проблематика. У разго-

вору између Шатова и Ставрогина, Шатов занесено 
износи све те велике идеје о руском народу, да је он 
богоносни народ, и тако даље, дакле, са великим жа-
ром говори какву будућност има руски народ, а онда 
му Ставрогин поставља врло једноставно питање. 
“Хтео сам да знам”, обраћа се Ставрогин Шатову, 
“верујете ли ви у Бога или не? ” Шатов збуњен тим 
питањем каже: “Ја верујем у Русију, верујем у њено 
православље, верујем у Тело Христово, верујем да 
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ће се други долазак извршити у Русији... ” “А у Бога, 
у Бога? ”, пита Ставрогин, а Шатов одговара: “Ја 
ћу веровати у Бога.” Дакле, то је основни проблем 
и ту се деле та два приступа вере. Другим речима, 
основно је питање да ли наша вера припада историји 
и има традиционалистички приступ, или је то вера 
у Живог Бога, односно, да ли је то вера у Бога или 
вера у одређене идеје. Вера у живог Бога се на овај 
шатовљевски начин претвара у идеологију, тј. у раз-
личите и многобројне идеологије.

За ово предавање користио сам неколико савре-
мених студија углавном везаних за Француску. Једна 
жена, врло занимљив социолог, говорећи о узроцима 
таквог стања у Европи, наводи три разлога. Да ли су 
то заиста узроци или су последице, процените сами. 
Дакле, узроци чињенице да Хришћанство више не 
игра суштинску улогу и не обликује свакодневни жи-
вот су, прво: по први пут у историји Хришћани не 
живе у страху од немаштине и глади. Самим тим могу 
да запоставе сва метафизичка питања па и питање 
Бога. То је узрок или после-
дица, можемо о томе да раз-
говарамо; друго: нема више 
бриге о томе шта ће се де-
сити после смрти. Данашњи 
Европљанин не размишља 
много о томе шта ће му се 
десити после смрти. На неки 
начин, смрт смо или занема-
рили, не размишљамо о њој, 
или смо је уклопили у неку 
врсту неминовне завршне 
фазе нашег живота, али шта 
ће бити са нама после смрти, 
та мисао не занима много 
савременог човека. Трећи 
узрок, или трећа последица, 
је у томе да је брак изгубио 
своју светост. Он је постао 
као у време римске империје, 
обичан, можда не баш оби-
чан, треба и то поштовати, 
дакле, уговор између две 
стране, али је изгубио сва-
ки елемент светости. Дакле, 
брак више није символ одно-
са између Христа и Цркве, 
него једноставно уговор и 
договор између две стране који траје док су те стране 
сагласне, а кад више нису сагласне, као и сваки уго-
вор он се раскида. Јесу ли ово узроци или последице, 
о томе можемо да разговарамо, али сигурно да могу 
у извесној мери да нам помогну у расветљавању овог 
заиста сложеног феномена.

Најзад, и са тим бих желео да завршим, да су-
мирам ова најмање два начина везивања људи за 
Хришћанство. С тим што поменути социолог, налази 
и трећи, поменућу га само, а то је тип поклоника, 
који код нас изгледа није баш толико заступљен. За-
право, ради се о људима који воле да одређени број 
дана у години проведу на неком месту, у неком мана-

стиру нпр. Имате таквих људи и код нас, али кажем 
то није баш тако раширено, који сваке године оду 
недељу дана у Хиландар, рецимо, или на Острог, а 
преко године немају неке посебне везе са Црквом. То 
је тип поклоника који је, по овом теоретичару, итека-
ко заступљен у Западној Европи. Значајан број људи 
иде на  поклоничка путовања и тамо проводи неколи-
ко дана живећи хришћанским животом. Али оно што 
се нас тиче у већој мери, то су категорије, са једне 
стране, традиционалног верника, и са друге стране, 
пробуђеног верника, или једноставно верника. Које 
су унеколико карактеристике традиционалног вер-
ника који несумњиво преовладава у свим европским 
друштвима, па и код нас? То је да веза са Црквом и 
Хришћанством постоји кроз процес социјализације. 
Одрастајући и уклапајући се у друштво, човек на ев-
ропским просторима који су несумњиво хришћански, 
упио је и одређене хришћанске вредности. Другим 
речима, родитељи или баба, деда, некада и школа, 
све су то били чиниоци који су стварали хришћанску 

веру у некој одређеној 
личности. Вековима се 
то тако дешавало. Из тог 
разлога је Црква и при-
хватила да крштава децу. 
Зато што су родитељи 
ти који ће касније да 
васпитавају децу и да је 
подижу у хришћанском 
духу, уводећи их у Цркву. 
Вековима су људи у 
Цркву улазили кроз про-
цес социјализације. Како 
су учили да говоре, да се 
опходе, како су налази-
ли своје место у друшт-
ву, тако су се учили и 
хришћанским вредности-
ма. То данас више није 
случај управо зато што 
друштво више није хомо-
гено, не може да допри-
несе уласку људи у Цркву, 
или стварању Хришћана. 
Могуће је да се чак и 
деси нека хришћанска 
социјализација, а да 
људи не буду Хришћани. 

То је оно што имамо у већини случајева код тради-
ционалних верника, код нас рецимо, да славе славу и 
да евентуално иду у Цркву неколико пута годишње, 
али да суштински нису Хришћани. Данашњи 
Европљанин, претпостављам и данашњи Србин, 
у већини случајева, може да замисли свој живот и 
без Хришћанства, јер му оно ништа суштински не 
доноси. За разлику од таквог традиционалног вер-
ника, који постоји свуда где постоје традиционалне 
религије, постоји група или категорија верујућих 
људи, или људи пробуђених, који су поново открили 
Хришћанство и то доживели као свој лични избор. 
Веома је важан тај елемент личног избора. Код тра-
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дицоналног верника немате лични избор. Јер, кажу, 
ми нисмо имали избор да будемо или да не будемо 
Срби, или где ћемо да се родимо, па између осталог 
нисмо имали избор ни којој ћемо религији и којој 
Цркви да припадамо. Код верника у правом смислу 
те речи имате лични избор. Он се определио за не-
што и самим тим то даје много већу снагу његовој 
вери. Анкете које су обављане са таквим људима све-
доче да се са маргина значај њихове вере преноси у 
сам центар њиховог живота. Другим речима, један 
верник, у ужем смислу, веру доживљава као центар 
свог живота и не може да замисли живот без вере. 
За разлику од традиционалног верника који врло 
једноставно може да замисли свој живот без вере. 
У претходних педесет година, за време комунизма, 
људи су се врло лако одрекли своје вере, своје славе, 
и чега год хоћете и нису то баш осетили као неки 
велики недостатак, живело се и даље. Прави верник 
се неће одрећи своје вере, јер кад изгуби своју суш-
тину, изгуби срж свог постојања, он нема више раз-
лога да живи. Да завршим, ако треба да пророкујем, 
мада сам на почетку рекао да нећу да пророкујем, 
али хајде… Овако би стајале ствари: демократска 
Европа жели традиционалног верника и за демо-
кратску Европу и уопште за свет, традиционални 
верник је пожељан тип верника, и она ће све учинити 
да заштити традицоналног верника. Са становишта 
Цркве, традиционални верник нема будућност. И то 
је оно што показује управо целокупни 20. век. Дакле, 
ту будућности нема, то треба да нам буде апсолут-
но јасно. Зашто? Зато што традиционални верник не 
производи, не ствара, већ само поштује оно што је 
некада створено, као у музеју. Музеји су добра и лепа 
ствар, то није спорно, ми идемо и посматрамо шта су 
људи стварали, али оно што нас одржава у животу 
јесте оно што ми стварамо, а традиционални верник, 
на жалост, не ствара. Ако Хришћанство буде заснова-
но на традиционалним верницима, то неће бити до-
бро, а управо је то процес који се дешава последњих 
100-200 година. Са друге стране, истински верник 
нема будућности у Европи. Он ће неминовно доћи 
у сукоб зато што ће пројављивати друге вредности. 
То је класични сукоб између света и Цркве. Он може 
да буде оштар, а може да буде и мање оштар, то није 
битно, али је неминован, зато што се Црква, или ако 
хоћете Царство Божије, заснива на другачијим прин-
ципима него што су то принципи света. Такав верник 
нема неке велике будћности у Европи. Другим речи-
ма, биће борбе. Ко ће из тога да изађе као победник, 
друга је ствар, али са становишта Цркве то је једини 
начин. Црква мора бити активна и стваралачка и то 
једина будућност Европе. Европа мора да поново 
буде, као што је била пре 15-20 векова, надахнута 
идејама хришћанства. Дакле, потребно је да се поно-
во деси један такав стваралачки процес, али он мора 
да буде уистину стваралачки, мора да буде аутенти-
чан. То могу да изнесу само верујући људи у правом 
смислу те речи, односно, то неће бити њихово дело, 
него ће бити поново, као и раније, Дело Божије. А ми 
смо увек само ту да сарађујемо и да подржавамо, да 
се приклањамо Вољи Божијој.

Слика подигнуте цркве

Чедомила Маринковић

Представе архитектуре на ктиторским 
портретима у Српској и Византијској 
Уметности

 издању “Прин-
цип Бонарт прес-а” 
из Београда, 

Центра за научна 
истраживања САНУ 
и Универзитета у 

Крагујевцу иазшла је 
ова изузетно интересантна 
и значајна књига. Књига 
је заправо измењена и 
допуњена верзија маги-
старског рада одбрањеног 
на Филозофском факулте-
ту у Београду. 

Најпре ваља истаћи да 
и поред чињенице да су 
ктиторске композиције на којима 
је ктитор представљен како светитељу коме је 
црква посвећена дарује макету подигнутог храма 
честе, поготово у монументалном сликарству, али 
и у другим видовима уметничког представљања 
у византијској уметности (под византијском 
уметношћу подразумевамо и све просторе који 
су били под њеним културним утицајем, тзв. 
Византијски комонвелт), студије са сличном те-
матиком до сада нисмо имали, не само на српском 
језику већ уопште. Тиме ова књига, без обзира на 
чињеницу да је ауторка јако добро и систематично 
обрадила тему, још више добија на значају. Напо-
менули бисмо да је хвале вредна чињеница да неко 
за свој први научни рад изабере тему која раније 
није обрађивана.

У књизи је после опсежног списка литературе и 
уводних разматрања о пореклу и развоју теме, почев 
од ранохришћанског периода па кроз даљи развој у 
Византији и просторима њеног културног утицаја 
и посебно у српској средњевековној уметности, те 
даљих разматрања у поглављима Представљена 
црква, Начин представљања ктиторске архитек-
туре и Насликана Црква или макета, у другом делу 
комплетно је каталошки обрађено 89 храмова (од 
тога 31 из  Србије и 58 са других простора, што 
Византије што земаља њеног културног утицаја)  
који су на преко две стотине илустрација солидног 
квалитета и визуелно одлично покривени. На крају 
је урађен резиме на енглеском језику као и индекс 
појмова и иконографских тема.

Топло бисмо препоручили ово издање не само 
стручној јавности, већ и свакоме ко се интересује за 
византијску и уопште православну уметност.

Такође, ваља напоменути, да је ауторки мр Че-
домили Маринковић ово прва књига и да се пред 
нама налази изузетно перспективан аутор од кога 
у будућности очекујемо још доста интересантних 
али и озбиљних научних радова.

