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Васкрсење, минијатура из
Светогорске књиге

Васкршња служба 2006.,
Саборни храм, Крагујевац - 

христос  васкрсе

Желећи да откријеш сакривену од ве-
ка тајну, Исусе, Ти си као овца био 
вођен на заклање, као јагње нем пред 
онима који га стриже; а као Бог васкр-
сао си из мртвих, и са славом си се уз-
нео на небеса, и подигао са собом нас 
који кличемо: Алилуја! 

Акатист Господу Христу, Кондак 7

Драга браћо и сестре, ово је само једна 
у мору химни и песама испеваних у 

славу Васкрслог Спаситеља Христа. Пра-
вославни хришћани прослављају Христо-
во Васкрсење као најзначајнији догађај у 
историји рода људског и као највеће чудо 
Божије. То је највећи дар Божији човеку 
који људима отвара врата вечног живота. 
У овом празнику река благодати и мило-
сти Божије се излива у потпуности. „Хри-
стос Васкрсе из мртвих, смрћу смрт уни-
шти, и онима који су у гробовима живот 
дарова”, одјекује песма Васкрсења. 

Заиста, од свих чуда Христових чу-
до Његовог Светлог и Славног Васкрсе-
ња наткриљује сва друга чудеса. Људски 
разум није довољно дубок да речима из-
рази сву дубину Божије милости према 
човеку. Осећајући ту своју немоћ, човек 
то признаје приликом свете тајне крште-
ња када се свештеник моли: „Велики си, 
Господе, и чудесна су твоја дела, и нема 
те речи која ће бити кадра да опева твоја 
чудеса”. Ако људски ум нема речи да опе-
ва многобројна чудеса која је Христос чи-
нио на земљи, како ће тек наћи речи да 
опева чудо над чудима - Светло Христо-
во Васкрсење?

Иако је тајна Христовог Васкрсења ду-
бока и неисцрпна, за хришћане је то нај-
свечанији и најрадоснији дан у години. 
Многи се питају како је то могуће? Одго-
вор на ово питање може се наћи једино у 
Цркви. Да би се доживела лепота Христо-
вог Васкрсења, мора се најпре доживети 
агонија Христовог распећа. Без распећа 
не би било ни Васкрсења, баш као што 
ни јутра не би било без ноћи. Дани који 
претходе „празнику над празницима” су 

дани поста, покајања и молитве. Већ у не-
дељу по Богојављењу свето јеванђеље се 
завршава речима: „Покајте се, јер се при-
ближило Царство небеско” (Мт. 4, 17). 
Из недеље у недељу, тема покајања бива 
све присутнија. у јеванђељу о Закхеју, ми-
тару и фарисеју, блудном сину, у јеванђе-
љу о страшном  суду, праштању и тако 
даље. Све то са циљем да се што боље 
припремимо за почетак Великог поста, 
када нарочито треба да обратимо пажњу 
на покајање, пост, молитву,  милостињу 
и чињење добрих дела.

У једној од стихира пред почетак по-
ста се каже: „почнимо радосно време  по-
ста”. Како је то могуће да црквени песник 
време које је хришћанин дужан да  про-
веде у посту, покајању и молитви назива 
„временом радости”? Зар је уопште мо-
гуће асоцирати време покајања са радо-
шћу? Да, могуће је, драга браћо и сестре. 
Оно што нам се на први поглед чини па-
радоксалним јесте у ствари велика исти-
на и снага Православља. Црквени песник 
не види у посту, покајању и молитви циљ 
свога постојања, већ су ово само средства 
очишћења од греха и његовог приближа-
вања Богу. Чистећи се уз помоћ њих, он 
себе чини достојним да дочека празник 
Васкрсења Христовог. То је та радост ко-
јој се он радује. То је оно „радосно време” 
које се назире на самом почетку Великог 
поста - време Васкрсења Христовог. То 
је та радост којој и ми треба да се радује-
мо. На крају таме нашег личног духовног 
очишћења у току свете четиредестени-
це, назире се светлост васкршњег јутра 
коме се и ми људи а и читава творевина 
неизмерно радујемо.

Немогуће је, драга браћо и сестре, 
одвојити Христово Васкрсење од Вели-
ког поста и Христовог распећа на крсту. 
Само онај ко доживи време Великог по-
ста, покајања и молитве у цркви, и ко 
учествује у Христовом путу на Голготу и 
Његовом распећу, може да доживи и уче-
ствује у радости Христовог Васкрсења. 
Онај који састрадава са Христом у рас-
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- отац Добривоје и
отац Драгослав

пећу може да се радује са Њиме у Васкр-
сењу. Онај који плаче под Христовим кр-
стом у страшну ноћ Великог Петка, моћи 
ће да се радује са женама мироносицама 
у рано блиставо недељно јутро. Онај кога 
невина Христова крв проливена на крсту 
оставља немим на Велики Петак и Вели-
ку Суботу, отвориће уста своја у недељу, 
наситиће се телом и крвљу Христовом и 
радосно узвикнути: Христос Васкрсе! Ва-
истину Васкрсе!

Благо онима који у овом свету безна-
ђа и очаја нађу места у својим срцима за 
Христа и похитају му у сусрет кроз пост, 
покајање, молитву, кроз Гетсимански врт 
и Голготу. Благо онима који одбаце од се-
бе лажи и обмане овога света и своје ми-
сли управе на Господа. Благо онима који 
ово време пред и око Васкрса проведоше 
у храмовима на светим службама Божи-
јим, а не покрај телевизора, у ресторани-
ма и другим безвредним местима овога 
света. Не чуди ме што поједини људи до-
ђу на Васкрс у цркву па када их човек по-
здрави васкршњим поздравом: Христос 
Васкрсе! они или збуњено одговоре: Ваи-
стину Васкрсе! или нису сигурни како да 
отпоздраве, па нешто промрмљају кроз 
зубе незнајући ни сами шта су одгово-
рили. Како би и знали кад у цркви нису 
били од Божића (ако су и тада дошли), 
а о Великом посту, покајању, исповести, 
светом причешћу и молитви вероватно 
да нису ни чули. Све оно што није скоп-
чано за овај свет, за забаве и игранке, за 
коцку и пијанке, њих просто не интересу-
је. Попут једног Србина, који ми, када га 
упитах јеси ли православан, рече: Ја ни-
сам религиозан човек, али када ме неко 
упита шта сам, ја кажем да сам правосла-
вац. Какве ли трагедије, драги моји паро-
хијани? Православље је већини Срба по-
стало резервна карта за идентификацију! 
Ако морам и ако је потребно - бићу и пра-
вославац! Само ме немој терати у цркву 
на службу Божију.

Недавно ми један свештеник из Ста-
рога краја рече како у парохији од 500 
домова недељом на богослужењу има 
5-6 верника. Ситуација није ништа боља 
ни у другим парохијама. Узимајући ово 
у обзир, да ли ми Срби имамо право за 
себе да кажемо да смо Православни на-
род или не? Да ли су за наше садашње 
невоље криви други или ми? Или, ако је 
ситуација таква каква је, шта нам ваља 
чинити? Нема другога пута, драги моји 

парохијани, осим пута повратка вери 
Православној и Светосавској. Али вери 
живој и спасоносној, вери пуној молитве, 
поста, покајања ради наших грехова и ве-
ри у свето тело и крв Васкрслог Христа. 
Само та нам вера може помоћи и само та 
нас вера може спасити. То је вера Светих 
Апостола, то је вера светих мученика Ге-
оргија, Димитрија и Стефана, то је вера 
Светог Саве, то је вера Лазарева и вера 
наших предака.

Дај Боже да нас Васкрсење Христово 
препороди, оснажи и обожи. Дај Боже да 
ви који редовно долазите у свети храм Бо-
жији то чините са још већом ревношћу. 
Дај Боже да се они који то не чине редов-
но угледају на вас и постану ревноснији 
у својим обавезама према светој цркви. 
Дај Боже да се и они који уопште не до-
лазе на света богослужења врате својој 
мајци цркви, да се сви заједно учимо на-
уци Божијој. Зар да због варљивих обма-
на овог кратког живота изгубимо живот 
вечни? Зар да вечно заменимо прола-
зним, добро злим, часно нечасним? Хри-
стос се није родио, претрпео распеће и 
васкрсао ради себе, него ради нас људи 
и ради нашега спасења. Он је као Бог по-
стао човек, да би се ми људи обожили и 
задобили Царство небеско. 

Славећи светле празнике Христовог 
Васкрсења из мртвих, помолимо се Богу 
за спас наших душа, помолимо се за наше 
сроднике и пријатеље, за нашу страдалну 
браћу у Отаџбини, за наше покојнике, и 
за све људе овога света. Праштајмо гре-
хе једни другима да би и Бог нама опро-
стио наша сагрешења. Не замерајмо се 
једни другима ради малих и безначајних 
ствари, да се ради њих не би лишили ве-
ликих и вечних добара. Као што се каже 
у једној предивној васкршњој песми: „За-
грлимо једни друге, и опростимо све са 
Васкрсењем”.

Завршавајући ову моју васкршњу по-
руку и желећи Вам свако добро од Васкр-
слог Христа, дозволите ми да Вас све ср-
дачно поздравим радосним поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Ваш у Христу,
о. Добривоје

(беседа изговорена у Америци) 
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У рано васкршње јутро, три пута 
обилазимо око цркве и заустављамо 

се пред њеним затвореним вратима: то 
су последњи тренуци ћутања пре блеска 
васкршње радости, и у тим тренуцима се 
у нашим срцима, свесно или несвесно, 
јавља питање које се - како каже Јеванђе-
ље - јавило и у срцима жена мироносица 
које су у рано јутро трећега дана по рас-
пећу, „док још беше мрак”, дошле на Хри-
стов гроб. То питање гласи: „Ко ће нам 
одвалити камен од врата гроба?”. Хоће 
ли се још једном догодити то чудо? Хоће 
ли још једном ноћ постати светлија од 
свакога дана? Хоће ли се још једном пре-
испунити срца наша том необјашњивом 
радошћу која није од овога света, радо-
шћу која ће сву ову ноћ и још толико иду-
ћих дана одјекивати у том сверадосном 
васкршњем поздраву: Христос васкрсе! 
Ваистину васкрсе!

Двери цркве се отварају. Улазимо у 
храм обасјан светлошћу. Улазимо у све-
радосно васкршње јутрење. Али, негде у 
дубини душе остаје оно исто питање. „Ко 
ће нам одвалити камен од врата гроба?”. 
Који је смисао свега тога? Који је смисао 
празновања Васкрса у свету препуном 
страдања, мржње, ништавности и рато-
ва? Шта значи певати: „смрћу смрт уни
штив” и слушати о томе да „ниједног мр
твог није остало у гробу” када смрт и да-
ље остаје - без обзира на сву житејску су-
јету - јединствена и апсолутна земаљска 
истина? Није ли, онда, Васкрс, односно 
та светла васкршња ноћ, то сверадосно 
васкршње ликовање само једно кратко-
трајно бекство од стварности, могућност 
краткотрајне духовне опијености после 
које се, пре или касније, морамо вратити 
тој сивој свакодневици, том слепом низу 
дана, месеца и година који неумитно хује 
крај нас, том сурвавању свега ка смрти и 
небићу? Одавно нам већ пуне главу тиме 
да Хришћанство и није ништа друго до 
једна обична самообмана, „опијум за на-
род”, фатаморгана и измишљотина чија 
је једина функција да човеку пружа утеху 

у његовој тегобној земаљској судбини. А 
ако ствари тако стоје кажу они - зар онда 
није много храбрије и човека достојније 
да се одрекнемо тог привиђења и да се 
лицем у лице суочимо са том једностав-
ном и недвосмисленом стварношћу на-
шег живота?