Дејан Манделц
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егово преосвештенство епископ шумадијски 
Господин Јован је у 23. недељу по Педесетни-
ци, 4. новембра, уз саслуживање свештенства 
колубарско-посавског намесништва и уз при-

суство великог броја верних, осветио новоподигнути 
храм, или како је он то рекао, нови дом Божији, у 
селу Дрену надомак Лазаревца, посвећен светом ве-
ликомученику Георгију и након тога одслужио свету 

архијерејску 
Л и т у р г и ј у. 
Благословом 
његовог прео-
свештенства, 
изградња хра-
ма започета је 
2002. године. 
Наредне годи-
не извршено 
је освећење 
темеља,  а 
2006. осве-
ћење звона и 
крстова, да 
би ове годи-
не богоугод-
но дело било 
д о в р ш е н о . 
Треба истаћи 
труд и љубав 
према овој 
новосијајућој 
светињи, мо-
наха српског и 
светогорског 
Рафаила, дете 
д р е њ а н с ко , 

који је даровао земљу на којој је храм подигнут и 
прикупљао значајна материјална средства за његов 
довршетак, као и несебично залагање и давање 
тамошњег председника грађевинског одбора, док-
тора Ивка Марића, али и свих мештана који су у 
овом, нимало лаком подухвату на разне начине и по 
својој моћи учествовали.

Током чина освећења цркве, владика је, полажући 
у срце часне трпезе мошти патрона новога хра-
ма, светог великомученика Георгија, а поред њега 
и мошти светог мученика Харалампија, светог 
архиђакона Стефана и светог Уроша цара српског, 
донео тамошњим верницима посебан благослов и 
благодат.

У надахнутој беседи владика је говорио да је 
овим чином и молитвеним сабрањем освећено и 
оваплоћено ново парче неба на земљи, дом Божији, 
Црква Божија. Црква која је пре свега живи органи-
зам тела Христовог чији смо ми удови, Црква која 
је изнад свега заједница свештенства и свих крште-
них возглављена у епископу као икони Христовој. 
То је заједница живога Бога са живим људима који 
Цркву слушају а не нападају, рекао је преосвећени. 
Говорио је о храму као предворју раја, а о светој 
Литургији као предукусу царства Божијег, које ће 
у другом Христовом доласку бити у пуноћи оства-

рено, а које јесте смисао нашег живота. Радост 
тога ћемо осетити једино у светотројичном начи-
ну живљења, који подразумева љубав, непрекидно 
узајамно даривање и послушање, изражено речима 
''Оче нека буде воља Твоја''. Владика је посебно ис-
такао труд ове генерације, која је за разлику од пред-
ходне фабрикоградитељске, одлучила пре свега да 
себи сагради Цркву, која не сме остати пуста, већ 
украшавана не само сликаним, већ и живим икона-
ма Христовим, нама самима, нашим молитвама, су-
зама покајања, врлинама, активним учествовањима 
у светој евхаристији, односно заједничарењима са 
самим Богом у светој тајни причешћа. ''Будимо са 
Богом, да бисмо осетили радост постојања човека'', 
рекао је владика завршавајући своју беседу.

Посебно треба истаћи да се у светој Литургији при-
честио велики број парохијана, нарочито деце, што 
сведочи о постојању интензивнијег, правилинијег и 
квалитетнијег учествовања у црквеном животу, све 
већег броја чланова локалне парохијске заједнице.

Након литургијског сабрања епископ Јован је са 
својим свештенством и верницима учествовао у трпе-
зи љубави коју су са својим парохијанима припреми-
ли њихови пастири и први домаћини овог духовног 
празника, протојереј ставрофор Митар Топаловић и 
протојереј Недељко Кусмук. Овом приликом владика 
је све заслужне наградио својом архијерејском гра-
матом признања.

јереј Жељко Ивковић 

ОСВЕШТАН НОВИ ХРАМ СВЕТОГ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У 
СЕЛУ ДРЕНУ КОД ЛАЗАРЕВЦА
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ОСВЕШТАНА НОВА ЦРКВА СВЕТОГ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У 

ЦРНОМ КАЛУ КОД БАТОЧИНЕ
егово преосвештенство епископ шумадијски Г. 
Јован освештао је 10. новембра ове године, на дан 

када Црква прославља архиепископа српског 
светог Арсенија Сремца, новоподигнути храм 

посвећен Светом великомученику и победносцу 
Георгију, у селу Црни Као код Баточине. Након овог 
богоугодног чина, владика Јован служио је у новој 

б о г о м о љ и 
Свету архи-
ј е р е ј с к у 
Литургију.

М е ђ у 
чињеницама 
к о ј е 
објашњавају 
како је 
и з г р а ђ е н а 
ова црква, 
најважнија је 
да је у селу са 
свега сто три-
десет дома-
ћинстава и 
пет стотина 
ст ановника 
она заврше-
на за свега 
четири ме-
сеца. Ктитор 
је Владимир 

Којанић из Лапова са породицом, док су велики до-
бротвори Оливера Ђурђевић из Градца и Момчило 
Панић из Црног Кала који су даривали земљиште. 
Цркву је градио мајстор Радиша Милосављевић 
из Вучића, према пројекту архитекте Радослава 
Прокића.

У проповеди, епископ Г. Јован ово дело вере 
и љубави свих који су учествовали у његовом 
подизању, назвао је још једним делом неба на земљи. 
„Није велика као Студеница, Хиландар или Пећка 
патријаршија, али је по Духу, који је призван током 
освећења и духовној снази оних који су се труди-
ли око ње, равна овим светињама. Биће и још већа, 
ако верни народ редовно долази у свој храм и ако се 
буде освећивао својим животом, трудом, љубављу и 
сједињењен са Господом у Светом причешћу.“

Назвавши новоподигнуту цркву у Црном Калу 
мајком, владика Јован замолио је верни народ да 
мајку Цркву не остављају саму, јер је у њеном кри-
лу најтоплије. Позвао их је на љубав и слогу, али је 
за то неопходно да претходно имају јаку веру, која 
је први услов међусобног зближавања. Уследила је 
и архијерејска поука о Светом причешћу као услову 
свих услова на нашем путу спсења, уз наглашавање 
да причешће није обичај, већ живот и догађај у којем 
се сваки појединац сусреће са Богом.

Ктитор храма у Црном Калу Владимир Којанић 
одликован је орденом Светог Саве другог степе-
на, док је епископ Јован епархијски орден Вожда 
Карађорђа доделио председнику општине Баточи-
на Радиши Милошевићу, за бригу о црквама у овој 
средини. Велики добротвори Оливера Ђурђевић и 
Момчило Панић завредили су архијерејску грамату 
признања.

Саво Арсенијевић,
протојереј ставрофор
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ретпразништво славе богословског учи-
лишта у Крагујевцу било је посвећено ве-
ликом јубилеју – хиљадушестогодишњици 
упокојења светог Јована Златоустог, патрона 
школе, када је одржан православни симпоси-
он о богословљу овог великог васељенског 

учитеља, о чему смо известили на првим страница-
ма нашег листа. Централно прослављање небеског 
заштитника богословије у Крагујевцу почело је Све-
том Литургијом у школском храму, на којој је начал-
ствовао Његово високопреосвештенство архиепи-
скоп цетињски и митрополит црногорско-приморски 
Г. Амфилохије, уз саслужење епископа шумадијског 
Г. Јована, епископа из Антиохије Г. Василија, епи-
скопа новосадско-бачког Г. Иринеја и епископа Г. 
Атанасија, умировљеног захумско-херцеговачког. О 
животворности учења Златоустог и у наше доба про-
поведао је митрополит Г. др 
Амфилохије:

„Свети Јован Златоу-
сти пре шеснаест векова 
упокојио се у Господу, али 
благодаћу Божијом остао 
је са нама и међу нама: и 
својим светим моштима 
освјештаним благодаћу 
Христовом, и својом 
личношћу облагодаћеном, и 
својим дјелима испуњеним 
мудрошћу Божије истине.

Ријетко се ко у историји 
Цркве Божије тако свеобух-
ватно дотакао свих дубина, 
свих висина и свих ширина 
Христове безобалне истине 
као што се дотакао свети Јован Златоусти. Постао је 
заиста сасуд Божије благодати, сасуд који напаја, ево 
вековима, гладне и жедне људе истине Божије и му-
дрости Божије. А све оно што је свети Јован Златоу-
сти записао, што је изговорио, што је посведочио, све 
је то садржано у овој Светој Божанственој Литургији 
светога Јована Златоустог, у којој и ми учествујемо 
и коју и ми служимо заједно са небеским силама, 
заједно са Црквом Божијом васељенском, католичан-
ском, заједно са свима светима међу којима је данас 
невидљиво саслуживао и свети Јован Златоусти. Од 
оних првих рјечи, којима благосиљамо Оца и Сина 
и Духа Светога, до последњег амин, што значи, нека 
тако буде, све што је у Светој Литургији, представља 
чудесно откровење и сведочанство живога присуства 
живога Христа са нама и међу нама, присуства које 
врхуни у Светој тајни причешћа. То су посвједочили 
Свети оци, међу њима и свети Златоусти, то су за-
писали из дубина свога бића и из дубина свога опита 
духовнога, све су то обликовали и оставили нама као 
начин и пут којим ћемо ходити да би пришли, попут 
светог Јована, апостола и других светаца, Христу 
Богу нашем; како би се Њега дотакли на онај бла-
годатни начин, силом Духа Светога, у тајни Цркве 
Божије, како се и он дотакао, живећи по Јеванђељу, 
Христонарав примивши на себе и сијајући кроз 

вјекове као златни грумен Божији, великом истином 
и светињом, свеодчећи о Христу Господу.

Само да узмемо једну реченицу из Свете Литургије, 
па ће нам бити јасно како је дубока Света Литургија 
и како је дубок и предубок био онај који ју је записао. 
Увек понављамо на Светој Литургији рјечи: Љубимо 
једни друге да бисмо једнодушно исповједали Оца и 
Сина и Духа Светога. Овим рјечима свети Златоусти 
нам открива истину за којом чезну сви мудраци ово-
га свјета: како и којим путем познати истину, познати 
тајну свјетова у којима живимо, познати тајну онога 
ко је изнедрио свјетове, познати оне најдубље тајне 
на којима почива свјет и човек. Ето, свјети Златоусти 
једноставно, али крилато јасно, непогрешиво нам 
каже да једини истински приступ тајни познања и 
богопознања јесте љубав. Љубав према Богу, љубав 
према човјеку и љубав према ближњем, љубав према 

творевини Божијој јесте мје-
ра, најдубља мјера, најсаврше-
нија мјера богопознања, 
човекопознања... Онај који 
нема истинске и праве љубави 
у свом срцу, не може познати 
ни себе, не може познати ни 
свјет око себе, не може по-
знати ни људе са којима носи 
заједничку природу. Само 
онај који има праву и ис-
тинску љубав тај задобија и 
правознање.

Тамо гдје постоји ис-
тинска љубав, само тамо се 
потврђује једнодушност. А 
тамо гдје је једнодушност, 
гдје су двојица или тројица 

сабрани у име Господње, гдје је Црква Божија, ту се 
открива валика и света тајна Пресвете Тројице, Оца 
и Сина и Духа Светога. Тој Светој тајни прнио је себе 
на дар свети Јован Златоусти. И та света тајна блиста 
и сија кроз њега и допире до нас, јер је Онај кога је 
он заволио свим својим бићем заједно са нама, при-
сутан је међу нама као што је био присутан у њему. 
Открива се и дарује нам се Његова љубав као Тјело и 
Крв Његова, а ми примајући Христонарав, по речима 
светог Јована Златоустог, ми такође познајемо Њега 
и познајемо једни друге, постајемо једно са Њим у 
бесконачној вечности Царства Божијег. Зато свети 
Златоусти и започиње Литургију са Благословено 
царство Оца и Сина и Духа Светог, јер се том вели-
ком Богочовечанском љубављу улази у то Царство, 
задобија се квасац његов овде на земљи и кроз тај 
квасац ми се надамо и исповједамо да ћемо се још 
присније Њега причешћивати, још Га дубље познати 
у невечерњем царству Његовом, у вјечном Царству 
Оца и Сина и Духа Свјетога.

Ова школа није случајно изабрала као свог небес-
ког покровитеља светог Јована Златоустог, великог 
богослова, тајновидца, великог пастира и учитеља, 
великог исповједника Христа Бога нашега, великог 
страдалника у име Христово. Управо у томе и јесте 
примање Христонарави светога Јована, што је он 

БОГОСЛОВСКО И ДУХОВНО 
УЗРАСТАЊЕ У ДИЈАЛОГУ СА 

СВЕТИМ ЈОВАНОМ ЗЛАТОУСТИМ

Празник Светог Јована Златоустог - Слава Богословије у Крагујевцу
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примио Христа онаквог какав се он јавио. А Хри-
стос нам се јавио, не само оваплотивши се и не само 
проповједајући науку своју и Јеванђеље своје, него 
нам се јавио кроз тајну Часнога крста, кроз тајну 
страдања и распећа. Јавио нам се и кроз тајну свога 
васкрсења и вазнесења. Таквог је Христа он познао 
и признао, Њиме је живео и није онда чудо што је и 
он био заједно са Христом саразапет, што је гоњен 
и што је прогоњен. Свети Златоусти није гледао ко 
је ко, био је само вјеран Христу и Његовој истини, 
најдубљој истини живота. Он је имао смјелости и 
храбрости да се супротстави моћницима онога вре-
мена, не да би неку своју власт показао, него управо 
да би посвједочио истину о Богу, о Христу, истину 
о правом људском живљењу, људском понашању, 
односима међу људима...” 

Честитајући славу у име професора и студената 
Православног богословског факултета Универзитета 
у Београду, епископ новосадско-бачки Г. Иринеј, за 
трпезом љубави говорио је о нади да они који се да-
нас богословски усавршавају, увек на уму имају при-
мер светог Јована Златоустог. 

„Радујем се, знајући ово место још из времена 
када је овде било градилиште, из кога ће се касније 
развити ова богословија, што сам данас овде видео 
овакву лепоту и добре услове 
за ваш рад. Желим да изразим 
не само наду, него и уверење 
да се ви овде достојно спре-
мате за своје даље богос-
ловско усавршавање и ду-
ховно узрастање, угледајући 
се управо на свога патрона, 
заштитника и молитвени-
ка, светога Јована Злато- у -
стог, чије име носи ово час-
но училиште. Као што је 
он веровао, да докле год је 
жив, иде путем духовног 
узрастања и дубљег урањања 
у тајну Христовог Јеванђеља, 
тако и ви, уверен сам, схва-
тате да после учења и усвајања Јеванђеља Христо-
вог под кровом овога училишта, треба да настави-
те своје усавршавање, са свешћу да то учење није 
крај, већ почетак вашег богословског образовања, 
сазревања и узрастања. Као што наш народ у 
својој једноставности каже, прави поп се учи до 
смрти. Мислимо на све службе у Цркви којима се 
свештенодејствује Јеванђеље спасења, на пастир-
ску службу, на службу учења, на службу катихете и 
вероучитеља која је неодвојива од пастирске службе 
и у крајњој линији – на сву мисију Цркве.

Владика Атанасије је синоћ нагласио две 
могућности приступа Светом писму. Једна је 
могућност строги, спољашњи филолошко-историјски 
и критички приступ који открива само слово. Нарав-
но, и то је потребно, потребно само као први корак 
ка разумевању вечнога смисла вечне Речи Божије. 
Следећи корак је разумевати Свето писмо умом 
Цркве, умом Христовим, Духом Светим, чему нас 
учи управо свети Јован Златоусти... Тако и ми данас, 
то дозволите да вам кажем са извесном слободом, јер 
и сам већ деценијама како знам и умем, тумачим на-
шим студентима Свето писмо, имамо увек тај пре-
судни избор између служења букви, слову које убија 
и Духу који оживљава. У оној првој варијанти могуће 
је напредовати без вере у Христа. Ако се изучавање 

Светог писма сведе на историју, на филологију, на 
археологију, на све помоћно, то нам помаже да 
дођемо до суштине, али нас не уводи још увек у ту 
суштину. Онда се може десити да се Светим писмом 
баве и људи који не припадају Цркви и то је феномен 
наших дана. Сви они разноразни тумачи тобоже на-
станка хришћанства и аналитичари библијских тек-
стова полазе са тих основа. У том контексту може 
се рећи да је био у праву Соловјов, велики руски 
мислилац, који је у своја три разговора о антихристу 
предвидео да ће на крају историје антихрист, поред 
свега осталог, добити почасни докторат и то управо 
из библијских наука и то у Тибингену, доказујући 
веродостојност Јеванђеља. Та врста теологије, ако 
је то дозвољено употребити под називом теологије, 
може да нас одведе далеко од Христа. 

Али, ако ми, искоришћавајући, употребљавајући 
све резултате филолошке анализе библијских тексто-
ва и историјских сазнања о оквиру и фону на којем 
је зазвучала Реч Божија кроз уста оваплоћене Речи 
Божије, оваплоћеног, очовеченог Логоса Божијег, 
ако даље идемо и покушамо да сами непрекидно 
кроз живот ослушкујемо Реч Божију, чак и у њеном 
привидном ћутању, можда првенствено у ћутању, 
онда ћемо ми бити прави ученици Златоустога ту-

мача Речи Божије, проповед-
ника Благовести Христове. 
Онда ћемо моћи да на основу 
доживљеног предања Цркве 
сведочимо шта нам реал-
но, не апстрактно, у нашем 
времену, нама овде и сада, 
саопштава Реч Божија дата 
нам и у Светом писму, али 
пре свега у Литургији Цркве, 
једнако аутентично и спасо-
носно на сваком кораку. И 
кроз сведочење данашњих 
Отаца Цркве и јучерашњих 
и сутрашњих, ако Бог да. 
Зато се ја радујем што се ова 

богословија, ово училиште 
труди да буде унутар тока тог вечног и непресуш-
ног и животворног Предања православне Цркве и 
да не буде нека врста стерилне, схоластичке школе 
као на хришћанском западу, него да буде жива, мала 
Црква у оквирима Саборне и католичанске Цркве 
Христове са свим њеним атрибутима и свим њеним 
Богочовечанским садржајима – правом вером, ис-
тинским слављењем Бога и истинским етосом, жи-
вотом и пуноћом благодати о којој говори Христос 
објављујући у данашњем Јаванђељу да је дошао да 
донесе живот, и то у изобиљу, изобиљу које ми ни-
када не можемо докучити и које представља релни 
живот Цркве у времену, као увод у вечни живот који 
је још несазнативији и још необухватнији него што 
нам је овде доступан. Али је један исти, почиње овде 
и траје без краја, у бесконачне векове...”

Са ученицима и професорима крагујевачке 
богословије, благослов великог васељенског јубилеја, 
поделили су и гости из братских богословских шко-
ла, из Ниша, са Цетиња, из Сремских Карловаца, из 
Београда, Србиња. Учествовали су и представници 
града Крагујевца и других друштвених институција. 
Благодарност свима изразио је ректор богословије, 
протојереј ставрофор проф. др Зоран Крстић.

Р. К

БОГОСЛОВСКО И ДУХОВНО 
УЗРАСТАЊЕ У ДИЈАЛОГУ СА 

СВЕТИМ ЈОВАНОМ ЗЛАТОУСТИМ
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IZ LETOPISA [UMADIJSKE EPARHIJE
КРАГУЈЕВАЦ
Дани свете Петке у Крагујевцу – 

Виногради 

Његово преосвештенство епископ шумадисјки 
Г. Јован, по први пут је 27. октобра ове године, слу-
жио у цркви Свете Петке, у новосаграђеном храму у 
насељу Виногради, који из дана у дан добија облик 
истинске српске богомоље и чија се изградња ближи 
крају. Празнично бденије служио је у петак, а затим 
у суботу и свету архијерејску Литургију. Том прили-
ком владика Јован је одржао пригодну беседу.

Владика је беседио о врлинском начину 
хришћанског живота користећи пример свете Петке 
и о врлинама које се потврђују у нашем свакоднев-
ном животу добрим делима. Као пример укрепљења 
у хришћанској вери, преосвећени владика је навео 
пренос моштију свете Петке из Трнова у Београд у 
тренутку када је српски народ  губио државу и сло-
боду.

Владика је даље говорио о светој Литургији као 
центру хришћанског живота и нагласио да је циљ 
свете Литургије да се верници причешћују, јер 
хришћански начин живота јесте укључивање целог 
себе у Литургију, а не прилагођавање Цркве својим 
световним потребама. Нажалост, у данашње време 
много је оних који не схватају или не желе да схвате 
саму природу Цркве. Црква је Тело Христово и она 
се не може поистоветити са било којом земаљском 
организацијом. Основно својство Цркве Христове 
јесте заједништво и заједница, а Црква је простор 
где се та заједница пројављује и кроз коју се једино 
можемо спасти. Сви који мисле да Црква треба да 
се прилагођава њима, а не живе Црквеним животом, 
морају да схвате да Црква на то неће никада приста-
ти. Литургијска заједница у чијем средишту је епи-
скоп јесте права и истинска Црква, а то нам потврђује 
ехаристијско сабрање у храму Свете Петке.

Домаћин колачар ове године био је господин 
Милоје Раичевић из Винограда.

КРАГУЈЕВАЦ
Крсна слава епископа Господина Јована

На навечерје празника Обновљења храма светог 
великомученика и победоносца Георгија – Ђурђица, 
крсне славе Његовог преосвештенства епископа 
шумадијског Господина Јована, након одслуженог 
вечерњег богослужења у Саборној цркви, надлежни 
парох јереј Срећко Зечевић, у Владичанском двору 
осветио је славску водицу. Честитајући славу влади-
ци, отац Срећко је рекао: „Ваше преосвештенство, 
нека Вам молитвом светог великомученика и по-
бедоносца Георгија, заштитника дома отаца Ваших 
и молитвеника Вашег пред престолом Свевишњег, 
Свевечни Господ подари крепости и снаге да од-
лолите свим искушењима на Вашој претешкој 
архипастирској стази.“

На дан своје крсне славе, Његово преосвештен-
ство епископ шумадијски Господин Јован служио 
је Свету архијерејску литургију у Саборном хра-
му Успенија Пресвете Богородице у Крагујевцу, 
уз саслужење више свештеника и ђакона. На-
кон јеванђељске поуке, беседио је протонамесник 
Добривоје Милуновић, парох Светосупенског храма. 
Најпре је говорио о мучеништву светог Георгија који 
је био војник свирепог римског цара Диоклецијана, 
али пре и изнад свега војник Великог Цара небеског, 
обучен у свеоружје Христово. Световрлински живот 
и страдање светог Георгија потпуно се осликавају у 
речима прочитаног Јеванђеља (Лк 21, 12-19) и По-
сланице Ефесцима светог апостола Павла (6, 10-17). 
Када је Диоклецијан, након дугог мучења Георгија, 
упитао овог дивног светитеља Христовог – да ли 
си се раскајао, или си још непокоран, овај Божији 
угодик одговара – зар ти мислиш царе, да сам ја већ 
толико изнемогао, те ћу се због тако малог мучења 
одрећи своје вере? Пре ћеш ти изнемоћи мучећи ме, 
него ли ја мучен. 