Шта одговорити на све ово? Први 
приближни одговор би могао бити следе-
ћи: не, није могуће да је све то била пука 
измишљотина! Није могуће да би толико 
вере, толико радости, толико светлости 
- ево већ готово две хиљаде година - мо-
гло бити пуко бекство од стварности и 
фатаморгана. Може ли фатаморгана тра-
јати вековима? Овај одговор је, наравно, 
убедљив, али још увек није коначан. И 
треба отворено рећи да нема коначног 
и општеобавезујућег одговора који би 
било могуће формулисати у облику науч-
ног објашњења васкршње вере. Сваки чо-
век у вези са питањем објашњења васкр-
шње вере може да сведочи само о свом 
сопственом и живом искуству, може да 
говори искључиво у своје име.

Замисливши се и задубивши се у 
своје лично и живо искуство Васкрса, 
сваки човек одједном постаје свестан 
онога искуства из кога извире сва њего-
ва васкршња вера, одједном све у њему 
бива обасјано заслепљујућом светлошћу 
у којој се - заиста као восак од лица ог-
ња - топе све сумње и сва питања. Које 
је то искуство? Не могу то искуство дру-
гачије описати и објаснити осим као ис
куство живога Христа. Не, моја вера у 
Христа није произашла из тога што јед-
ном годишње, од најранијег детињства, 
учествујем у празновању васкршњих пра-
зника. Напротив, моја васкршња вера се 
родила из мог искуства живога Христа и 
управо то искуство јесте оно што за мене 
уопште чини могућим Васкрс, што чини 
могућим да осетим радост и светлост те 
јединствене васкршње ноћи, што чини 
могућим да васкршњи поздрав „Христос 
васкрсе! Ваистину васкрсе!” одјекује у ме-
ни таквом победном силом.

христос  васкрсе
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Како се и када родила та вера? Не 
знам, не сећам се. Знам само ово: сваки 
пут када отворим Јеванђеље и почнем да 
читам о Христу и Његовој проповеди, 
сваки пут док читам Његове речи почи-
њем - од свег срца и свег бића - да гово-
рим у себи исто оно што су говорили они 
које су фарисеји слали да ухапсе Христа 
и који су се враћали необављена посла, 
говорећи: „Никада нико није Говорио 
као што говори тај човек”. И знам да је 
Христово учење живо и данас, и да нема 
ничега у овом свету што се може упоре-
дити са тим Његовим учењем о вечном 
животу, о победи над смрћу, о љубави 
која одолева смрти и побеђује је. И, шта-
више, знам да оно једино што ме никада 
не напушта и непрестано живи у мени 
током живота - у коме све изгледа тако 
тегобно и свакидашње сиво - јесте упра-
во то унутарње сазнање да је Христос са 
мном. „Нећу вас оставити сироте, доћи 
ћу вам”, говори Христос. И Христос нам 
долази и даје да осећамо Његово прису-
ство. Христос нам долази у молитви, у 
молитвеном трепету душе. Христос нам 
долази у непојмљивој, али тако живој ра-
дости коју осећамо целим нашим бићем. 
Христос нам долази у тајанственом, но 
опет тако несумњиво извесном прису-
ству Његовом које осећамо у храму за 
време богослужења. Христос нам долази 
у Светим тајнама. И све време у нама све 
више и више нараста тај опит, то знање, 
та очевидност: Христос је ту, испуниле 
су се Његове речи - ко Ме воли, Ја ћу би-
ти са њим. И ми и у радости и у жалости, 
и међу људима и у самоћи непрестано 
осећамо Његово непорециво присуство, 
силу Његових речи и радост која долази 
од вере у Њега.

И, гле, ево јединственог одговора и 
јединственог доказа: „Што тражите 
живога међу мртвима? Није овде, него 
устаде...” (Лк. 24, 5-6).

И зато јс свецело Хришћанство у том 
стално новом и новом доживљавању ве-
ре, у непрестаном оваплоћивању вере у 
обредима, речима, звуковима и бојама. 
Ономе ко не верује у Христа, Хришћан-
ство заиста изгледа као фатаморгана. 
Јер такав слуша неразумљиве речи и по-
сматра неразумљиву церемонију, и обја-
шњава их искључиво споља. Међутим, за 
онога ко верује све - и обреди, и речи, и 
звуци, и боје - светли изнутра; и то не као 
доказ, већ као резултат његове вере, као 

живот вере у свету, у души, у историји. 
Зато нам је тако жив, тако стваран и та-
ко савремен Велики Петак са његовом та-
мом и жалошћу. Зато и можемо да плаче-
мо пред Крстом и проживљавамо изнова 
све то што се догодило на Велики Петак 
као дан тријумфа зла, издаје, кукавич-
лука и предаје. Да са трепетом и надом 
гледамо у живоносни гроб Господњи на 
Велику Суботу. И да сваке године празну-
јемо Васкрсење. Јер празник Васкрсења 
није празник на који се сећамо догађаја 
који припадају давној прошлости. Васкр-
сење је стварни, сверадосни и свесрећни 
сусрет са Оним у Коме је наше срце дав-
но већ сусрело и препознало свој истин-
ски живот и светлост сваке светлости.

Васкршња ноћ је сведочанство о то-
ме да је Христос жив и да је са нама, да 
смо и ми живи са Њим живим. Сва вас-
кршња ноћ јесте позив човеку да у овом 
свету и животу угледа и препозна зору 
тајанственога дана Царства Божијег. „Да-
нас пролеће миомирише - и нова твар ли-
кује...”, пева Црква на Васкрс. Нова твар 
ликује у вери, у љубави и у нади. „ Данас 
је дан Васкрсења и просветлимо се сла-
вљем, и један другог загрлимо, и рецимо: 
Браћо! И онима који нас мрзе опростимо 
све Васкрсењем и запевајмо - „Христос 
васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништив-
ши, и онима који су у гробовима живот 
дарова”.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
протојереј 

Александар Шмеман 

Васкрс је посебан дан
 и многима је чудесан.

Тај дан сви прослављамо
и јаја у црвено фарбамо.

На тај дан сви се окупимо
и Христа за здравље молимо.

На Голготи страдао је Он
иако је био веран Богу
и народу свом.

На крсту доживео је
многе муке

и то је запамћено у
свету науке.

Разапет је на крсту
због нас

да бисмо увек имали
Његову љубав и спас!

Милена Матановић,V3

ОШ „Вук Стефановић 
Краџић”

ВАСКРС
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В ерујемо, пак, и у васкрсење мртвих. 
 Јер биће, заиста ће бити васкрсења 

 мртвих. А говорећи о васкрсењу, имамо 
 на уму васкрсење телеса. Наиме, васкр-
сење је васпостављање онога што је 
пало; јер како ће васкрснути душе које 
 су бесмртне? А ако смрт описују као 
 раздвајање душе од тела, онда је вас-
крсење, свакако, поновно спајање душе 
и тела, односно друго васпостављање 
 разложенога и палога живога бића. Да-
кле, ово исто тело које је пропало и које 
 је разложено, оно ће васкрснути непр-
опадиво; јер Ономе који га је у почетку 
из праха земаљског саздао, није било 
немогуће поново га васкрснути (подићи), 
иако се оно, по одлуци Саздатељевој, 
распало и вратило у земљу из које је и 
узето.

Јер ако нема васкрсења онда једимо 
и пијмо, и одајмо се животу уживања и 
задовољства. Ако нема васкрсења, у чему 

се разликујемо од бесловесних животиња? 
 Ако нема васкрсења, блаженима назовимо 
звери пољске које воде беспечалан живот. 
Ако нема васкрсења, нема ни Бога ни 
промисла Божијег, те све бива вођено 
 и управљано случајем. Јер, гле, видимо 
многе праведнике да су убоги и да трпе 
неправду, и да никакву надокнаду у оном 
 животу немају, а опет видимо грешни-
ке и безаконике како пребивају у богат-
ству и благују у свакојаком изобиљу. И 
који благоразуман човек ће то примити 
 као дело праведног суда или мудрог про-
мишљања? Биће, дакле, васкрсења. Јер Бог 
је праведан, и узвраћа платом онима који 
уз Њега остају. Ако се душа сама подви-
завала у борбама врлине, сама ће бити и 
украшена венцем победе. А ако се сама 
ваљала у уживању, сама ће бити достојно 
кажњена; али пошто се душа не обраћа 
ни врлини, нити злоби одвојено од тела, 
обоје ће заједно и награде примити.

И божанско Писмо сведочи о томе да 
 ће бити васкрсења мртвих. Јер Бог вели и  
Ноју после потопа: Све вам то дадох као 
 зелену траву. Али не једите меса с душом 
 његовом, а то му је крв; јер ћу и вашу крв, 
 душе ваше, искати; од сваке ћу је звери ис
кати; из руке самога човека, из руке сва
кога брата његова искаћу душу човечију. 
 Ко пролије крв човечију, његову ће крв 
 пролити човjeк; јер је Бог по својему обли
чју створио човека. Како ће затражити крв 
човечију из руку свих зверова, него тиме 
што ће васкрснути тела умрлих људи? Јер 
звери неће умрети уместо човека.

И опет вели Бог Мојсију: Ја сам Бог 
Аврамов, и Бог Исаков, и Бог Јаковљев. Бог 
 није Бог мртвих, односно оних који умиру 
 и неће их више бити, већ живих, чије душе 
 живе у Његовој руци; а тела ће васкрсењем 
опет живети. И богоотац Давид вели Богу: 
Узмеш им дух, гину, и у прах свој поvраћају 
се. Ево, реч је овде о телима. Затим додаје: 
Пошљеш Дух свој, постају, и понављаш 
лице земљи.

А пророк Исаија, пак, вели: Васкрснуће 
 мртви, и устаће они који су у гробовима. 
Јасно је, наиме, да се у гробове не полажу 
душе, већ тела. А блажени пророк Језекиљ 
каже: Тада стадох пророковати, како ми 
се заповеди; а кад пророковах наста глас, 
и гле потрес, и кости се прибираху сва
ка ка својој кости. И погледах и гле, по 
њима изидоше жиле и месо, и озго се кожа 
 навуче.  Затим учи, како су се, заповешћу 
Божијом, повратили духови. А божански 

Свети Јован Дамаскин,
капела манастира 
Гргетег, Фрушка Гора

О васкрсењу

Свети Јован Дамаскин
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НОВИ ЖИВОТ

Када је Марија родила Сина
сви су хтели Његову главу,

али Он је кроз искушење и патњу
отишао у вечну славу!

Зато на Васкрс фарбамо јаја
као симбол новог живота и среће,
и верујемо у нашега Исуса Христа
Који нас никада изневерити неће!

Јелена Стевановић V/3
ОШ „Вук Стефановић Краџић”

 Данило вели: А у то ће се време подигн
ути Михаило велики кнез, који брани 
твој народ; и биће жалосно време, каквога 
 није било откако је народа дотада: и у то 
ће се време избавити твој народ, сваки 
 који се нађе записан у књизи. И много 
оних који спавају у праху земаљском про
будиће се, једни на живот вечни, а други 
на срамоту и прекор вечни. И разумни 
 ће се сјати као светлост небеска, и који 
многе приведоше правди, као звезде вазда 
и довека. А говорећи: Много оних који 
спавају у праху земаљском, пробудиће се, 
јасно је да се указује на васкрсење телеса; 
јер нико не може рећи да душе почивају у 
праху земаљском.