Након проповедања о Јеванђељу и светом велико-
мученику Георгију, отац Добривоје, у име свештен-
ства и верника Шумадијске епархије честитао је вла-
дици Јовану крсну славу. Рекао је да се кроз историју 
аждаја, коју је свети Георгије копљем погубио, че-
сто придизала и да и у овом нашем времену поново 
сикће и насрће, нарочито на благочестиве архијереје, 
износећи разне клевете и лажи. У проповеди су ис-
такнуте и незаборавне и увек актуелне речи светог 
апостола Павла ученику Тимотеју: „Сви који хоће 
да живе побожно у Христу Исусу биће гоњени. А 
зли људи и опсенари напредоваће од зла на горе, 
варајући и варајући се“ (2 Тим 3, 12-13).

Старешина Саборне цркве протојереј ставрофор 
Зарије Божовић, након заамовне молитве, благосло-
вио је и осветио славско жито и славски колач. Док 
је делио нафору и благосиљао народ, владика Јован 
је честитао славу и другима којима је свети Георгије 
молитвеник пред Господом, истовремено примајући 
од пастве честитке поводом своје крсне славе.
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Сабрање је настављено у Владичанском двору 
пријемом за свештенство и народ. Свечани славски 
ручак приређен је у поподневним часовима. Међу 
многобројним гостима, свештеницима, монасима, 
монахињама и многобројним верницима, били су 
и епископ жички Г. Хрисостом, епископ врањски 
Г. Пахомије, министар вера у Влади Србије Радо-
мир Наумов, градоначелник Крагујевца Верољуб 
Стевановић, потпредседник Епархијског савета Ради-
ша Пљакић... Током славске трпезе, епископу Јовану 
славу је честитао владика Хрисостом, истичући одго-
ворност коју епископ шумадијски испољава вршећи 
многобројне архијерејске дужности.

Р. К.

КРАГУЈЕВАЦ – ВИНОГРАДИ
Крштење у Евхаристијској радости

Недељно Литургијско сабрање 18. новембра ове 
године – служио Његово преосвештенство епископ 
шумадијски Г. Јован - у храму Прподобне матере 
Параскеве у Виноградима, у Крагујевцу, показује 
нам једну живу Евхаристијску реалност учешћа 
и заједничарења у Цркви Христовој, пројављеној 
и окупљеној на Вечери Господњој, када се једино 
потврђује да се живот сваког хришћанина запечаћује 
Светом евхаристијом. А то значи да се мимо Литургије 
и причешћа, као предуслова нашег спасења, наш жи-
вот у Цркви не може замислити.

Након што је крстио новорођеног хришћанина 
Луку, сина пароха цркве Свете Петке Горана Мићића, 
епископ шумадијски, Преосвећени Г. Јован, беседио 
је о животу као највећем дару Божијем који треба да 
чувамо, а не да га узалуд потрошимо, не сећајући 
се ни јучерашњег ни „сутрашњег“ дана. Бог од нас 
тражи уздарје, тражи да овај живот живимо она-
ко како то доликује хришћанима да би задобили 
Царство небеско. То пре свега значи да живимо у 
црквеној заједници. Епископ је речено поткрепио 
јеванђељским примером о младићу којег је мучи-
ло само једно питање, како да задобије живот веч-

ни. Једини одговор на то питање био је: одреци се 
себе! Човек може да се спаси само кроз подвиг у 
Литургијском сабрању, узимајући Хлеб и Вино – 
Тело и Крв. Без црквене заједнице која сада, увек и у 
векове векова подразумева - епископа, клир и народ, 
нема спасења.

Владика је указао да данас има и оних који тра-
же спасење ван своје парохије, ван своје Цркве. Али, 
они су изгубљене овце из стада које пастир треба и 
мора да врати у стадо. Говорио је епископ и о томе 
да се у Литургији све и стално обнавља, па и у овај 
недељни дан, када је Црква добила новог члана – но-
вокрштеног Луку. Господ га је препознао кроз Свету 
тајну крштења, сада треба да га укрепи и утврди у 
Светој литургији.

Г. Мићић, јереј 

МАНАСТИР КАЛЕНИЋ
Славско подсећање на шестовековни 

јубилеј

Ваведење Пресвете Богородице и храмовна сла-
ва манастира Каленића слављени су ове године изу-
зетно свечано, јер је започето обележавање великог 
јубијела – шест векова од подизања ове изузетно 
значајне хришћанске и националне светиње.

Епископ шумадијски Г. Јован уочи празника слу-
жио је бденије. А на Ваведење, уз саслужење више 
свештеника, у препуној манастирској цркви верног 
народа, служио је Свету архијерејску литургију. Тра-
диционално, учесници Литургијског сабрања били 
су верници из целог Левча али и из свих крајева и 
градова Србије. Многи од њих приступили су Светој 
тајни причешћа.

У беседи, током Литургије, протојереј ставро-
фор др Зоран Крстић, ректор Богословије Светог 
Јована Златоустог у Крагујевцу, наглашава колико 
је значајно што је ова светиња већ шест векова дом 
Господњи: „И ови зидови, као утроба Богородице, 
смештају самог Бога и постају тако дом Господњи. 
Ова грађевина јесте заиста лепа, и по архитектури 
и по сликарству, и то је битно. Али, важније је што 
прима хришћане ево већ шест векова, генерације и 
генерације хришћана који су својом љубављу према 
Господу, учинили да ови зидови и ова светиња буду 
дом Господњи... Шест векова сведоче шта је вазда 
било и шта ће увек бити само потребно – а то је отво-
рена љубав и отворено срце према Господу.“

Након трократног опхода око манастирског хра-
ма и резања славског колача, по вековној пракси, 
игуманија манастира Каленића, мати Нектарија по-
частила је за трпезом љубави све учеснике овог ве-
ликог молитвеног скупа.

С. А.
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РЕКОВАЦ
Увођење стотине младих у Литургијску 

заједницу
Епископ шумадијски Г. Јован, уз саслужење 

свештенства и монаштва левачког дела Шумадијске 
епархије, служио је 10. децембра ове године Свету 
литургију у градској спортској дворани у Рековцу. 
Богослужење у спортској хали била је права не-
боземна мистагогија Свете евхаристије у којој је 
активно учествовало преко четири стотине учени-
ка Пољопривредно-ветеринарске школе, Основне 
школе „Светозар Марковић“ и дечијег вртића из Ре-
ковца. Све је протекло у најбољем реду и складу, у 
литургијском миру и заједништву вере, љубави, бла-
годати, што само обезбеђује заједничко причешће 
Телом и Крвљу Христовом.

Ово Литургијско сабрање заиста је била јавна, али 
истовремено и Тајанствена вечера Царства Божијег – 
сви учесници су се причестили, а причешћу је прет-
ходила припрема кроз покајање, пост и молитве. Де-
сетак дана пред ово чудеснореално сабрање, игуман 
манастира Денковца јеромонах Серафим и игуман 
манастира Саринца јеромонах Јустин исповедили су 
преко стотину ученика Пољопривредно-ветеринарске 
школе. У рековачкој цркви Светог Романа служени 
су покајни и канон пред Свето причешће.

Ученици Пољопривредно-ветеринарске и Основ-
не школе „Светозар Марковић“ у Рековцу, имали су 
могућност да у наставку овог духовног угођаја по-
траже одговоре на сва питања која су се, за њихове 
невине душе отворила, јер их је посетио и одгово-
ре понудио Њихов духовни архипастир, епископ Г. 
Јован.

Бранислав Матић, ђакон

КРАГУЈЕВАЦ – 
ХРАМ СВЕТЕ ПЕТКЕ
Рукоположење као васељенски догађај

Његово преосвештенство епископ шумадијски 
Господин Јован у недељу 16. децембра ове године 
служио је Свету архијерејску литургију у храму Све-
те Петке у крагујевачком насељу Виногради током 
које је ђакона овог храма Мирољуба Миладиновића 
рукоположио у чин презвитера. Учествовао је вели-
ки број верника, чланова црквене заједнице при овом 
храму, што је још једна потврда да рукоположење 
не може бити одвојено од Евахристијског сабрања 
локалне Цркве и епископа као центра тог сабрања. 
Рукоположење је васељенски догађај, јер се рађа 
нови трудбеник на њиви Господњој. Њега је Господ 
призвао, епископ рукоположио, а верни народ његове 
Цркве рекао је – достојан. То је потврда саборности. 
Молитвено јединство свих који су тога дана учество-
вали у Светој литургији представља пуноћу Цркве 
у којој своје место налази свештенство које ради 
Цркве и постоји.

Владичина бедеда подсетила је верни народ коли-
ко је битно да своју веру потврђују добрим делима, 
да се вера сваког од нас мора потврђивати у општењу 
с Богом. А општити с Богом значи спознати Бо-
жанску љубав која се сваким даном излива на нас. 
Литургија, молитва, пост су једини пут до Бога. Кроз 
Богољубље једино можемо доћи до човекољубља. 
Међутим, многи од нас често бирају оно треће – 
обожавање себе, удовољавање ниским прохтевима, 
што није ништа друго него гордост. То је зид који 
одваја човека од Бога и Бога од човека. Зато је по-
требно, каже владика Јован, протерати лажног човека 
из нас и осободити се те опаке болести самољубља, 
које изазива све друге болести. Ове речи потврђују 
се у јеванђељском одломку о исцељењу десет губа-
вих људи, који је објаснио у беседи наш епископ.

Г. М.
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РЕКОВАЦ
Духовни разговори

Његово преосвештенство епископ шумадијски Г. 
Јован је у уторак, 6. фебруара, у културно-просветном 
дому у Рековцу сусрео се са верницима из Левча, на 
трибини под називом Духовни разговори, и на тај 
начин започео и благословио предавања са темама 
из црквеног живота, која ће бити организована под 
молитвеним заступништвом светог Романа. Дом кул-
туре у Рековцу је био мали да прими све оне који 
су дошли да са својим епископом разговарају о ду-
ховним темама. Одговарајући на постављена питања 
темељно и прецизно, владика је изразио балагодар-
ност Богу и задовољство чињеницом да су верни 
овога краја са великим интересовањем учествовали 
у овом духовном разговору и на тај начин показали 
да желе да о својој вери сазнају више.

СЕКУРИЧ
Исповест свештенства

У понедељак, 12. марта, у храму Светог арханге-
ла Гаврила у Секуричу, одржана је исповест свеш-
тенства Архијерејског намесништва левачког. Ис-
поведник је био високопреподобни отац Јевтимије, 
игуман манстира Јошанице. Након исповести свеш-
тенства, епископ шумадијски Г. Јован служио је Све-
ту Литургију Пређеосвећених дарова. После Свете 
Литургије, ђакон Бранислав Матић прочитао је ре-
ферат на тему «Да сви једно буду... (Јн 17)». Након 
читања реферата, епископ је разговарао са свештен-
ством о самом реферату и о проблемима са којима се 
свештеници сусрећу у својој парохијској служби.

РЕКОВАЦ
Молебан за почетак школске године

У понедељак, 10. септембра, у цркви Светог Ро-
мана Српског у Рековцу, у присуству свештенства и 
монаштва Левачког намесништва и више од двесто-
тине ученика основне и средње школе из Рековца и 
околине, служен је молебан за почетак нове школске 
године. Активно учешће у молитви узели су сви при-
сутни, читајући молитве и одговарајући на јектеније 
и прозбе. Ученицима и професорима обратио се 
игуман манастира Денковца отац Серафим (Божић), 
иначе духовник ученика средње школе и омладине 
Левча. Он је у својој беседи објаснио улогу и значај 
омладине у Цркви.

Након молитве, ученици и професори су на дар 
добили по једну Спаситељеву икону, а затим је у 
црквеној сали приређена закуска, уз духовни разго-
вор са монаштвом и свештенством.