И сам Господ је у свештеним Јеванђ-
ељима врло јасно предао истину о васкр-
сењу: Сви који су у гробовима, вели, чуће 
глас Сина Божијега; и изићи ће они који 
су чинили добро у васкрсење живота, а 
они који су чинили зло у васкрсење суда.
Хоће ли ико разуман икада рећи да душе 
почивају у гробовима?

И није Господ само својом беседом 
 објавио васкрсење телеса, него и својим 
 делом. И то најпре васкрсавши четво-
родневног и већ, пропадивошћу и непр-
ијатним мирисом, начетога Лазара; јер 
 није васкрсао душу лишену тела, већ и 
 тело заједно са душом, и није васкрсао 
неко друго тело, већ оно исто које је би-
ло начето пропадивошћу. Јер како бисмо 
 спознали или се уверили у васкрсење 
 умрлога, ако то не бн било потврђено 
 карактеристичним својствима његове 
личности? Лазара је, међутим Господ 
подигао из мртвих да би показао своје 
 Божанство, те да би потврдио своје и 
наше васкрсење, иако је било извесно да 
ће се овај опет вратити у смрт.

Сам Господ је, пак, постао првенац 
савршеног и сада већ смрти неподложног 
васкрсења. Због тога је, дакле, и божански 
апостол Павле говорио: Јер ако мртви не 
устају, то ни Христос није устао. А ако 
Христос није устао, узалуд вера наша, 
још смо у гресима својим. И заиста је 
 Христос устао из мртвих те постаде 
 првенац оних који су умрли.Те вели: Прво
рођени из мртвих. Па затим: Јер ако ве
рујемо да Исус умре и васкрсе, тако ће и 
Бог оне који су уснули у Исусу довести с 
Њим.А рекавши тако, мисли онако како 
је Господ васкрсао.

Јасно је, наиме, да је васкрсење 
 Господње представљало сједињавање 

 тела, неначетог 
пропадљивошћу, и 
душе (јер то двоје 
 је било разлучено); 
јер Господ је ре-
као: Развалите ов
ај храм и за три 
дана ћу га подићи.  
 А свештено Јеванђ-
еље је веродостојан 
 сведок да је Он о 
 сопственом телу 
говорио. Опипајте 
 ме и видите, вели 
 Господ својим уче-
ницима који су ми-
слили да виде утва-
ру, да сам ја, и да 
се нисам изменио, 
 јер дух нема тела 
 и костију као што 
видите да ја имам.
И ово рекавши, 
показа им руке и ребра своја и пружи их 
Томи да их опипа.Није ли ово довољно да 
нас увери у васкрсење телеса?

Вели опет божански апостол Павле: 
Јер треба ово распадиво да се обуче у 
нераспадивост, и ово смртно да се обу
че у бесмртност.  Те затим:  Сеје се у расп
адивости, устаје у нераспадивости; сеје 
се у бешчашћу, устаје у слави; сеје се у 
немоћи, устаје у сили; сеје се тело душе
вно, односно вештаствено и смртно, 
устаје тело духовно,  као што је тело 
Господње после васкрсења, које је кроз 
затворена врата пролазило,  и било неум-
орно, и није имало потребу за јелом, 
 сном и пићем. Јер ће бити, вели Господ, 
 као анђели Божији;  неће више бити 
 брака, нити рађања деце. 

А божански апостол Павле вели: Ме
ђутим, наше живљење је на небесима, 
 отуда очекујемо и Спаситеља Господа 
Христа, који ће преобразити наше 
понижено тело, тако да буде саобразно 
телу славе његове; што не подразумева 
преображавање тела у друго обличје 
- далеко било - већ прелазак из 
пропадивости у непропадивост.

 Али рећи ће неко: Како ће устати 
мртви? О, каквог ли неверја! О каквог 
 ли безумља! Зар Онај који је само за-
повешћу своје воље прах земаљски 
 преметнуо у тело, и који је заповедио 
да мала кап семена расте у утроби ма-
јчинској и да сачини тај многоврсни 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
ДА БИ СМО МИ ЖИВЕЛИ

Христос беше разапет
на крсту због нас.
Он је нама спас,

слушај Његов глас!

За све наше грехе,
Он је живот дао
и против мржње

Он је устао!

Топлина дома и црвено јаје
нама мир на Васкрс даје.

На тај дан појачај веру
и љуби ближњега свога

јер то је празник
нашег драгог Бога!

Нађа Јовићевић V/2
ОШ „Вук Стефановић Краџић”

и многообразни орган тела, зар неће, 
тим пре, васкрснути својом вољом оно 
 што је постало и што се разложило?  И 
у каквом ће телу доћи, безумниче! , ако 
 ти окорелост твоја не допушта да веруј-
еш речима Божијим, веруј бар речима 
 Његовим. Оно што ти сејеш неће ожи
вети ако не умре; и што сејеш не сејеш 
 тело које ће настати, него голо зрно, 
било пшенично или неко друго. А Бог му 
даје тело како хоће, и свакоме семену 
своје тело. Сматрај, дакле, да су семена 
у браздама, као у гробовима, закопана. 
Ко је тај који им је подарио корење и 
стабљике и листове и класје и танушно 
осје? Зар није то Саздатељ свега? Није 
ли то подарила заповест Онога који 
је то саздао? Тако, дакле, да ће се и 
васкрсење мртвих збити вољом и мигом 

божанским; јер сила Божија прати вољу 
Његову.

Васкрснућемо, дакле, тако што ће се 
 душе опет сјединити са телима која су 
 стекла непропадивост и одбацила проп-
адивост, и приступићемо страшном 
 судишту Христовом; и предаће се ђаво и 
 демони његови, и човек његов, односно 
Антихрист, а бешчасни и грешници биће 
предати огњу вечном, не вештаственом, 
какав је наш, већ ономе кога Бог зна. 

А они који су добро чинили, засјаће као 
 сунце скупа са анђелима у животу вечном, 
заједно са Господом нашим Исусом 
 Христом, вечно Га гледајући и бивајући 
гледани, и наслађујући се бесконачно 
радошћу Његовом, славословећи Га скупа 
са Оцем и Светим Духом, у бесконачне 
векове векова. Амин.
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једини пут 
ка васкрсу

Голгота - малено брдо ван јеру-
салимских зидина - била 

је традиционално место за 

јавна погубљења. Управо, 
из тих разлога на врху брда 
стално је стајало неколико сту-
бова. По обичају, онај који је био 
осуђен на распеће морао је на се-
би из града да носи тешку греду 
која је служила као пречага. Та-
кву греду на себи је носио и Хри-
стос, али, како вели Еванђеље, 
није имао снаге да је донесе до 
Голготе. Био је преслаб. Пре тога 
Христа су већ једном подвргли 
казни: тешко су Га бичевали... 
А бичевање је - тридесет девет 
удараца бичем са пет жила, на чи-
јем крајевима се налазе оловне 
куглице. Приликом ударца, бич 
се обавијао око целог тела и ра-
сецао кожу до костију. Исус их 
је добио тридесет и девет, зато 
што је јудејски закон забрањивао 
да се наноси више од четрдесет 
удараца. То се сматрало смрто-
носном дозом.

Међутим, закон је већ био 
нарушен. Христа су казни подвр-

гли два пута, мада свако право, 
па и римско, забрањује да чо-
век буде кажњен два пута за 

исти преступ. Бичевање - то 
је прва, и по себи, најтежа ка-

зна. После ње није свако остајао у 
животу. Али, одмах после прве ка-
зне, уследила је и друга - распеће.

На Голготи Господа прибијају 
на крст. Ноге прикивају за стуб 
који се укопавао, а руке за ону 
попречницу коју је Он носио. 
Попречница се подиже на верти-
кални стуб и укива се. У току две 
хиљаде година реч „распеће” по-
нављала се тако често да је њен 
смисао унеколико изгубљен, по-
тамнео. Потамнела је у свести са-
временика и величина оне жртве 
коју је Исус принео за све људе, 
прошле и садашње.

Шта је то распеће? Цицерон 
је ту казну називао најужаснијом 
од свих које су људи измислили. 
Њена суштина је у томе да се чове-
ково тело обеси на крсту на тај на-
чин да тачка ослонца буду груди. 
Као резултат тог напрезања, крв 
почиње да се слива у грудне ми-

голгота 
христова
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шиће и тамо се зауставља. Тада се јавља 
афиксија: у грчу, мишићи грудног појаса 
врше притисак на грудни кош. Мишићи 
не дозвољавају дијафрагми да се шири, 
човек не може да удахне довољно вазду-
ха у плућа и почиње да умире од гушења. 
Такво страдање некада је трајало по не-
колико дана. Да би смрт убрзали, човека 
нису просто везивали за крст, као у већи-
ни случајева, него су га прикивали. Кова-
ни разгранати клинци укивани су међу 
жбице руке, напоредо с подлактицом. На 
свом путу ексер наилази на нервни чвор, 
кроз који нервни завршеци иду према 
шаци и њоме управљају. Клинац кида тај 
нервни чвор. Сам по себи, додир огоље-
ног нерва изазива страховит бол, а овде 
су сви нерви покидани. Али, ни то није 
све: да би се могло дисати у том положа-
ју остаје само један начин: треба наћи 
неку тачку ослонца у свом телу да би се 
груди ослободиле за дисање. Код прико-
ваног на крст човека, таква могућа тачка 
ослонца је само једна - његове ноге, ко-
је су такође приковане кроз средњи део 
стопала. Човек мора да се ослони на ексе-
ре којим су заковане његове ноге, да ис-
прави колена и да подигне своје тело, да 
би тако ослабио притисак на груди. Тада 
може да удахне. Али пошто су му руке та-
кође приковане, оне почињу да се обрћу 
око ексера. Да би удахнуо, човек мора да 
своју руку обрне око ексера, који уопште 
није округао и гладак, него пун избочина 
и оштрих ивица. Такво кретање наноси 
бол на ивици шока.

Еванђеље каже да су Христова стра-
дања трајала око шест часова. Да би убр-
зали смрт, стража или џелати су неретко 
мачем пребијали голени распетоме. Чо-
век је губио последњу тачку ослонца и 
брзо се гушио. Стражари, који су чували 
Голготу на дан Христовог Распећа, жури-
ли су, морали су своје страшно дело да 
окончају пре заласка сунца због тога што 
је после заласка јудејски закон забрањи-
вао додир са мртвима телом, а оставља-
ти тела до ујутру није се могло, зато што 
је наступао велики празник - јудејска 
Пасха, и три леша нису смела да се виде 
над градом. Зато команда џелата жури. 
И ево, еванђелист Јован нарочито исти-
че да су војници пребили голени двојици 
разбојника, распетих скупа са Христом, 
али самог Христа нису ни дотакли, зато 
што су видели да је Он већ био мртав. На 
крсту то није тешко уочити. Чим човек 

престане да се без краја и конца креће горе - доле, то значи да 
не дише, то јест - умро је... 

Еванђеље саопштава да је, када је римски центурион про-
био копљем Исусове груди, из ране истекла крв и вода. Према 
закључку медицинара, реч је о течности из срчане кесе. Копље 
је пробило груди са десне стране, дошло до срчане кесе и срца 
- то је професионални ударац војника који циља у штитом не-
брањену страну тела и гађа тако да одмах допре до срца. Из 
већ мртвога тела крв не истиче. То што су се пролили крв и 
вода значи да се крв из срца још раније, још пре последње ра-
не, истекла у срчану кесу, помешавши се са њеном течношћу. 
Срце није издржало муке. Христос је већ раније умро: срце му 
је препукло.