РЕКОВАЦ
Прослављена храмовна слава – Свети 

Роман Српски

У присуству великог броја верника левачког краја 
прослављена је храмовна слава рековачке цркве Све-
ти Роман Српски. Свету Литургију служили су шест 
свештеника и левачки ђакон, а певао је ђачки цркве-
ни хор Свети Роман Слаткопевац из Рековца. Верном 
народу обратио се старешина храма, протонамесник 
Драгослав Петровић, говорећи о хришћанском живо-
ту, као и о потреби да се уложи велики труд у циљу 
очишћења срца и душе. Посебно је нагласио начин 
на који православни хришћанин треба да живи, а то 
је учешће у Светој Литургији, односно, живот по 
Христу, са Христом и у Христу. Служба Божија завр-
шена је литијом, освећењем жита и резањем колача.

Славско сабрање и трпезу љубави увеличао је 
велики број верника. Јереј Сретко Петковић је у 
обраћању верном народу на свечаном ручку, истакао 
значај живописа у православном храму, као и значај 
угодника и светитеља Божијих на Светој Литургији, 
где се сви заједно молимо и постижемо јединство 
Цркве. Овом приликом покренута је и акција за 
прикупљање средстава за живописање храма у Ре-
ковцу.

Драгослав Цветковић, протојереј

ЗБИВАЊА У АРХИЈЕРЕЈСКОМ 
НАМЕСНИШТВУ ЛЕВАЧКОМ ТОКОМ 

2007. ГОДИНЕ

Благословите сва 
дела Господња

Као свега Творац, смислио си анђеле,
и пред тебе у страху стадоше,

с трепетом кличући:
Благословите сва дела Господа, појте...

Причешћем божанственог огња
као пламен поставши,
кличу небески умови:

Благословите сва дела Господња Господа,
појте и преузносите...

Невештаствене духовне анђеле си поставио
и све видљиво, што непрестано ти кличе:

Сва дела Господња Господа...

Октоих, канон бестелсним, 
песма осма, други ирмос, глас трећи
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оста Брадић је 2003. године, на молбу митро-
полита Амфилохија, почео да ради на нацрти-

ма за мозаике храма Светог Саве у Београду. 
На сајму књига ове године представљена је 
мапа Светлост Византије у издању Интер-

преса, која садржи 30 предлога за израду мозаика. 
Десетог новембра ове године у Библиотеци града Бе-
ограда одржана је промоција овог значајног издања. 
Н а трибини су учествовали 

аутор Коста Брадић, отац 
Стаматис Склирис, Ђорђе 
Кадијевић, историчар 
уметности и аутор текста 
у овој публикацији, те 
Мирко Мркић Острошки 
директор издавачке куће 
Интерпрес. Стихире Све-
том Сави из Хиландар-
ског рукописа извели су  
Драган Р. Млађеновић 
и певачи „Светог Ни-
коле“. Трибини је 
присуствовао и епи-
скоп бачки господин 
Иринеј. На промоцији 
је приказан и један из-
веден мозаик, светог 

А р х а н ђ е л а 
Михајла, рађен по овим предлозима, 
који је израдила сликарка Бисенија 
Тршченко.

О изради мозаика за храм Светог 
Саве на Врачару говори се већ дуги 
низ година, али је ово први конкре-
тан корак у том правцу. Србија је у 
предходним десетлећима дала ве-
лики број изузетних уметника, по-
знатих и признатих широм света, 
способних да изведу пројекат овак-
вог значаја, нешто што ће обеле-
жити културу овога времена на на-
чин како су обележили своје време 
Сопоћани, Дечани, Студеница... Али 
за један објекат од духовног значаја, 
неопходна је и духовност и велико 
познавање традиције једног посеб-
ног ликовног језика као и познавање 
богословске науке што Коста Брадић 
сигурно поседује.

Отац Стаматис Склирис пози-
тивно се изразио о овом предлогу и 
укратко је прокоментарисао рад Ко-
сте Брадића:

„...Коста Брадић мења црне линије контура 
византијске силуете белим линијама. То је једна врло 

значајна промена. Кроз беле линије дело добија ра-
дост и побеђује тежину. А са чисто стилског гледиш-
та даје му моде-
ран карактер... 
Успева Коста 
Брадић оно што 
не успевамо 
ми савремени 
и ко н о п и с ц и . 
Сваки савреме-
ни православ-
ни иконописац 
има проблем, 
јер имити-
ра традицију 
па његово 
дело губи 
једноставност 
и простоту 
старих икона 
и фресака. Ко-
ста Брадић пак 
успева да зад-
ржи ту једноставност... У фону Коста Брадић исцрта-
ва некакве таласе, неке линије које су као таласи, и 
ови таласи нису само око светитеља, нису само фон, 
већ улазе у структуру силуете, побеђују осећај тежи-

не и дају ритам целој 
композицији. Тај ри-
там је у супротности 
са силуетама које су 
статичне. Можемо 
да употребимо из-
раз светог Максима 
да је та комбинација 
ритма као покрет-
но мировање, дело 
има неку озбиљност 
која долази од ста-
тичности, а истовре-
мено има живот-
ност и покретност... 
Користећи традицију 
Коста Брадић ствара 
једно веома модер-
но дело... То што 
ради Коста Брадић 
има дубоко српски 
карактер. Нико до 
сада није гледао 
традицију на тај на-
чин, нико није радио 
нешто слично, ово је 
сликарство потпуно 

ново али истовремено и традиционално. Мислим 
да ако то сликарство буде нацрт за мозаике великих 

SVETLOST VIZANTIJE
Предлог мозаика за храм Светог Саве
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димензија, (подразмевамо да ће сликар водити рачу-
на о изразима лица ) биће то највећи допринос сав-
ремене српске иконографије целом свету. Мишљења 
сам да сви ми мо-
рамо да обратимо 
велику пажњу на 
то што предлаже 
Коста Брадић, и ја 
сам као свештеник 
и иконописац си-
гуран да ће то бити 
огроман српски до-
принос савременој 
иконографији.“

Ђорђе Кадијевић, 
рецензент овога 
издања и други го-
ворник на трибини у 
свом тексту за мапу 
написао је између 
осталог и ово:

„Пред Брадићем 
је искрсло и 
питање које је из-
искивало одговор: како направити мозаике, фор-
мално прилагођене канонским иконографским 
композицијама, прожети их садржајем који тре-
ба да им да духовни смисао, и у исто време, дати 
им димензију универзалне уметничке вредности. 
Како постићи циљ, да се ти мозаици, пошто буду 
испуњени наведени захтеви, не претворе у етиду на 

тему средњовековне религијске уметности, већ да 
представљају сведочанство времена у коме су наста-
ли?

Пред нама је данас завршен Брадићев пројекат за 
зидну мозаичку декорацију централног београдског 
храма, представљен збирком детаљно израђених 
скица. Те скице невеликог формата дочаравају 
Брадићеву визију монументалног мозаичког ансамб-
ла која, рецимо са искреним убеђењем, величином 
замисли и снажном сугестивношћу, превазилази све 
што је у нас, у наше време, остварено у ликовној 
уметности сакралне садржине.“

На крају сам се уметник кратко обратио посетио-
цима речима: 

„...Ја сам сликар, и као сликар васпитан сам на 
естетски начин, међутим када сам ушао у Цркву 
видео сам да то није довољно, да мој однос према 

естетици није довољан, 
постоји нешто веће и 
јаче од естетике, а то је 
духовност. И онда је до-
шла једна немогућност, 
незнање, непознавање 
шта је духовност у ли-
ковном смислу. Оца 
Јустина сам једном пи-
тао шта он мисли које су 
добре иконе? Каже он: 
„молитвене“. Ја мислим, 
па зар нису све иконе 
молитвене. Међутим, 
није тако. Ту молитве-
ност сам видео код оца 
Стаматиса у Пиреју у 
његовој цркви... Нећете 
веровати, ово што сам 
радио ја не познајем, не 

могу да га видим, уопште, јер ту се десило нешто 
чудно, као да ја то нисам радио. И дођете и гледате и 
питате се ко је то радио... то је цео мој однос према 
овоме што сам радио, ја ћу га видети ко зна када, ја 
га сада не могу видети, верујте ми, не могу да сагле-
дам, други то боље виде од мене.“

Дејан Манделц

звор и суштина светлости остају не-
познати (само се условно дају наслути-
ти у круговима подлоге која светли 
у облику зракова). Али, примећују се 

трагови њеног деловања на светозар-
ним бићима на слици. Очевидно је да 

уметника не заокупља околина, створења или 
бића као самовредности. Он настоји да помоћу 
своје вештине гравирања извуче из феномено-
лошког замрачења и хаоса, и тако обелодани 
онтолошку вредност бића као истине која је 
обасјана светлошћу и њоме зрачи око себе.

Отац Стаматис Склирис
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Закључујући значајну студију о сликарству манастира Каленића (Шумадијска епархија, 
Крагујевац 2000), Драгиња Симић-Лазар указује да је могуће препознати на каленићким 
фрескама утицаје исихазма, нарочито ако се посматрају у контексту сликарства Теофана 
Грка. Подсећајући на приближавање великог јубилеја – 2008. године у Шумадијској епархији 
прослављаће се шестогодишњица подизања Каленића – преносимо разматрања Д. Симић-
Лазар о вишеструким утицајима на сликаре каленићких фресака

ко фреске Каленића поредимо са очуваним 
фрагментима Теофановог сликарства, где су 
зубу времена посебно одолели ликови мо-
наха, приказаних као наземаљска, готово 
бестелесна бића, морали бисмо и монашке 
представе у Каленићу да посматрамо у истој 
равни. У лирској, поетски уравнотеженој це-

лини каленићког сликарства, издвајамо у ствари два 
типолошка израза. При уласку у храм, пада у очи „ре-
алан“ простор, којим 
се обнављају лакције 
антике, и то посебно 
у припрати, у циклу-
сима Детињства, 
где се неколико сце-
на истиче велелеп-
ним архитектонским 
позађем, понекад 
употпуњеним волу-
мима; потом у наосу 
у епизодама које 
приказују Христо-
ву земаљску делат-
ност, као и у двема 
композицијама из 
живота Богородице. 
На другој страни су 
небеска бића мимо 
сваке реалне подло-
ге. Ако посматрамо 
апостоле у олтарском 
Причешћу, затим мо-
нахе у припрати и, 
на крају, ако у наосу 
издвојимо приказ 
Немање у монашкој одори и арханђеле Михаила и 
Гаврила, опчињени смо њиховим скоро бестелесним 
појавама, покривеним прозирним наборима туника 
које обавијају непостојећа тела. Нестварност тих 
бића приближава их Теофановим монасима. У опусу 
овог сликара, међутим, не може се сагледати целина, 
јер она није очувана. У Каленићу је различит приказ 
двеју категорија очигледан, и у тој подели сагледа-
вамо велике стваралачке тренутке уметничке екипе 
која наговештава филозофску поделу на небеско и 
земаљско. Она у Каленићу није остарена само про-
сторно, према утврђеним законима, већ и естетски. 
Поглед на те слике позива нас, као у случају Теофа-
на Грка, на размишљања о идејама произашлим из 
исихазма, које су сликари, живећи између Свете Горе 
и световних ктитора, уносили у дела остављена нам 
у наслеђе. Ми бисмо били спремни да у тој великој 

цариградској породици, у којој је везе каленићких 
фресака са Рубљовом први подвукао С. Радојчић, 
извучемо нит која везује каленићке монашке и апо-
столске представе са Теофаном, иако специфична 
експресивност руског Цариграђанина остаје његова 
јединствена одлика. Теофанов манир брзих потеза у 
јаким светло-тамним валерима, сликари Каленића су 
провукли кроз лирску призму да би, попут њиховог 
великог грчког претходника, нежнијим потезом израз-

или нематеријалност 
монаха и апостола.