Исуса су успели да скину са Крста пре заласка сунца, успе-
ли су да Га на брзину повију у погребне завоје и да Га ставе у 
гробницу. То је камена пећина, издубљена у стени недалеко од 
Голготе. Смештају Га у гробницу, затварају улаз у пећину каме-
ном и одређују стражу да ученици не би украли Његово тело. 
Пролазе две ноћи и један дан, и трећег дана, кад ученице Хри-
стове, пуне туге због тога што су остале без вољеног Учитеља 
иду до гробнице да би, на крају, омиле Његово тело и обавиле 
све погребне обичаје, оне откривају да је камен одваљен, да 
страже нема, да је гробница празна. Али њихова срца нису ус-
пела ни да се испуне новом жалошћу - јер не само да су Учите-
ља убили, него не дозвољавају да буде као човек сахрањен - кад 
им се у том тренутку јавља Ангео који открива највеличанстве-
нију вест: Христос је васкрсао! 
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Еванђеље описује низ сусрета са Васкрслим Христом. За-
пањује то што се по свом Васкрсењу Христос не јавља ни Пон-
тију Пилату, ни Кајафи. Он не жели да чудом Свог Васкрсења 
убеђује људе који Га нису признавали за живота. Он се јавља 
само онима који су у Њега поверовали и успели да Га приме 
раније. То је чудо Божијег уважавања људске слободе. Када чи-
тамо сведочанства апостола о Васкрсењу Христовом, запање-
ни смо једним: они о Васкрсењу не причају као о догађају који 
се десио са неким човеком са стране, него као о догађају свог 
сопственог живота. И то није просто: „Васкрсао је мени драг 
човек”. Не. Апостоли веле: „И ми смо васкрсли са Христом”. Од 
тог тренутка сваки хришћанин може да каже да се најважнији 
догађај његовог живота збио у доба Понтија Пилата, када се ис-
поставило да је камен на улазу у гроб одваљен и када је одатле 
изашао Победник над смрћу.

Крст је - основни символ Хришћанства. Крст је - средиште 
бола. И Крст је такође - заштита и извор радости за Хришћа-
нина. Зашто је Крст био неопходан? Зашто није била довољна 
Христова проповед, зашто нису била довољна Његова чуда? 
Зашто се за наше спасење показало да није довољно то што је 
Бог - Творац, постао човек - творевина? Зашто смо, говорећи 
речима Светог Григорија Богослова, имали потребу не само 
за Богом Ваплоћеним, него и за Богом закланим? То јест - шта 
значи Крст Сина Божијег у односима човека са Богом? Шта се 
десило на Крсту и после Распећа? 

Христос није једном рекао да је управо због тог тренутка 
Он дошао на свет. Последњи непријатељ, древни непријатељ, 
са којим се Христос бори - то је смрт. Бог је живот. Све што 
постоји, све што живи - по уверењу хришћана и по искуству 
било које развијене религијске философске мисли - постоји и 
живи због своје причасности Богу, због своје везе са Богом. 
Али кад човек твори грех, он разара ту везу. И тада божански 
живот престаје да струји кроз њега, престаје да омива његово 
срце. Човек почиње да се „гуши”. Човека, каквим га види Библи-
ја, могуће је у  поредити са рониоцем који ради на дну мора. 
Одједном, због неопрезног покрета, црево којим одозго стиже 
ваздух, прекида се. Човек почиње да умире. Спасти се може је-
дино ако поново почне да добија ваздух са површине мора. Тај 
процес и јесте суштина хришћанства.

Такав неопрезни покрет, који је нарушио везу између чове-
ка и Бога, и јесте био првородни грех, као и сви потоњи људ-
ски греси. Људи су подигли преграду између себе и Бога 
- преграду не просторну, него у свом срцу. Људи су се 
нашли одсечени од Бога. Ту преграду је било неопход-
но уклонити. Да би људи могли бити спасени, 
да би могли наћи бесмртност, требало је вас-
поставити везу са Оним Који је једини бесмр-
тан. По речи Апостола Павла, само Бог има бе-
смртност. Људи су отпали од Бога, од живота. 
Они су морали бити „спасени”, требало им је 
помоћи да нађу управо Бога - не некаквог по-
средника, пророка, мисионара, не учитеља, не 
Ангела, него Самога Бога.

Да ли су људи од својих заслуга и врлина могли да 
направе такве лествице по којима би, као по степени-
цама Вавилонске куле, могли да се попну до неба? Би-
блија даје јасан одговор - не. И онда, пошто се Земља 

не може узнети на Небо, Небо се прикла-
ња Земљи. Тада Бог постаје човек. „Ло-
гос постаде тело”. Бог је дошао људима. 
Није дошао да би дознао како ми овде 
живимо, нити да би нам дао неколико са-
вета како да се понашамо. Дошао је да би 
људски живот могао да се улије у живот 
Божански, да би могао са њим да општи. 
И Христос у Себе прима све што постоји 
у људском животу, осим греха. Он узима 
људско тело, људску вољу, прима узајам-
не односе људи, да би Собом загрејао, 
утоплио човека и да би га изменио.

Али постоји још једно својство нео-
двојиво од појма „човек”. У току епоха 
које су наступиле после изгона из Раја, 
човек је стекао још једно умеће - научио 
се да умире. То искуство смрти Бог је та-
кође решио да узме на Себе.

Тајну Христовог страдања на Голготи 
људи су настојали да објасне на разне на-
чине. Једна од најпростијих схема вели, 
да је Христос Себе принео на жртву уме-
сто нас. Син је решио да умилостиви Не-
беског Оца да би Он, због безмерне Си-
новљеве жртве, опростио свим људима. 
Тако су сматрали западни средњевеков-
ни богослови, тако неретко сада говоре 
популарни протестантски проповедни-
ци, таква поређења могуће је срести чак 
и код апостола Павла. Ствар је у томе 
што је у архаичном и средњевековном 
друштву тежина преступа била мерена 
тиме према коме је преступ направљен. 
На пример, ако неко убије сељака - казна 
је једна, али ако убије кнежевог слугу, 
казна је тежа. Управо тако су средњове-
ковни богослови често покушавали да 
објасне смисао библијских догађаја. Сам 
по себи, Адамов преступ и није тако кру-
пан - можеш мислити, убрао јабуку - али 

ствар је у томе, што је то био    пре-
ступ против највишег Владара, 
против Бога... И, према томе, 

да би се   отплатио овај 
неизбројиви дуг, била 
је    неопходна бесконач-
но велика жртва. Такву 
жртву човек није могао 
да плати сам за себе, па 
за њега плаћа Сами Бог. 
Такво тумачење било је 

сасвим у складу са средњове-
ковним мишљењем 

...Било је и других покушаја да 
се објасни тајна Голготе. Један од 
њих, дубљи и веома смео, говори 
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о превареном варалици. Христос се пореди са ловцем. (По-
гледај, на пример, канон на јутрењу на дан Светих Кири-
ла и Атанасија Александријских, или називање Христа 
„свештеним ловцем” у ирмосу 9. песме канона Педесет-
нице.) Када ловац жели да улови неку звер или 
рибу, он поставља мамац или удицу маскира 
живом рибицом. Риба хвата оно што види и 
упеца се на оно што никако није желела.

По мишљењу неких источних богослова, 
Бог долази на земљу да би разорио царство 
сатане. Шта је царство смрти? Смрт је пустош, 
небитије. Зато, смрт не може просто да буде 
протерана. Смрт се може само испунити, и то изнутра. 
Разарање живота не може се надићи ничим другим не-
го стварањем. Ради тога, да би ушао у ту празнину и 
изнутра је испунио, Бог узима људско обличје. Сатана 
није препознао тајну Христа - тајну Сина Божијег, Који 
је постао Човек. Он Га је сматрао само праведником, 
свецем, пророком и мислио је да је Христос, као и било који 
други син Адамов, подвлашћен смрти. И управо у оном трену 
кад су силе смрти почеле да ликују што су успеле да победе 
Христа, предосећајући сусрет са још једном људском душом 
у аду, оне су се среле са силом Самога Бога. И та божанска му-
ња, ударивши у ад, почиње тамо да се шири и разара сву адску 
гробницу. То је слика омиљена у древној хришћанској литера-
тури.

Трећи приступ Христа пореди са лекаром. Свети Василије 
Велики тако и говори: Бог, пре но што је послао Сина Свога на 
земљу, свима нам је опростио грехе. Христос долази зато да би, 
слично искусном лекару, поново објединио људску природу ко-
ја се распала. Човек мора сам, унутар своје сопствене природе, 
да уклони све преграде које га одвајају од Бога. Човек мора да 
се научи љубави, а љубав је врло опасан подвиг. У љубави човек 
губи себе. У извесном смислу, свака озбиљна љубав блиска је 
убијању самог себе. Човек престаје да живи због самог себе, а 
почиње да живи за онога кога воли, а ако није тако, то значи да 
га ни не воли. Он надилази своје сопствене границе. 

Па ипак, у сваком човеку постоји делић бића који не жели 
да изађе из себе, да напусти своје границе. Он не жели да уми-
ре у љубави, он бира да се гледа из перспективе своје ситне ко-
ристи. Од тог делића и почиње умирање људске душе. Да ли је 
Бог некаквим ангелским скалпелом могао да одстрани тај зло-
ћудни тумор, који се гнезди у нашој души? Не, није могао. Он је 
људе створио да буду слободни (по Његовој слици и прилици) 
и зато није могао да унакажава сопствени лик који је уложио у 
човека. Бог делује само изнутра, само кроз човека. Син Превеч-
ног Оца је, пре две хиљаде година, постао Син Маријин, да би 
се овде, у људском свету, појавила бар једна душа кадра да каже 
Богу:  „Да, узми Мене, ја не желим да имам било шта своје. Во-
ља не Моја, него Твоја да буде”. А даље почиње тајна обожења 
Христове човечанске природе.

Он је од самог рођења Свога - Бог. Он, с једне стране, има 
Божанску самосвест, божанско „Ја”, а с друге стране, људску ду-
шу, која се развијала као код сваког детета, дечака, младића. 
Природно, у свако живо биће Бог је сместио страх од смрти. 
Смрт - то је оно што није Бог. Бог је живот. Свакој људској ду-
ши, свакој живој души уопште својствено је да се плаши оно-

га што на најочитији начин није Бог. 
Смрт, на најочитији начин, није 

Бог. И људска душа Христова пла-
ши се смрти - не кукавички, него 

јој је смрт одбојна. Зато се 
у Гетсиманском врту људ-

ска воља и душа Христо-
ва обраћају Оцу речи-
ма: „Жалосна је душа 
моја до смрти... Ако је 

могуће, нека ме мимоиђе 
чаша ова; али опет не како 

Ја хоћу, него како Ти” (Мт.26,38-
39).

У том тренутку бива пређена 
последња граница која је човека 
могла да одвоји од Бога - искуство 
смрти. Исход тога је чињеница да, 

када смрт приступа животу Христо-
вом, покушавајући да Га смрви и уништи, 
она у њему не налази никаквог материја-
ла за себе. По дефиницији Светог Ири-
неја Лионског, са којом су се слагали не 
само хришћани другог века, кад је свети-
тељ живео, него и верујући људи свих вре-
мена, смрт је - раскол. То је, прво, раскол 
(раздвајање) душе и тела, а затим то је и 
друга смрт, која је по хришћанској терми-
нологији раскољеност између душе и Бо-
га. Вечна смрт. Према томе, кад та раско-
љеност, тај клин, тражи ослонац и своје 
место у Христу, испоставља се да за исти 
тамо нема места. Он се тамо заглављује, 
зато што се људска воља Христова гетси-
манском молитвом потпуно потчинила 
Божанској вољи, свецело се сјединила са 
њом. Клин смрти није могао да одвоји ду-
шу Христову од Божанске природе Сина 
Божијег, и, што је последица, људска душа 
Христова показала се као до самог краја 
неодвојива од Његовог Тела. Зато и про-
исходи тренутно Васкрсење Христово.

За нас то значи да ће отад смрт чове-
кова постати само епизода његовог живо-
та. Зато што је Христос пронашао пут из-
ласка из смрти, ако човек иде за Њим, ако 
се, сликовито говорећи, „ухвати за Њего-
ву одежду”, Христос ће га пронети кроз 
коридоре смрти. И показаће се да смрт 
није никакав безизлаз, него да је смрт - 
двер. Управо зато, Апостоли веле да је 
смрт Исуса Христа - најважнији догађај 
њиховог личног живота. На тај начин, ми 
се не спасавамо смрћу Христовом, него 
Његовим Васкрсењем. Смрт бива прог-
нана навалом живота. Христос није Онај 
Који просто „трпи” муке. Не. Он улази у 
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област смрти и приводи човечанство из-
вору бесмртног живота - Богу.

Постоји и четврти начин да се обја-
сни голготски догађај. Земљу, на којој 
људи живе, могуће је упоредити са оку-
пираном планетом. Тако испада да је 
у небеском свету, у некаква времена, о 
којима ми ништа не знамо, дошло до Бо-
гоодступништва... Не знамо његове мо-
тиве, не знамо како је оно протекло, али 
зато знамо последице истог. Знамо да 
је у свету Ангела дошло до поделе. Део 
небеских сила одбио је да служи Твор-
цу. С људске тачке гледишта то се може 
појмити. Било какво биће, које се осећа 
као разумно, раније или касније нађе се 
пред дилемом: волети Бога више но себе 
или волети себе више но Бога. Некад се 
и свет Ангела нашао пред тим избором. 
Највећи број Ангела, како каже и библиј-
ско и црквено искуство, „остали” су у 
чистоти и „остали” су у Богу, али један 
њихов део се одвојио. Међу њима је био 
ангео који је створен као најлепши, најму-
дрији, најјачи. Било му је дато дивно име 
- Светлоносни (латински - „Луцифер”, 
словенски „Денница”). Он није био само 
један од појаца славе Божје. Бог му је по-
верио надзор над свом васионом.

Према хришћанском погледу на свет, 
сваки човек и сваки народ има свог анге-
ла чувара. Луцифер је био ангео - чувар 
све Земље, целокупног људског света. 
Био је „кнез Земље”, кнез овога света. 
Библија од првих страна показује да се 
најстрашнија космичка збивања дешава-
ју пре човека. Из геолошке перспективе, 
човек није више од плесни на површини 
безначајног небеског тела, смештеног на 
периферији Галаксије. Из перспективе 
богословља, човек је толико важан да је 
управо због њега дошло до рата између 
Бога и Луцифера. Потоњи је мислио да 
у имању које је њему поверено, људи мо-
рају да служе ономе ко тим имањем упра-
вља тј. њему, Луциферу.

Грехопадом је човек, на несрећу, пу-
стио зло у свој свет, и свет се одвојио од 
Бога. Бог се могао обраћати људима, под-
сећати их на Своје постојање. Сву траге-
дију до хришћанског света могуће је ис-
казати простом реченицом: „Био је Бог 
- и били су људи”, и они су били раздвоје-
ни, и између њих је био некакав танан, не-
видљиви, но веома снажан зид, који није 
дозвољавао људском срцу да се на прави 
начин сједини са Богом. И ево, Христос 

долази, у „виду слуге”, као син дрводеље. Бог долази људима да 
би у извесном смислу „изнутра” подигао устанак против узур-
патора.

Ако пажљиво читате Еванђеље, видећете да Христос није 
никакав сентиментални проповедник какав изгледа некима да-
нас. Христос је - ратник, и Он отворено каже да ратује против 
непријатеља кога назива „кнезом овога света” (Јн. 12, 31). Ако 
се загледамо у Библију видећемо да су Крст и Голгота - цена 
коју је требало платити због бављења људи окултизмом, „ко-
смичким откривењима”.

Ако се Библија пажљиво чита даље, открива се још једна за-
пањујућа загонетка. Из перспективе уобичајеног митолошког 
мишљења, демони обитавају у подземљу, у подземном свету. 
Народна представа каже да је ад у срцу земље, тамо где кључа 
магма. Али у Библији се говори о томе да демони пре обитава-
ју испод облака. Они се тако и називају, „духовима поднебеске 
злобе”, а не „подземне”. Испоставља се да је онај свет који на-
зивамо „видљивим небом” нешто што уопште није безопасно, 
него нешто што жели да себи потчини људско срце. „Заборави 
Бога, мени се моли, моје су награде истинитије!”, како вели де-
мон у Жуковљевој поеми „Девојка и Асмодеј”. Управо ту подне-
беску блокаду Христос и жели да пробије. Зато Он овде долази 
непознат, и зато умире.

Преподобни Максим Исповедник пита: „А зашто је Хри-
стос одабрао тако чудан начин смрти?”, и сам одговара: „Да би 
очистио природу ваздуха”. По тумачењу Светог Максима, Хри-
стос смрт не прима на земљи, него у ваздуху, да би уништио „не-
пријатељске силе, које заузимају средину између неба и земље”. 
Крстом се освештава „ваздушно пространство” - то јест, упра-
во оно пространство које и одваја људе од Онога Који је „изнад 
небеса”. И гле, после Педесетнице, првомученик Стефан види 
„небеса отворена”, а кроз њих гледамо „Исуса, где стоји с десне 
стране Бога” (Дап. 7, 56). Голготски Крст - то је тунел, пробијен 
кроз брдо од демонских сила, које настоје да себе човеку пред-
ставе као последњу религијску стварност.

Према томе, ако човек може да уђе у ону зону коју је Хри-
стос очистио од насиља злих духова, ако своју душу и своје те-
ло може да пружи, ради исцелења, Христу као Лекару, Који у 
Себи и преко Себе исцељује људску природу - у том случају он 
може стећи слободу коју је Христос донео Собом и онај дар 
бесмрћа који је Он у себи имао. Смисао Христовог доласка је у 
томе да се живот Божији покаже као доступан људима 

Човек је створен да би био са Богом, а не са космичким 
самозванцима. Створен по лику Творчевом - призван је да ка 
Творцу иде. Сам Бог је Свој корак у правцу човековом већ учи-
нио. Да би ослободио људе од космичке блокаде, од мутних 
откривења, „бића с других планета”, астралних „махатми” и „го-
сподара космоса”, Бог се пробио ка нама. Пробио се кроз сав 
космички отпад - јер је Дјева Марија била чиста. И отргао нас 
је од власти „дошљака из свемира”. Својим Крстом. Крст је по-
везао небо и земљу. Крст је сјединио Бога и човека. Крст је зна-
мен и оруђе нашег спасења. Зато се и пева у храмовима: „Крст 
је – чувар све васионе”. Крст је уздигнут.

Устани и ти, човече, не дремај! Не опијај се сурогатима ду-
ховности! Нека Распеће Творчево не буде бесплодно у твоме 
животу!

ђакон Андреј Курајев
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у њој се говори и о томе да је Богородица
прва видела Господа васкрслог из мртвих

беседа у недељу мироносица

Васкрсење Господње представља об-
нову људске природе, оживљавање, 

пресаздање и враћање у бесмртни живот 
првог Адама, који је кроз грех био усмр-
ћен, и смрћу враћен у земљу од које је 
био створен. У почетку, када је створен и 
призван у живот, он није видео никога од 
људи, јер у том часу осим њега није био 
створен нити призван у живот ниједан 
човек. Након што је преко даха Божијег 
примио дах живота, прво што је угледао 
била је жена, јер је Ева била прво људско 
биће после њега. Тако и други Адам, Ко-
ји је Господ, уставши из мртвих није ви-
део никога од људи, јер од Њему блиских 
нико није био присутан, а војници који 
су чували гроб обамрли су од страха; на-
кон што је устао, Он је од других људи 
прво угледао Жену, како смо чули када је 
данас Марко благовестио: А Исус, васкр
снувши рано у први дан недеље, јави се 
најпре Марији Магдалини (Мк. 16; 9). 

2. На основу реченог чини се да Еван-
ђелист јасно указује и на час у који је Го-
спод васкрсао - тј. рано јутро - и на то 
да се у сам час Васкрсења најпре јавио 
Марији Магдалини. Он то, међутим, не 
каже, како ће мало даље постати јасно 
онима који буду брижљивије расуђива-
ли. Непосредно пре тога и он, сагласно 
са другим еванђелистима, каже да је та 
Марија долазила и раније са осталим Ми-
роносицама на (Христов) гроб и будући 
да је видела да је пуст, отишла. Одатле је 
јасно да је Господ васкрсао знатно пре ју-
тра, када је она видела Његов гроб. Од-
ређујући то време (када су Мироносице 
дошле на гроб, он није рекао просто ра-
но (тј. „изјутра”), као горе, него врло ра-
но (Мк. 16; 2). Сходно томе, он овде не 
указује на излазак сунца, него на магло-
виту светлост која му претходи на хори-
зонту. Означавајући ово, и Јован каже да 
је Марија Магдалина дошла рано, још по 

мраку, и да је видела како је камен са гро-
ба одваљен (Јн. 20; 1).

3. Она тада, како каже Јован, није са-
ма ушла у гроб, него је отишла од гроба 
а да није видела Господа. Отрчала је и до-
шла код Петра и Јована, али их није оба-
вестила о Васкрсењу Господњем, него о 
томе да је Он узет из гроба. Она, дакле, 
још увек није знала за Васкрсење. Госпо-
ду једноставно није било угодно да се 
јави у први час, него по истеку првог ча-
са дана (када се већ сасвим разданило). 
Постоји, међутим, нешто што су еванђе-
листи замагљено објавили, а што ћу ја 
сада да откријем вашој љубави. Дакле, 
благовест о Васкрсењу Господњем прва 
од људи примила је од Господа Богороди-

Свети Григорије Палама
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ца, што је било прикладно и оправдано. 
Она Га је пре свих видела Васкрслога, и 
насладила се Његовим божанским речи-
ма. Она не само да Га је очима видела и 
чула сопственим ушима, него се прва и 
једина привила уз Његове пречисте ноге, 
иако еванђелисти то не саопштавају отво-
рено, јер не желе да Мајку наведу као све-
дока, како невернима не би дали повода 
за подозрење (у Васкрсење Господње). 
Сада се, међутим, по благодати Васкрсло-
га, обраћамо вернима, и пошто нам пра-
зник налаже да за предмет расуђивања 
узмемо Мироносице, ми ћемо - држећи 
се речи Онога Који је казао да неће бити 
ничег тајног што неће постати јавно - 
показати и ово (тј. да је Богородица прва 
видела Васкрслог Христа), 

4. Мироносице су, дакле, биле оне 
жене које су пратиле Господа заједно са 
Његовом Мајком. Оне су биле присутне 
и у време спасоносних Страдања Спаси-
тељевих и побринуле се да миром пома-
жу и припреме тело Господње за погреб. 
Када су Јосиф и Никодим од Пилата из-
молили и узели Владикино тело, када су 
Га скинули са крста и обавили плаштани-
цама натопљеним миомирисима, када 
су Га положили у камени гроб а на врата 
гроба ставили велики камен, ту су, према 
еванђелисти Марку, биле присутне и по-
сматрале су све то Марија Магдалина и 
друга Марија, седећи преко пута гроба. 
Изразом: и друга Марија он је означио 
Богородицу. Она се такође назива и Мај-
ком Јакова и Јосије, који су били синови 
Јосифа Заручника. Осим њих, како саоп-
штава Лука, присутне су биле и друге же-
не које су посматрале погреб Господњи: 
А иђаху у пратњи и жене, које бејаху до
шле са Исусом из Галилеје, и видеше гроб 
и како би положено тело Његово... А то 
бејаху Магдалина Марија и Јована и Ма
рија Јаковљева и остале с њима (Лк. 23; 
55; 24; 10).