Ако бисмо, 
мимо блискости 
каленићких фреса-
ка са сликарством 
Рубљова, желели да 
истакнемо различи-
тости, могли бисмо 
у прилог Каленићу 
да подсетимо на већ 
наведене набоје пла-
стичности, које не 
видимо код Рубљова 
и његових следбе-
ника, продубљеност 
простора у епизо-
дама земаљског жи-
вота, за разлику од 
дводимензионалних 
стилизација руског 
мајстора. Следећи 
све поменуте еле-
менте, можемо рећи 
да каленићке фре-
ске, и поред своје 

јединствености, одржавају чвршћу везу са наслеђем 
из ближе византијске прошлости него руско сликар-
ство.

Танана обрада драперија и финоћа каленићких 
ликова обавијених измаглицом, као и вез на туника-
ма који подсећа на рад минијатуриста, заслуживали 
би посебну студију, која би, уз нове елементе и пода-
тке о сликару Радославу којима располажемо, довели 
до атељеа у коме су велику улогу играли и мајстори 
минијатура.

Наведимо и да су сликане зоне, као и композиције 
и фигуре, раздвојене траком смеђе боје. Та трака је 
посебно занимљива у припрати, где су у горњој зони, 
у циклусу Детињства Богородице, очувани орнамен-
ти, од којих неки подсећају на мотиве са декоративне 
пластике која краси портал. У нижој зони припрате, 
као и у целом споменику, она је једобојна, мада је да-

KALENI]KO SLIKARSTVO I ISIHAZAM
Пред велики јубилеј – шест векова манастира Каленићa
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нас углавном отпала или је избледела. Занимљиви су 
и остаци најниже траке на нартексу, која је одвајала 
доњу зону од геометријских орнамената и имитације 
мермера: на њој се назиру остаци шаховских поља и 
геометријских и лиснатих мотива.

Додајмо и две-три речи о боји у каленићком жи-
вопису. Светломркој боји, која је замишљена као 
једна од хроматских вредности, придружују се жута 
и окераста. Ти тонови, темељећи се један на другом, 
употпуњени су другим хроматским ефектима, по-
себно уочљивим у теми плаве – од светле сивоплаве 
до угаситомодре – и зелене боје, чији најсветлији ва-
лер оставља утисак прозрачности воде. Префињени 
хроматизам и сфумато дају местима и личностима 
трасцедентну димензију. Један јарки златноокер тон 
уноси звучне акценте на покоји огртач светаца.

У неким нимбовима још су сачувани трагови 
златне боје.

У целини узев, у каленићком се сликарству могу 
разликовати две тежње или две „природе“: „женска“, 
која остварује веома висок уметнички ниво и влада 
целином, и „мужевнија“, мање заносна, најуочивљија 
на западном зиду наоса.

новооснованом манастиру Шума-
дијске епархије (2004. године) – 

Светог великомученика Георгија 
на Липару (у Доњој Сабанти код 
Крагујевца), на празник Срђевдан (20. 

октобра 2007), Његово преосвештен-
ство епископ шумадијски Г. Јован служио је 
Свету архијерејску литургију и освештао је нове 
објекте који овај нови манастир чине светињом 
која ће имати све услове да буде средиште цркве-
ног живота овог дела Шумадије. Захваљујући 
благочестивим верницима и ктитору, господину 
Мирославу Брковићу из Крагујевца, манастир-
ска црква на Липару врло брзо је проширена 
припратом са звоником, а у њој је постављен и 
нови иконостас. Комплетно је завршен и пра-
ви манастирски конак у коме ће бити места за 
многобројне манастирске госте, жељне духов-
не утехе. Све те објекте, у току Евхаристијског 
сабрања, освештао је владика Јован. Овај молит-
вени скуп био је и прилика да се изрази захвал-
ност свима који су допринели узрастању мана-
стира, пре свега господину Мирославу Брковићу, 
кога је Свети архијерејски синод СПЦ одликовао 
Орденом Светог Саве другог степена.

Како је све ново у манастиру на Липару из-
растало из Литургијског заједничарења, епископ 
Г. Јован проповедао је о томе да хришћански жи-
вот једино има смисла ако је Литургијски живот 
који је предокус Царства Божијег 

Освештани манастирски конак и припрата

МАНАСТИР 
СВЕТОГ 

ГЕОРГИЈА НА 
ЛИПАРУ
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Осветити:
Нови иконостас храма Светог апостола Томе у 

Јеловику, 19. октобра 2007;
Нову припрату, иконостас, звоник и конак манастира 

Светог великомученика Георгија на Липару, 20. октобра 
2007;

Темеље за нови конак манастира Светог Луке у 
Бошњанима, 31. октобра 2007;

Новоподигнути храм Светог великомученика Георгија 
у Дрену код Лазаревца, 4. новембра 2007;

Новоподигнути храм Светог великомученика Георгија 
у Црном Калу код Баточине, 10. новембра 2007.

Рукоположити:
Ђакона Ненада Петровића у чин презвитера 19. окто-

бра 2007. у храму Светог апостола Томе у Јеловику;
Ђакона Зорана Врбашког у чин презвитера 22. октобра 

2007. у храму Светог великомученика Георгија у Лазарев-
цу;

Теолога Дејана Антића у чин ђакона 31. октобра 2007. 
године у манастирском храму Светог апостола Луке у 
Бошњанима;

Ђакона Срђана Миленковића у чин презвитера 31. 
октобра 2007. године у манастирском храму Светог апо-
стола Луке у Бошњанима;

Теолога Горана Лукића у чин ђакона 21. новембра 
2007. у Петропавловском храму манастира Ралетинца, а у 
чин презвитера 25. новембра 2007. у храму Успења Пре-
свете Богородице – Саборној цркви у Крагујевцу;

Ђакона Мирољуба Миладиновића у чин ђакона 16. 
децембра 2007. у храму Свете Петке у Виноградима - 
Крагујевац;

Ђакона Бранислава Матића у чин презвитера 30. де-
цембра 2007. у храму Свете Тројице – Старој цркви у 
Крагујевцу.

Рукупроизвести у чин чтеца:
Марка Петровића;
Милоша Ђурића, ученика Богословије у Крагујевцу;
Бојана Миленовића, ученика Богословије у 

Крагујевцу;
Николу Илића, ученика Богословије у Крагујевцу;
Стефана Васиљевића, ученика Богословије у 

Крагујевцу;
Дејана Савића, ученика Богословије у Крагујевцу.

Основати:
Нову Српску православну Црквену општину пчеличко-

сабаначку при храму Светог великомученика Теодора Ти-
рона у Великим Пчелицама;

Нову Српску православну Црквену општину сабаначко-
ратковићку при храму Свете великомученице Марине у 
Горњој Сабанти.

Укинути:
Српску православну Црквену општину овсишку при 

храму Светог великомученика Прокопија у Овсишту;
Српску православну Црквену општину загоричку при 

храму Светох Косме и Дамјана у Загорици.

Извршити арондацију:
Досадашњих парохија Шумаричке у Шумарицама и 

Дивостинске у Дивостину;
Досадашњих парохија Влакчанске у Влакчи и Овсиш-

ке у Овсишту;
Досадашњих парохија Жабарске у Жабарима и Заго-

ричке у Загорици.

Одликовати:
 Орденом Светог Саве другог степена
Мирослава Брковића из Крагујевца;
Владимира Којанића из Лапова.
 Ореденом Вожда Карађорђа
Радишу Милошевића, председника општине Баточи-

на.
 Архијерејском граматом признања
Радослава Гајића из Смедеревске Паланке;
Скупштину општине Лазаревац;
Оливеру Ђурђевић из Градца;
Момчила Панића из Црног Кала.
 Чином протопрезвитера
 Протонамесника Ђорђа Марјановића, пароха у Обре-

жу;
 Достојанством протонамесника
Јереја Драгана Симоновића, пароха Старе цркве у 

Крагујевцу;
Јереја Александра Бороту, пароха Старе цркве у 

Крагујевцу.

Поделити благослов за искушеништво:
Слободану Костићу у Светоуспењској обитељи мана-

стира Денковца.

Замонашити:
 По чину мале схиме
Искушеника Радојка (Матијевића), сабрата манастира 

Јошанице;
 По чину велике схиме
Архимандита Јована (Маричића), игумана манастира 

Тресије.

Прогласити:
Упражњеном Парохију у Неменикућама.

Преместити:
Протонамесника Милана Благојевића, досадашњег 

пароха Пете крагујевачке парохије при Старој цркви и 

Његово преосвештенство епископ шумадијски Господин Јован благоизволео је у периоду од 
16. октобра 2007. до 31. децембра 2007.
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поставити га за пароха Прве крагујевачке парохије при 
Старој цркви.

Поставити:
Новорукоположеног јереја Александра Лукића, за па-

роха парохије у Бошњанима;
Новорукоположеног јереја Ненада Петровића, за паро-

ха Прве парохије у Селевцу;
Новорукоположеног јереја Зорана Врбашког за пароха 

Пете крагујевачке парохије при Саборној цркви;
Новорукоположеног ђакона Дејана Антића, за 

парохијског ђакона храма Успења Пресвете Богородице у 
Варварину;

Ђакона Недељка Дикића, за парохијског ђакона хра-
ма Светог великомученика Пантелејмона у Станову – 
Крагујевац;

Новорукоположеног јереја Горана Лукића, за пароха 
парохије у Неменикућама;

Новорукоположеног јереја Мирољуба Миладиновића, 
за духовника Окружног затвора у Крагујевцу;

Новорукоположеног јереја Бранислава Матића, за па-
роха Пете крагујевачке парохије при Старој цркви.

Разрешити:
Протонамесника Драгана Милутиновића, даље дужно-

сти опслуживања упражњене Прве парохије у Селевцу;
Протојереја Томислава Гајића, даље дужности 

опслуживања упражњене Треће парохије у Варварину;
Протојереја ставрофора Животу Марковића, даље 

дужности духовника Окружног затвора у Крагујевцу;
Протонамесника Милана Благојевића, даље дужности 

пароха Пете крагујевачке парохије при Старој цркви;
Ђакона Бранислава Матића, даље дужности парохијског 

ђакона храма Светог Романа у Рековцу.

Причислити:
Монахињу Магдалину (Вармужу) монашкој обитељи 

Петропавловског манастира Ралетинца;
Искушеницу Катарину Кесић монашкој обитељи Бла-

говештенског манастира Дивостина.

Примити у свезу клира:
Ђакона Недељка Дикића из Епархије браничевске;
Ђакона Ивана Гашића из Епархије 

Средњезападноамеричке.

Поделити канонски отпуст:
Јерођакону Захарији (Алексићу), сабрату Светоархан-

глеског манастира Вољавче.

Пензионисати:
Протојереја Момчила Рајковића, пароха Прве 

крагујевачке парохије при Старој цркви.

Поделити благослов за упис на Православни 
богословски факултет Универзитета у Београду:

Оливери Петровић из Јагодине;
Владану Дамљановићу из Ракитова;
Јереју Небојши Младеновићу из Јагодине;
Ивици Камберовићу из Јагодине;
Дејану Антићу из Варварина;
Биљани Вуловић из Рековца;
Игору Нешићу-Миловановићу из Јагодине;
Протојереју ставрофору Виду Милићу из Барајева;
Јереју Срђану Тешићу из Крагујевца;
Горану Болобану из Сребренице.