5. Па се вратише - вели - и припреми
ше мирисе и миро (Лк. 23; 56); јер још ни-
су могле јасно да разумеју да је Он истин-
ски миомирис живота за оне који Му са 
вером приступају, као и мирис смрти за 
оне који упорно остају у неверовању, и 
да мирис Његове одеће, тј. Његовог тела, 
превазилази све миомирисе, те да је име 
Његово - Миро Изливено, којим је целу 
васељену испунио божанским миомири-
сом. Оне су, међутим, миро и миомирисе 
припремиле како због указивања пошто-

вања Погребеном, тако и због ублажава-
ња задаха распадања тела, мислећи да ће 
га сачувати помазивањем.

6. Оне су, дакле, припремиле миро и 
миомирисе. Суботу су, према (староза-
ветној) заповести, провеле одмарајући 
се, јер још није дошла истинска Субота, 
и оне још нису познале ту преблагослове-
ну Суботу - превођење наше природе из 
адских бездана на светлу и божанствену 
небеску висину. А у први дан недеље дођо
ше врло рано на гроб, и донесоше мирисе 
што приправише (Лк. 24; 1). Матеј пак ка-
же: А пошто мину субота, на освитку пр
вог дана недеље, две жене дођоше на гроб 
(Мт. 28: 1). Јован пак каже да је, док још бе-
ше мрак, дошла сама Марија Магдалина. 
Марко каже да су врло рано у први дан 
недеље дошле три жене (Мк. 16; 2), док то 
да је Пасха била у први дан после суботе 
тврде сви еванђелисти. Што се времена 
тиче, они говоре о свитању првог дана не-
деље, врло рано, док још беше мрак, онда 
када се светлост још меша са тамом, тј. 
када се на хоризонту појављује зора која 
најављује дан. Ако би неко хтео тачније 
да одреди време, боја неба почиње да се 
мења око деветог часа ноћи, када до на-
ступања дана остају цела три часа.

7. Види се, међутим, да код еванђели-
ста постоји неслагање не толико о време-
ну доласка жена Мироносица на гроб, ко-
лико о броју жена. Као што сам рекао, Ми-
роносица је било много, оне на гроб нису 
долазиле све одједном, него у два, три на-
врата, у групама у којима нису била исте 
особе. Све су долазиле у сам освит зоре, 
али не све у исто време. Једино је Магда-
лина дошла поново и дуже остала (код 
гроба Христовог). Неки Еванђелисти, за-
обилазећи друге жене које су дошле, по-
мињу само њу. Међутим, како ја закључу-
јем, сабирајући из излагања свих Еванђе-
листа, а што сам и раније рекао, пре свих 
је на гроб Сина и Бога дошла, заједно са 
Маријом Магдалином, Богородица. Ова-
ко нас учи нарочито еванђелиста Матеј: 
А пошто мину субота, на освитку првог 
дана недеље, дођоше Марија Магдалина 
и друга Марија да осмотре гроб. И гле, 
земља се затресе веома; јер ангео Господ
њи сиђе с неба, и приступивши одвали 
камен од врата гробних и сеђаше на ње
му. А лице његово беше као муња, и одело 
његово бело као снег. И у страху од њега 
уздрхташе стражари, и постадоше као 
мртви (Мт. 28; 1-4).

ДЕСИЛО СЕ
ВАСКРСЕЊЕ

Када дође Божји човек
Престао је људски 

лелек
Лечио је Он болесне

Опомињо зле, обесне.

Ал обесни надвладаше
У ланце га оковаше

Нису могли да се утеше
Већ Га на крст 

разапеше.

У патњи му се сладише
У гробницу сахранише

Но, не прође много 
дуго

Десило се нешто друго.

Васкрснуо Божји човек
Да нам  живи Он за 

навек.
И живеће Он до века 
Док је вере у човека.

Стефан Потрић V/3
ОШ ‘’Трећи 

крагујевачки батаљон’’
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8. Све остале жене дошле су, дакле, 
након што се земља затресла и стражари 
разбежали и нашле да је гроб отворен а 
камен одваљен. Међутим, Мати Дјева је 
дошла у часу када се збио земљотрес и 
када се камен одвалио, (у часу) када су 
се присутни стражари, пошто су се по-
вратили од страха, дали у бекство. Бого-
родица се, међутим, није уплашила, Она 
се обрадовала када је видела шта се дого-
дило. Мислим, да је прво ради Ње Живо-
тоносац отворио онај гроб. Све оно што 
је горе на небесима и доле на земљи нај-
пре нам је преко Ње открио. Он је ради 
Ње послао ангела да заблиста као муња, 
како би Она, док је још био мрак, благо-
дарећи обилној светлости ангела, виде-
ла не само празан гроб него и сложене 
плаштанице које су сведочиле о Васкрсе-
њу Погребенога.

9. Исти онај ангео Гаврило био је (и 
сада) благовесник (Васкрсења). Онај ко-
ји јој је у почетку рекао: Не бој се, Ма
рија, јер си нашла благодат у Бога (Лк. 
1,30), и сада, видевши да је дошла на 
гроб, поново хита и спушта се да При-
снодјеви објави исто, да јој благовести 
Васкрсење из мртвих Онога Који се од 
Ње бесемено родио, да одвали камен и 
покаже пуст гроб и погребне покрове, 
те да тако сведочанство учини веродо-
стојним. Анђео, одговарајући, рече же-
нама: „Не бојте се ви, јер знам да Исуса 
распетог тражите. Није овде; јер устаде 
као што је казао. Ходите да видите ме-
сто Где је лежао Господ” (Мт. 28,5-6; Мк. 
16,6). Иако видите да су стражари пре-
страшени - каже ангео - ви се не бојте, 
јер знам да тражите Исуса распетога. Он 
је устао, није овде. Врата, преворнице и 
печати ада, смрти и гроба нису могли да 
Га зауставе, будући да је Он Господ нас 
бесмртних и небеских ангела, и само 
Он је Господ свега. Погледајте место на 
коме је лежао Господ. „Пожурите” каже, 
„ученицима Његовим, па им јавите да је  
васкрсао из мртвих”.

10. Изишавши брзо из гроба, са стра
хом и радошћу великом похиташе да ја
ве ученицима Његовим (Мт. 28; 8). Чини 
ми се такође да су Марија Магдалина и 
остале жене које су дошле у тај час још 
осећале страх, пошто нису схватиле зна-
чење ангелових речи, нити су биле у ста-
њу да у потпуности прихвате светлост 
како би јасно виделе и разумеле, док је 
Богородица осетила велику радост, по-
што је схватила оно што јој је ангео саоп-
штио и сва је постала као светлост, буду-
ћи сасвим очишћена и божански облаго-
даћена, у свему тврдо познавши истину 
и поверовавши архангелу, јер га је још 
од пре много година по делима његовим 
сматрала достојним највећег поверења. 
Како би могло да се догоди да богомудра 
Дјева, Која је присуствовала тим догађа-
јима, не схвати шта се то догодило? Она 
је видела земљотрес и оног великог анге-
ла како у виду муње силази са небеса, ви-
дела је обамрлост стражара, померање 
камена, празан гроб и велико чудо смир-
ном и алојом слепљених и неподераних 
плаштаница у којима није било тела, и уз 
то и радостан изглед и благовест ангела. 
Изашавши после те благовести, Марија 
Магдалина као да није чула ангела, који 
можда и није говорио ради ње, те је опа-
зила само то да је гроб пуст, док плашта-
нице уопште није приметила и потрчала 
је Симону Петру и другом ученику, како 
каже Јован.

11. Придруживши се осталим жена-
ма, Мајка Божија, Дјева, за то време по-
ново полази на то место са кога је стигла, 
и тада - како вели Матеј - срете их Исус 
говорећи: Радујте се! (Мт. 28; 9). Видите 
ли да је Мати Божија пре Марије Магда-
лине видела Онога Који је ради нашег 
спасења телом страдао, био погребен 
и васкрсао? А оне, каже, приступивши 
ухватише се за ноге Његове и поклони
ше Му се (Мт. 28; 9). Као што је само Бо-
городица схватила значење онога што 
је објављено када је заједно са Маријом 
Магдалином чула ангелску благовест о 
Васкрсењу, тако је и сада, када је заједно 
са другим женама срела Сина и Бога, пр-
ва међу њима видела и препознала Вас-
крслога и, приступивши, ухватила се за 
ноге Његове, постајући тако апостол за 
апостоле. Од Јована сазнајемо да Марија 
Магдалина није била с Мајком Божијом 
у тренутку када ју је на повратку са гро-
ба сусрео, јавио јој се и обратио Господ: 
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Онда отрча (Марија Магдалина) и дође 
Симону Петру и другом ученику кош љу
бљаше Исус, и рече им: Узеше Господа из 
Гроба, и не знамо где Га положише (Јн. 20; 
2). Како би она могла рећи да су Господа 
„узели и негде положили, али не знамо 
где”, да Га је видела, дотакла рукама и чу-
ла (Његов глас)? Чак и након што су Пе-
тар и Јован дотрчали до гроба, угледали 
плаштанице и ушли, кажу да је Марија 
(Магдалина) плачући стајала напољу, по-
крај гроба.

12. Видите ли да она не само да није 
видела Господа, него да није чак ни чула 
(за Васкрсење)? И када јој се ангео јавио 
и упитао је: Жено, зашто плачеш?, она је 
опет одговорила тако, као да је Христос 
мртав. Па и када се окренула и угледала 
Христа, опет није схватила шта се догађа, 
него је на Његово питање: Зашто пла
чеш? одговорила као и претходно, све 
док је Он није позвао по имену и уверио 
је у то да је жив. Тада је и она приступила, 
тражећи да загрли Његове ноге, на шта јој 
је Он рекао: Не дотичи Ме се. Одатле мо-
жемо да разазнамо да је Он, онда када се 
прво јавио Мајци и женама које су биле са 
Њом, само Мајци допустио да загрли Ње-
гове ноге, иако Матеј то каже и за остале 
жене, не желећи, због разлога на који смо 
напред указали, да Мајку отворено исти-
че код таквих ствари.

13. Након што је Приснодјева Марија 
прва дошла на гроб и прва примила благо-
вест о Васкрсењу, за њом су дошли и мно-
ги други. Они су видели одваљен камен и 
чули ангеле, да би се на повратку, после 
ових речи и виђења, раздвојили. Једни, ка-
ко каже Марко, побегоше од Гроба, јер их 
ухвати страх и трепет, и ником ништа 
не казаше, јер се бојаху (Мк. 16; 8). Други 
су следили Мајку Господњу, видели Влади-
ку и чули Његове речи. Магдалина је по-
шла Петру и Јовану, и за њима је поново 
дошла на гроб - сама. Када су они отишли 
била је удостојена да сама види Господа, 
и поново је била послана Апостолима. 
Дошла је к њима, објављујући свима, како 
каже Јован, да је видела Господа и да јој 
ово рече (Јн. 20; 18). Марко говори о томе 
да је ово виђење било рано ујутро, тј. на 
самом почетку дана, пошто је наступила 
зора. Он, међутим, не тврди да се Васкр-
сење Господње збило тада, и да је то било 
прво Његово јављање.

14. Ми смо истражили дела Мироно-
сица и имамо горе доказану сагласност че-

тири Еванђеља о њима. Ученици, који су 
на сам дан Васкрсења чули од Мироноси-
ца и Петра, од Луке и Клеопе да је Господ 
жив и да су Га видели, нису поверовали, 
због чега их је Он укорио када им се ка-
сније, кад су били сви на окупу, јавио. По-
што им се много пута јавио показујући да 
је жив, они не само да су поверовали, него 
су то посвуда и проповедали: „По свој зе
мљи изиђе Глас њихов и до крајева васеље
не речи њихове” (Пс. 18; 5); „а они отидоше 
и проповедаше свуда, и Господ им помага-
ше, и реч потврђиваше знамењима која су 
се потом показивала” (Мк. 16; 20), јер су 
знамења била неопходна све док реч није 
била објављена по целој земљи.

Ако су знамења и чудеса потребна за 
показивање и утврђивање Истине која се 
проповеда, онда су, с друге стране, не чу-
деса него знамења потребна и онима који 
примају реч, да покажу јесу ли тврдо по-
веровали. Каква су то знамења? Она, која 
проистичу из дела, јер се каже: Покажи 
ми веру из дела твојих (Јак. 2; 18) и: Ко је 
међу вама мудар и разуман, нека покаже 
од доброг понашања дела своја (Јак. 3; 13). 
Ко ће за побожног сматрати човека који 
има божанствен, велик и узвишен, да та-
ко кажемо, небески ум, ако истрајава у 
порочним делима и прикован је за земљу 
и земаљске ствари? Никакве користи не-
ма од тога, браћо, ако неко каже да има 
божанску веру, а при томе нема дела која 
таквој вери одговарају. Какву су корист лу-
дим девојкама донеле светиљке у којима 
није било уља, тј. дела љубави и састрада-
ња? Шта је оном богаташу, који није имао 
самилости према Лазару па се зато мучио 
у неугасивом огњу, донело обраћање оцу 
Аврааму? Шта је ономе вредела спрем-
ност на повиновање позиву на свадбу, 
када није био одевен у рухо добрих дела 
које приличи божанском браку и брачној 
ложници? Био је позван и дошао је, имао 
је савршену веру, сео је онамо са тим све-
тим гостима, али је био осуђен и пости-
ђен, јер је био одевен у порочно понаша-
ње и дела, и, пошто су му немилосрдно 
свезали руке и ноге, био је бачен у огањ 
паклени, тамо где је плач и шкргут зуба, 
који нека не искуси нико од оних које је 
Христос позвао, него, вером показавши 
у свему доличан живот, нека се удостоји-
мо да уђемо у брачну ложницу чисте радо-
сти, вечно пребивајући са светима - тамо, 
где је обитавалиште свих који се радују. 
Амин.
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1-8. А пошто мину субота, на 
освитку првог дана недеље, дођоше 
Марија Магдалина и друга Марија да 
осмотре гроб. И гле, земља се затресе 
веома: јер анђео Господњи сиђе с неба 
и приступивши одвали камен од вра-
та гробних и сеђаше на њему. А лице 
његово бејаше као муња, и одело њего-
во бејаше као снег. А у страху од њега 
уздрхташе стражари, и постадоше 
као мртви. И анђео одговарајући рече 
женама: „Не бојте се ви; јер знам да 
Исуса распетога тражите. Није овде; 
јер устаде као што је казао. Ходите 
да видите место где је лежао Господ. 
И идите брзо и реците ученицима ње-
говим да устаде из мртвих; и гле, он 
ће пред вама отићи у Галилеју; тамо 
ћете га видети. Ето казах вам.’’ И из-
ишавши брзо из гроба са страхом и 
радошћу великом похиташе да јаве 
ученицима његовим.  

А пошто мину субота 
значи исто што и 

код Луке: рано ујутро, 
или код Марка: врло ра-
но, око изласка сунца. 
Под сунцем овде треба 
разумети јутарње сунче-
ве зраке, јер у осми час 
ноћи почиње нови дан и 
то се већ сматра јутром. 
Ово се, дакле, десило по-
што мину субота и почи-
њаше недеља, коју еван-
ђелист назива првим 
даном суботе . Пошто 
су суботом називали це-
лу седмицу дана, тако је 
недеља први дан суботе, 
то јест први дан недеље 
(како ми данас кажемо). 
За првим даном следе 
други, трећи, четврти и 
пети дан. Када је Господ 
васкрсао, камен је још 

лежао на гробу. После Васкрсења Господ-
њег долази анђео како би одвалио гроб-
ни камен и пустио жене да уђу у гроб. 
Земља се затресла да би се пробудили 
стражари и разумели шта се догодило. 
Господ је васкрсао трећег дана. Како се 
рачунају ова три дана? Шестога часа, у 
петак, био је распет. Од тада до деветог 
часа наступила је тама, што схватам као 
ноћ. Онда је опет после деветог часа на-
ступила светлост, што значи дан. Ето, 
дакле, једнога дана и ноћи. Затим, ноћ 
уочи суботе заједно са суботњим даном, 
чине други дан и ноћ. И коначно, имамо 
суботњу ноћ и јутро недеље, за које Ма-
теј каже: „На освитку првог дана недеље’’, 
пошто се од јутра рачуна цели дан. Ето, 
три дана и ноћи. Међутим, ово можемо 
израчунати и на други начин. У петак је 
Господ предао Свој дух; то је први дан. 
У суботу је био у гробу; то је други дан. 
У ноћи уочи недеље је васкрсао; недеља 
се ипак сматра трећим даном, иако је тек 
почела. Ето видиш, три дана. Тако је и са 
упокојенима, јер ако неко умре у десети 
час дана (око 4 сата поподне), а други 
првог часа истог дана (у 7 сати ујутро) 
кажемо да су обојица умрли истог дана. 
Рећи ћу ти и друго објашњење како се ра-
чунају три дана и три ноћи. Послушај, да-
кле: у четвртак вече Господ је вечерао и 
рекао својим ученицима:  Узмите, једите 
Тело Моје. Будући да је Он имао власт да 
положи своју душу, јасно је да је од тога 
тренутка дао Себе на заклање, пошто је 
поделио своје Тело ученицима. Нико, да-
кле, не може да једе месо ако оно прет-
ходно није заклано. Зато, рачунај три да-
на: у четвртак вече дао им је Своје Тело. 
Та ноћ и дан петка до шестог часа, чине 
први дан и ноћ. Затим, од шестог часа до 
деветог часа била је тама, а од деветог ча-
са била је светлост све до вечери; ето и 
другог дана и ноћи. И напослетку, имамо 
ноћ после петка и суботњи дан, дакле, 
трећи дан и ноћ. Након што је прошла су-
бота, Господ је васкрсао. То су цела три 

васкршње слово са 
тумачењем

Васкрсење, детаљ, капела 
манастира Гргетег, 
Фрушка Гора

Свети Теофилакт Охридски
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дана и ноћи. Матеј каже да је анђео седео 
на камену, док Марко говори да је анђео 
седео у гробу,  с  десне  стране,  пошто 
је  претходно одвалио камен. Да ли они 
противрече један другом? Ни најмање. 
Изгледа да се анђео најпре јавио седећи 
на камену, а када су жене ушле у гроб, он 
је ишао пред њима и опет се јавио унутра 
у гробу седећи с десне стране. Женама је 
рекао: ‘Не бојте се’, то јест ‘стражари има-
ју разлога да се боје, а ви, жене, ученице 
Господње, не бојте се’. Пошто их је охра-
брио, благовестио им је Васкрсење. Било 
је, дакле, потребно прво одагнати страх, 
а тек потом донети благе вести. Он се не 
стиди да Господа назива   Распетим, јер 
се Крстом хвали као победним трофејем 
од кога су нам дошла сва добра.

9-11. А кад иђаху да јаве учени-
цима његовим, и гле, срете их Исус 
говорећи:’’Радујте се!’’ А оне присту-
пивши ухватише се за ноге његове и 
поклонише му се. Тада им рече Исус: 
„Не бојте се; идите и јавите браћи 
мојој нека иду у Галилеју, и тамо ће 
ме видети’’.

Будући да је женски род био осуђен на 
тугу, Господ је Својим Васкрсењем 

женском роду донео радост и благосло-
вио га. Зато су се оне с крајњим поштова-
њем и страхом ухватиле за Његове ноге, 
не усуђујући се у своме благочешћу до-
дирнути другог дела Његовог Тела осим 
Његових удова. Неки кажу да су се оне 
намерно ухватиле за Његове ноге, како 
би сазнале да ли је заиста васкрснуо и да 
није привиђење или дух, јер су посумња-
ле да је то дух. Ове две Марије су се, да-
кле, ухватиле за Његове ноге, док је, по 
Јовану, Марија Магдалина покушала да 

Га додирне у жељи 
да заувек остане с 
Њим као и пре, али 
јој то није било до-
пуштено. Можда јој 
није било дозвоље-
но да додирне Ису-
са, како каже Јован, 
зато што је била 
сувише знатижељ-
на. Будући да је већ 
додирнула Његове 
ноге, како каже Ма-
теј, каква је била 
потреба да Га опет 

додирује? Зато је због своје сувишне зна-
тижеље и задржана на одстојању.

11-15. И док оне иђаху, гле, неки 
од стражара дођоше у град и јавише 
првосвштеницима све што се догоди
ло. А они саставши се са  старешина
ма  учинише веће, и дадоше војницима 
довољно новаца, говорећи: Кажите:  
ученици његови дођоше ноћу и украдо
ше га кад смо ми спавали. И ако то чу
је намесник, ми ћемо га уверити и вас 
ослободити бриге. А они узевши новце  
учинише  као што бише научени. И раз
гласи  се ова  реч међу Јудејцима до да
нас.

Стража је о свему известила (прво-
свештенике): да се десио земљо-

трес, да се камен изненада одвалио и 
да су они престрашени оба-
мрли. Међутим, Јевреје ни-
су посрамила ни чуда при 
Страдању Господњем, а ка-
моли чудесни догађаји на 
гробу о којим су им посведо-
чили војници. Уместо тога, 
заразили су војнике својом 
властитом страшћу сребро-
љубља, наговарајући их да 
кажу оно што је крајње не-
частиво и безумно да је Го-
спод украден. Како су, о без-
умници, могли да Га украду 
ученици који су се у страху 
били затворили, и уопште 
се нису усуђивали да изађу 
напоље? Како би, да су Га 
украли, касније пострадали 
за Њега, проповедајући да 
је васкрсао и због лажи би-
ли исечени на комаде.