SLU@EWA, PRIJEMI I POSETE EPISKOPA [UMADIJSKOG 
GOSPODINA JOVANA

од 1. октобра до 30. новембра 2007. године
ОКТОБАР

1. октобар 2007:
Учествовао на седници Савета Правног факултета 

Универзитета у Крагујевцу поводом почетка нове школ-
ске године.

2. октобар 2007:
Пријеми и рад у Патријаршији СПЦ у Београду.
3. октобар 2007.
Посетио у болници у Београду оболелог протојереја 

Војислава Одавића, пароха у Петки;
Посетио у болници у Крагујевцу оболелу монахињу 

Јефимију, сестру манастира Благовештења;
Посетио манастир Ралетинац ради надгледања текућих 

грађевинских радова.
4. октобар 2007:
Посетио, у пратњи архимандрита Алексеја, Врњачку 

Бању.
5. октобар 2007:
Рад у Епархијској канцеларији.
6. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу;

Причестио у болници оболелу монахињу Јефимију;
Венчао у Саборној цркви у Крагујевцу Предрага и 

Љиљану.
7. октобар 2007 – Преподобни Симон монах:
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру 

Прерадовцу и пререзао славски колач поводом храмовне 
славе;

Крстио у манастиру Каленићу малу Милицу, кћерку 
пароха у Превешту Ивана Јовановића.

8. октобар 2007:
Рад у Епархијској канцеларији.
9. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

великомученика Георгија на Опленцу и парастос поводом 
годишњице погибије краља Александра Карађорђевића.

10. октобар 2007:
Пријеми и рад у Патријаршији СПЦ у Београду.
11. октобар 2007:
Рад у Епархијској канцеларији.
12. октобар 2007:
Присуствовао у Ректорату Универзитета у Крагујевцу 

предавању Слободана Самарџића, министра за Косово и 
Метохију у Влади Србије.
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13. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у манасти-

ру Денковцу и крстио малог Данила, сина свештеника 
Немање Младеновића;

Служио бденије у Саборној цркви у Крагујевцу.
14. октобар 2007 – Покров Пресвете Богородице:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

Саве у Барајеву и рукоположио у чин презвитера ђакона 
Александра Лукића; осветио нову капелу за паљење свећа 
и чесму у порти цркве у Барајеву; венчао у Барајеву Игора 
и Јованку;

Пререзао славски колач октету Катедралне цркве у 
Крагујевцу Свети Роман.

15. октобар 2007:
Посетио, у пратњи архитеката и грађевинских 

стручњака, манастир Прерадовац поводом изградње но-
вог манастирског конака.

16. октобар 2007:
Примио, код цркве у Рогојевцу, Томислава Мареновића 

и Борислава Стијела, лекаре Војномедицинске академије 
у Београду.

17. октобар 2007:
Пријеми и рад у Патријаршији СПЦ у Београду.
19. октобар 2007 – Свети апостол Тома:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

Томе у Јеловику и рукоположио ђакона Ненада Петровића у 
чин презвитера;  осветио нови иконостас цркве у Јеловику 
и пререзао славски колач поводом храмовне славе;

Посетио цркву Светог Томе у Конатицама ради 
надгледања фрескописања;

Посетио цркве у Јунковцу и Аранђеловцу.
20. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру 

Светог великомученика Георгија на Липару, у Доњој Са-
банти и осветио нову припрату манастирског храма, ико-
ностас, звоник и нови манастирски конак; ктитора овог 
манастира Мирослава Брковића одликовао Орденом Све-
тог Саве другог степена.

21. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у спомен цркви 

Новомученика крагујевачких у Шумарицама и моле-
бан поводом годишњице стрељања крагујевачких ђака и 
грађана 1941. године;

Одржао предавање (Духовни разговори с влади-
ком) у сали цркве Светих апостола Петра и Павла у 
Аранђеловцу.

22. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

Димитрија у Лазаревцу и рукоположио ђакона Зорана 
Врбашког у чин презвитера;

Примио епископа новосадско-бачког Г. др Иринеја и 
чланове Просветног савета Србије.

23. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу и парастос блаженопочившем епи-
скопу шумадијском Валеријану поводом годишњице 
упокојења.

25. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру 

Грнчарици и четрдесетодневни парастос монахињи Ва-
лентини;

Посетио Међународни сајам књига у Београду;
Учествовао у представљању Православне  

енциклопедије Руске православне цркве на Православном 
богословском факултету у Београду.

26. октобар 2007:
Служио бденије у цркви Свете Петке у Виноградима 

– Крагујевац.
27. октобар 2007 – Света Петка:
Служио Свету архијерејску литургију и пререзао слав-

ски колач у храму Свете Петке у Виноградима – Крагујевац 
поводом храмовне славе;

Пререзао славски колач Јовану Алексићу, ктитору 
храма Новомученика крагујевачких у Шумарицама – 
Крагујевац.

28. октобар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

апостола Марка у Стојнику.
30. октобар 2007:
Посетио храм Свете Петке у Смедеревској Паланци 

ради давања упутства за изградњу парохијског дома;
Посетио манастир Пиносаву и цркву Светог Саве и 

светог Симеона у Кусадку;
Посетио протојереја Добривоја Милуновића поводом 

крсне славе.
31. октобар 2007 – Свети апостол Лука:
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру 

Светог Луке у Бошњанима и рукоположио ђакона Срђана 
Миленковића у чин презвитера и Дејана Антића, студента 
теологије, у чин ђакона; осветио темељ новог манастир-
ског конака; рукопроизвео свештеника Ђорђа Марјановића 
у чин протојереја; пререзао славски колач поводом хра-
мовне славе манастира;

Посетио протојереја Синишу Марковића поводом 
крсне славе.

НОВЕМБАР
1. новембар 2007:
Посетио г. Драгана Вуковића поводом крсне славе;
Посетио свештеника Сашу Огњановића поводом крсне 

славе;
Посетио свештеника Драгана Симоновића поводом 

крсне славе.
2. новембар 2007:
Учествовао, у Српској академија наука и уметности, 

на седници Одбора за обележавање шестогодишњице ма-
настира Каленића.

3. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу и општи парастос поводом Задушни-
ца;

Посетио Светотројички храм у Корићанима ради 
надгледања текућих радова на цркви.

4. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију и осветио ново-

подигнуту цркву Светог великомученика Георгија у Дре-
ну код Лазаревца.

5. новембар 2007:
Посетио, у пратњи Радише Пљакића, потпредседника 

Епархијског савета, господина Јована Томовића у Горњем 
Милановцу.

6. новембар 2007:
Посетио, у пратњи протојереја ставрофора Саве 

Арсенијевића, цркву у изградњи у Црном Калу, ради 
надгледања припрема за освећење цркве;

Састао се, на Опленцу, са директором јавног предузећа 
Србијашуме и председником општине Топола.

7. новембар 2007:
Посетио манастир Драчу ради надгледања радова на 

увођењу подног грејања;
Служио бденије у цркви Светог Димитрија на Ваша-

ришту – Крагујевац.
8. новембар 2007 – Свети великомученик Димитрије:
Служио Свету архијерејску литургију у цркви Светог 
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Димитрија у Лазаревцу и пререзао славски колач поводом 
храмовне славе;

Посетио протојереја Рајка Стефановића поводом крсне 
славе.

10. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију и осветио ново-

подигнуту цркву Светог великомученика Георгија у Цр-
ном Калу код Баточине; одликовао ктитора цркве госпо-
дина Владимира Којанића Орденом Светог Саве другог 
степена и Радишу Милошевића, председника општине 
Баточина Орденом Вожда Карађорђа.

11. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Свете 

Петке у Лапову и одржао састанак са свештеницима ла-
повске цркве;

Венчао у цркви Светог Димитрија на Вашаришу – 
Крагујевац Лазара и Славицу Димитријевић.

12. новембар 2007:
Крстио у манастиру Клисури унука Луку.
13. новембар 2007:
Служио опело Прокопију Клачару на београдском 

гробљу Орловача;
Састао се у Влади Србије са министром инфраструк-

туре Велимиром Илићем;
Састао се у Патријаршији СПЦ са митрополитом Г. др 

Амфилохијем.
14. новембар 2007 – Врачеви:
Служио Свету архијерејску литургију у капели 

Клиничко-болничког центра у Крагујевцу и пререзао 
славски колач поводом храмовне славе;

Посетио епископа пожаревачко-браничевског Г. др 
Игнатија поводом крсне славе.

15. новембар 2007:
Посетио манастир Драчу ради надгледања текућих 

грађевинских радова;
Осветио, са свештеницима Саборне цркве, славску во-

дицу поводом своје крсне славе.
16. новембар 2007 – Ђурђиц:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу поводом своје крсне славе;
Приредио славски ручак поводом крсне славе.
17. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу;
Учестовао у крагујевачком градском позоришту у 

обележавању стогодишњице постојања Соколског друшт-
ва;

Састао са принцом-престолонаследником Алексан-
дром Карађорђевићем и принцезом Катарином.

18. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Свете 

Петке у Виноградима – Крагујевац и крстио малог Луку, 
сина свештеника Горана Мићића.

19. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу и крстио малог Јована, сина свеште-
ника Зорана Врбашког.

20. новембар 2007:
Учестовао на састанку у Министарству инфраструкту-

ре Владе Србије;
Служио бденије у Саборној цркви у Крагујевцу.
21. новембар 2007 – Аранђеловдан:
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру 

Ралетинцу, рукоположио апсолвента теологије Горана 
Лукића у чин ђакона и пререзао славски колач поводом 
храмовне славе манастирске капеле;

Посетио свештеника Саву Арсенијевића поводом 

крсне славе;
Посетио Радишу Пљакића, потпредседника 

Епархијског савета, поводом крсне славе;
Посетио свештеника Мићу Ћирковића поводом крсне 

славе
22. новембар 2007.
Служио Свету архијерејску литургију у манастиру Ра-

летинцу поводом завршетка грађевинских радова у мана-
стиру;

Примио господина Јована Јованића из Неменикућа, 
власника предузећа Дијамант-минерал.

23. новембар 2007:
Рад у Епархијској канцеларији.
24. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у Саборној 

цркви у Крагујевцу;
Замонашио у манастиру Јошаници, на вечерњем 

богослужењу, искушеника Радојка Мијатовића, давши му 
монашко име Јован;

Примио Г. Василија, епископа Сафита и Тартусе 
(Антиохијска патријаршија).

Присустовао предавању (Православље данас у 
Антиохији) епископа Г. Василија из Антиохијске 
патријаршије.

25. новембар 2007:
Саслуживао на Светој архијерејској литургији у 

Саборној цркви у Крагујевцу коју је служио Г. Василије, 
епископ Сафита и Тартусе из Антиохијске патријаршије; 
рукоположио ђакона Горана Лукића у чин презвитера;

Осветио стан свештенику Драгану Миловану;
Отворио и учествовао, у Богословији Светог Јована 

Златоустог у Крагујевцу, на симпосиону поводом 
хиљадушестогодишњице упокојења светог Јована Златоу-
стог; сусрео се са учесницима, епископом Г. Василијем 
из Антиохијске патријаршије, епископом Г. др Иринејем, 
новосадско-бачким, епископом Г. др Атанасијем, бившим 
захумско-херцеговачким;

26. новембар 2007:
Саслуживао на Светој архијерејској литургији, 

коју је служио митрополит црногорско-приморски Г. 
др Амфилохије, у храму Светог Јована Златоустог у 
Богословији у Крагујевцу, поводом школске славе. Саслу-
живали су и епископ Сафита и Тартусе Г. Василије, епи-
скоп новосадско-бачки Г. др Иринеј и епископ умировљени 
захумско-херцеговачки Г. Атанасије.

27. новембар 2007:
Служио Свету архијерејску литургију у храму Светог 

Јована Златоустог у крагујевачкој богословији.
29. новембар 2007:
Посетио манастир Драчу ради надгледања текућих 

грађевинских радова.
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вог хладног децембра, (27/14) на свете 
мученике Тирса, Левкија, Филимона, 
Аполонија, наша епархија је добила 
новог великосхимника, игумана мана-
стира Светих архангела на Тресијама, 

схи-архимандрита оца Јована 

( М а р и ч и ћ а ) . 
Његово прео-
свештенство епи-
скоп шумадијски 
Господин Јован 
дошао је у мана-
стир на Космају 
и том приликом, 
у поподневним 
сатима, у капе-
ли посвећеној 
Светом Симеону 
Столпнику, из-
вршио постриг 
оца Јована, у ве-
лику схиму. У ка-
пели, коју је отац 
Јован својевремено изградио, био је присутан мали 
број свештеника и монаха из наше епархије, два ис-
кушеника из манастира Тресије, и духовна ''чада'' оца 
Јована, а у самом чину пострига епископу је сас-
луживао јеромонах Јустин из манастира 
Денковца. Иако је у овом торжестве-
ном чину била видљива помеша-
ност молитве са емоцијама свих 
сабраних у капели, присуство 
Духовске благодати је само оно 
потребно учинило важним све 
до самог краја, кад смо пред со-
бом угледали великосхимника, 
нашег блаженог старца.

Схи-архимандрит Јован је 
у манастиру преко пет и по 
деценија, претрпео је гол-
готу насталу за време вла-
давине комунизма, којој 
је братство ове Свете 
обитељи нарочито било 
изложено, а потом 
деценијама обнављао 
манастир и то у 
последњих дваде-
сетак година као 
једини монах у 
овом манастиру, 
као игуман ''без 
братства'', што је 
углавном случај 
у манастирима 

наше епархије. На другој страни, међу мирјанима 
који су походили ову светињу и налазили укрепљење 
и поуку и топлину очинске љубави код оца Јована, 
постоји необично велики број оних који су отпоче-
ли свој црквени живот, постајали појци, студенти на 
Богословском факултету а неки и свештеници. Уоп-

ште, манастир Тресије даје 
необичан пример сарадње 
монаха и мирјана, који су 
некако стално присутни у 
животу манастира. Са бла-
гословом оца Јована у ма-
настиру се већ традицио-
нално одржавају и културне 
манифестације књижевног 
(''Сабор под липама'') и 
уметничког карактера (''Са-
бор фрулаша'', ликовне 
колоније). Вишедеценијски 
подвиг узрастања ка 
Богу, ка простодушности 
лишеној сваког лукавства, 
чистоти срца, целомудре-
ности, ишао је упоредо са 
грађевинским радовима на 

обнови манастирског комплекса, оставио је трага на 
оцу Јовану. У последњих неколико година је почео 
озбиљније да оболева, али је бодар дух до сада успео 

да изнесе слабо тело, а надамо се да ће ова 
обновљена благодат, постригом у велику схиму, 
укрепити оца Јована. Владика Јован се обратио 
новом великосхимнику речима: ''Желим ти оче 
и брате, да те Бог убели као твоју власеницу, 

да те очисти, да ти подари живота, здравља, 
расуђивања,  созерцања и размишљања о 
ономе што свакоме од нас предстоји, а то 

је сусрет са нашим вољеним Господом. 
Када се спремамо за сусрет са неком 

вољеном, драгом, особом, жели-
мо да будемо чисти, телом, 

душом, духом, оделом. Ко-
лико пре и више онда тре-
ба да се потрудимо да 
очистимо себе за сусрет 
са Господом. Наш отац 
Јован, великосхимник, 
уградио је у ову обитељ 
целога себе и свакога 
од вас, а од данас же-
лим ти, да те Бог још 
више упућује на свако 
добро дело, да ти пода-
ри смирење, и да у још 
већој ревности послу-
жиш Богу.'' 

Зоран Алексић, 
јереј   

POSTRIG U VELIKU SHIMU
Манастир Тресије



K A L E N I ] 5/ 2007

остоје дани када радост Царства Небеског толико испуни цркве да више не може да се 
задржи у њима, него се излије на цео свет. Ти дани се зову црквени празници. На празни-

ке свет као да се испразни од зла и муке и испуни се Божијим миром и радошћу. У време 
празника најлакше можемо да наслутимо шта нас чека у Царству Небеском које нам је Бог 
обећао. Неки од великих празника, као на пример Божић, долазе после поста, и богата праз-
нична трпеза тек онда може да се доживи са правом захвалношћу и радошћу. Тако и учимо 
да у животу тек одричући се и пазећи на себе, чувајући, понекад и уз велике напоре, своју 
љубав, стижемо до обећаних добара. Црквених празника има много, а опет мало, јер сви би 

волели да цео живот буде празник. Па ипак, не можемо стално да празнујемо. Када је Господ Исус 
Христос повео тројицу својих ученика на планину Тавор и тамо им се показао у светлости Царства 
Небескога, ученици су пожелели да заувек остану са њим на врху планине. Ипак, Христос их је повео 
назад у свет јер је требало да се уради још много тога. Када и ми као и Христови ученици осетимо 
да је Царство Небеско тако близу не треба да заборавимо да, док траје наш живот треба да урадимо 
још много тога за себе и за друге. Овај свет нам је Бог дао да би га љубављу преобликовали. Дао нам 
га је да бисмо искористили своје таленте и дарове, да би послужили Богу и ближњима на најбољи 
начин, и тако цео свет и нас саме и једни друге, принели Њему. Црквени празници посвећени су 
догађајима описаним у Светом Писму и црквеној историји. Један од највећих празника је Божић, 
то је рођендан новог света, најзначајнији датум у историји људског рода, дан који историју дели на 
два дела – на оно што се дешавало пре и на оно што се дешавало после рођења нашег Спаситеља. 
Господ је на земљу дошао скромно јер није дошао да влада него да служи људима и да их научи да 
једни другима служе. Радост овога празника је велика, то је радост што је ради нас људи и ради на-
шег спасења Син Божији сишао с Небеса и постао човек. Велика је радост када у цркви на литургији 
свештеник поздрави окупљене поздравом – Мир Божији, Христос се роди!, а цела црква му радос-
но одговори – Ваистину се роди! 
Другога дана Божића слави се Са-
бор Пресвете Богородице јер нам 
тајна рођења Христовог открива да 
је Дјева Марија Богородица и да ми 
људи ништа веће од ње немамо да 
принесемо Богу као што се и пева у 
вечерњој стихири:

Шта да ти принесемо, Христе,
зато што си се на земљи јавио
као човек нас ради.
Свака од Тобом створених твари
приноси ти благодарење:
Анђели – песму,
Небеса – звезде,
мудраци – дарове,
пастири – чудо, 
земља – пећину,
пустиња – јасле, а ми Богомајку 

Дјеву!
Ти Који јеси пре векова, Боже, 

помилуј нас.

PRAZNI^NA RADOST
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ој Анђео Чувар има жуту косу и бело 
лице. Очи су му плаве боје, а крила су 
му од злата. Носи белу хаљину која му 
је скроз до ногу. Око главе има ореол. 
Лети нада мном и гледа све моје не-

сташлуке. У његов списак уписују се 
сва моја добра и лоша дела. Он ме прати где год 
да креном и помаже ми у свему. Он се смеје и 
воли ме. Кад хоћу да урадим неку лошу ствар он 
ме од тога одврати. Тако га ја замишљам.

Сузана Савић, четврти разред

MOJ AN\EO ^UVAR

ој Анђео Чувар ме чува од злог ђавола 
и не да ми да урадим нешто глупо. Он 

ми седи на десном рамену и прича ми 
на уво да урадим нешто добро. Ја га 
замишљам овако: има бела крила, бео 

је. Кад је поред мене не плашим се ни-
чега и не бојим се уопште.

Александра Гајић, други разред

ог је љубав човекова. Ја верујем у Бога јер 
је створио свет из љубави. Човек је створен 
по Божијем лику. Кад не би било Бога свет 

и људи не би постојали. Бог је створио 
видљиви и невидљиви свет. У невидљивом 

свету су анђели, а у видљивом људи. Бог 
је свуда око нас али је невидљив. Бог је по-

слао Господа Исуса Христа да спасе људе, али је 
он страдао на крсту. Бог је васкрсао.

Милан Марковић, четврти разред

MOJ BOG JE QUBAV

Југослав Оцокољић - Анђео
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MOJ BOG JE QUBAV

MOJ BOG JE QUBAV
ог је свуда. Он је бескрајан. Њега нико не 

може видети. Бог нам дарује снагу и веру. Бог 
нам помаже у невољи. Бог нас увек гледа. 

Бог је послао Спаситеља Исуса Христа. 
Исус је страдао на крсту да би спасао 

све људе. Људи су покушали да оду од 
Бога. Правили су кулу, а када се Бог наљутио 
помешао им је језике и нису знали шта говоре. 
Људи причају глупости да је човек створен од 
мајмуна. Ја верујем у Бога и увек ћу веровати.

Филип Добричић, четврти разред

равославна вера је једина вера која нас 
води до Бога. Крштењем се постаје 
члан цркве. Исус Христос је рекао: «Ко 
верује у Бога који је увек уз Њега имаће 
живот вечни.» Није довољно да само 
кажемо да верујемо у Бога већ то треба 

и делима да докажемо. Веронаука нас је научила 
да верујемо у њега и у то да ће нам увек помоћи. 
Исто нас је Исус Христос учио да не морамо да 
верујемо у њега ако нећемо, већ да сами изабере-
мо. Ако би нас Бог присилио ми не бисмо били 
слободни људи већ слуге, а православна вера нас 
учи да нас је Бог створио слободним. Људи тре-
ба да буду у заједници са Богом, а то могу оства-
рити помоћу молитве. Треба се причешћивати у 
цркви јер је вино крв Христова, а хлеб је тело 
Христово... Увек треба бити искрен према Богу 
и Бог ће опростити ако си нешто згрешио... Бог 
и православна вера одувек су постојали. Бог је 
нестворен и вечан. Да би били у заједници са 
Богом треба да поштујемо правослвну веру, да 
идемо на Литургију и да се причешћујемо.

Лидија Лазић, седми разред

PRAVOSLAVNA VERAМарија Бајић - Рођење Христово - Божић
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На двору великог жупана 
српског, Стефана Немање, 
у царској свили и порфири 

рођен је принц Растко.

STRIP O SVETOM SAVI

Док су старија браћа, 
Вукан и Стефан, учили 

ратничке вештине, Растка 
су од малих ногу занимале  

књиге и учење.

Још као младић, Растко је 
одбегао од двора и утекао 

своме оцу и отишао на Све-
ту Гору, где се замонашио.

Потера великог жупана 
Немање у манастиру не 

налази принца Растка него 
калуђера Саву.

Немања се и сам касније 
замонашио на Светој Гори 
и добио име Симеон. Он и 
Сава подигли су Хиландар.

Сава је често одлазио међу 
људе где је проповедао веру 
Христову, просвећивао на-

род и отварао школе.

Више пута за време 
свог живота ишао је на 
ходочашће у Јерусалим.

ворац овог стрипа Урош 
Јовановић, иде у други разред 

природно-математичког смера 
гимназије у Лазаревцу и одличан је 
ученик. Дар за сликање открио је 
још у раном детињству, а рад пред 

вама сведочи о марљивом уобличавању 
талента који је у себи препознао. Стрип 
„Свети Сава“ урађен је за прославу Светога 
Саве у Гимназији у Лазаревацу.



MARIJA BAJI]
PRAVOSLAVNA GALERIJA

Фотографије: Дејан Манделц
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