Васкрсење, детаљ, капела манастира 
Гргетег, Фрушка Гора

Васкрсење, детаљ, капела 
манастира Гргетег, 
Фрушка Гора
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Васкрс је пра-
зник којим се 

празнује оно што је 
бесмртно и вечно 
у човеку. Оно што 
човека чини изу-
зетним бићем ме-
ђу свим видљивим 
бићима. Оно чиме 
човек превазилази 
све видљиве све-
тове н тоне у неви-
дљиве. Оно чиме се 
земља са смерном 
радошћу може по-
хвалити Небу...

Васкрс има оп-
штечовечански зна-
чај. јер је Својим 
Васкрсењем Богочо-
век решио главни 
проблем човековог 
бића: проблем смр-
ти, а тиме и живота. 
Решио га божански 
мудро и човечански 
реално: човек је бе-
смртно биће, а не 
- пролазан црв који 
свако може згазити 
уништити, па макар 
то био Бог или чо-
век, смрт или при-
рода. Васкрсењем 

је Богочовек убризгао у људску природу 
серум бесмртности и објавио људе за 
бесмртнике. Са тих општечовечанских 
разлога Васкрсење Христово постало је 
главна стваралачка сила наше народне 
философије, нашег народног погледа на 
смрт и на живот, постало, на првом ме-
сту, делатношћу светога Саве. Он је осни-
вач и творац наше народне философије. 
народног погледа на свет. Основно наче-
ло те философије: човек је биће бесмрт-

но и вечно, зато поступај са човеком као 
са бесмртником. Род људски је заједница 
бесмртника. А народ Српски ? То стоји 
- бесмртник до бесмртника. Како, чиме? 
Вером у Васкрслог Богочовека. Поглед 
Светога Саве на човека и народ јесте вас-
кршњи поглед, јер на људе гледа као на 
бесмртнике. Зато је Васкрс по преимућ-
ству празник Светосавља, празник свето-
савског погледа на свет и живот. Одлика 
је његова: свако људско биће гледати и во-
лети као свога бесмртног брата. А главна 
дужност је светосавског рода и народа: 
то осећање и сазнање учинити вођом 
свих својих мисли, осећања, стремљења, 
потхвата и дела. Васкрс је већи празник 
од Божића, јер је Христос, победивши 
смрт, коју нико од људи није могао побе-
дити, доказао да је Бог. И показало се да 
се о Божићу заиста родио Бог међу људи-
ма на земљи . Зато се у светосавској фило-
софији живота Васкрс назива - Празник 
над празницима. Ми Срби имамо посеб-
не националне разлоге што нам је Васкрс 
најмилији и најрадоснији празник. За 
време многовековног робовања, када су 
силе народне трунуле и обамирале у му-
кама и патњама, чезнуло се свим бићем 
за Васкрсењем и ослобођењем. Ослобо-
дити се тмине и помрчине, васкрснути 
из мрачног гроба ропства - била је свена-
родна чежња. Рашта живети, рашта стра-
дати, рашта се жртвовати, рашта гинути 
за Крст Часни и слободу златну - све је 
то објашњено васкршњим, светосавским 
схватањем света, човека и народа: живе-
ти и умрети ради бесмртног и вечног, јер 
то чини и човека и народ бесмртним и 
вечним...

Срб је Христов - радује се смрти! - то 
је лозинка  наше  мученичке  историје. 
Лозинка откликтана христочежњивим 
ђаконом  Авакумом,  а  увек ношена  у ср-
цу народном. Шта она значи ? Значи ово: 
Србин се радује смрти, јер је Христов, а 

васкрс и српски 
бесмртници

Свети ђакон Авакум,
капела у крагујевачкој 
Богословији
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Христос је победио смрт и праведници-
ма осигурао бесмртност и живот вечни. 
Живот људски има  смисла  и постаје ра-
дост за човека, ако човек   живи и умире 
ради Христове правде, ако живи и умире 
за Крст Часни и слободу  златну. Христов 
човек  радује се смрти, јер осећа и зна да је 
смрт прелазак  у  бесмртност и вечност.

Ђакон Авакум (који је, од Турака на ко-
лац набијен, с коца пјевао „Срб је Христов, 
радује се смрти!: - прим. ред.) символ је и 
образац нашег народног човека: борца, 
Мученика и страдалца 
за Небеску Правду. Ава-
кумовска философија 
живота и смрти је наша 
народна философија.

Авакумовски опти-
мизам је наш народни 
оптимизам: вера у бе-
смртност човека увек је 
жива и силна, нарочито 
када на њу нагрну му-
ке за Христа и Његову 
Правду. Кроз све уздахе 
и муке из наше народне 
душе бруји авакумовска 
химна оптимизма: :”Срб 
је Христов - радује се 
смрти!”

Бесмртан је аваку-
мовски наци-онализам: 
народ има непролазну 
вредност само као но-
силац и бранилац Хри-
стове Истине и Правде, 
Христове Бесмртности 
и Вечности, Христовог Небеског Царства 
и његових вечних вредности. Авакумов-
ски хероизам је беспримеран по заносу 
и неустрашивости: бесмртан сам, јер сам 
Христов, зато с радошћу жртвујем тело 
своје за Небеску Истину и Правду, за Хри-
стово и народно добро.

Авакумовски  србизам (авакумовско 
српство) је мерило истинског, узвишеног 
србизма: Србин је Србин тиме што је Хри-
стов, јер се као такав осећа да је бесмртан 
и вечан и у овом и у оном свету.

У чему је сила српске душе?
У тој авакумовско-светосавској вери 

у бесмртност човекова бића и народне ду-
ше. Ту је извор свеколиког народног ства-
ралаштва, неустрашивости, пожртвова-
ња и борбе за бесмртне вредности наше 
историје. Наш је народ ради тога живео и 
страдао, ради тога робовао и васкрсавао. 

Погледајте: свети манастири - нису ли 
споменици бесмртности и сведоци наше 
народне вере у бесмртност и вечност чо-
векову? Погледајте дивну поворку светих 
монаха: све сами цареви и краљеви! А са 
њима велможе и себри! Није ли то доказ 
наше свенародне вере у бесмртност и жи-
вот вечни?...

На путевима и распућима наше на-
родне историје многе смрти вребају на-
шу душу из заседа, лукаво спремљених 
и вешто маскираних. Како ћемо их са-

владати, ако не вером 
у бесмртност и силом 
Бесмртног. Ко то нашу 
душу народну мудро во-
ди и премудро проводи 
кроз безбројне заседе и 
неприметне замке? Не-
сумњиво, свети Сава и 
његов бесмртни дух. А 
у њему и преко њега - 
Васкрсли Богочовек.

Наша народна исто-
рија речит је доказ Вас-
крсења Христовог и 
Силом Његовом може 
се објаснити чудесна 
динамичност и плодно 
стваралаштво наше на-
родне душе кроз тако 
мучну историју. Хероји 
бесмртности стварају 
историју, а остали у њој 
учествују. У нас је свако-
ме дато да буде херој бе-
смртности.

Како? Авакумовском вером у Бесмрт-
ног и Силом Његовом, попут свете и на-
родне истине: „Срб је Христов, радује се 
смрти!” Данас се више но икада Европа 
претворила у фабрику смрти. Зато је да-
нас потребнија но икад - вера у бесмрт-
ност и живот вечни. А то значи: Васкр-
сли Христос и Његово Јеванђеље. Данас 
су нама Србима потребнији но икада 
авакумовски бесмртници и оптимисти. 
Више но икад, силније него икад, треба 
да прогрми нашом земљом и нашом на-
родном душом авакумовско јеванђеље и 
устанички поклич - „Срб је Христов, ра-
дује се смрти!”

Ту  радост од  смрти  и  у смрти не 
може дати нашем човеку нико сем Бог 
Светог Саве и ђакона Авакума Васкрсли 
Господ Христос!...

архимандрит Јустин Поповић

ИСУС  ХРИСТОС
НАШ  СПАС 

Поред  једног гроба
два стражара  бдију

јер то они Христов гроб чувају;
Било је то хладно доба.

Анђели се спустише
и стражаре успаваше.

Христос Васкрсе
и цео свет спасе.

Избави из пакла
одведе и рај

Васкрс је празник
земље и неба

то знај.

Јелена Ризнић II/3,
Ана Ивковић II/3,

ОШ „Трећи крагујевачки 
батаљон”

васкрс
Васкрс нам стиже,
ево га све ближе!

Фарбају се јаја
у разноврсне боје, а ја 

знам да
Васкрс сви воле!

Деца се радују
јаја се куцају!

Весели су сви
јер то је дан највеће
радости и љубави!

Валентина Дедић V/3,
ОШ „Вук Стефановић 

Караџић”
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молитва за 
умнож  ење 

љубави

Господе Боже, Створитељу и Све-
држитељу, Који си саздао свет 

невидљиви и видљиви из преоби-
ља љубави, и Који све држиш јаком 
Десницом Твојом, Теби се молимо 
у овај дан: услиши нас, помилуј и 
спаси.

Не молимо Ти се сада, Благи Бо-
же, само за себе и за свој народ, не-
го за све народе и племена што их 
држи црна земља, а највише за наро-
де крштене, код којих се, од многих 
безакоња, утулио огањ љубави, а 
разбуктао пламен мржње. Молимо 
Ти се, Свемогући, Свемилостиви 
Творче и Оче наш: погаси пожар 
мржње и зажежи огањ љубави у ср-
цима свих народа Твојих.

Боже Вечне Истине и Вечне Љу-
бави, Који си открио људима Исти-
ну и засведочио Љубав преко Сина 
Твојега Господа Исуса Христа, Рас-
петога и Васкрслога, ваистину, пра-
ведан је гњев Твој на род људски у 
наше дане, јер су многи презрели 
Истину и обрнули се од Тебе ка ла-
жним боговима, који су их завели у 
беспутну пустињу која се зове лаж, 
мржња и злочин. Ти једини можеш 
нас повратити на пут прави. Покајнички 
вапијемо Ти: погаси што пре пожар мр-
жње и зажежи огањ љубави у срцима свих 
народа Твојих.

Христе Свесилни, Ти Који си ути-
шао буру на мору, утишај садашњу буру 
мржње што хоће све да нас потопи, на 
радост Твојега и нашега архипротивни-
ка; и Ти Који си губаве очистио од губе, 
очисти све нас од губе мржње и насиља; и 
Ти Који си отворио очи слепима, отвори 
духовне очи људима, да би човек видео у 
човеку брата, а не крвника; и Ти Који си 
завештао Апостолима Твојим Љубав као 
Твоје последње завештање, разгори, о Ца-
ре Љубави, разгори Божанску Љубав у ср-
цима свих међусобно завађених народа!

Умножи Господе Љубав на земљи. Не-
ка дође Царство Љубави на земљи као 

што је на небу. Озебли смо од мржње — да се огрејемо на сунцу 
Љубави.

И да сви познамо да је Љубав највећа стварност и највећа си-
ла на свету. Она даје снагу, пружа утеху, односи победу, исцељује 
све слабости душа и тела. Она умножава свако друго добро које 
људи пожеле.

Претежнија је од свакога знања, сваког богатства и сваке сла-
ве земаљске. Љубав је јача од смрти и пакла и лако прави мост 
преко смрти и пакла у живот вечни.

Молимо Ти се, Господе, услиши нас и даруј нам Љубав Све-
титељску! Да не мислимо зло и да не желимо освету.

Боже Оца нашег Светога Саве, који се трудио за срећу свих 
народа са којима се сретао из превелике Љубави према Теби и 
према свима народима Твојим: Дај и нама такву Љубав, да би 
се смели усудити славити Те с Анђелима и певати: Свјат, Свјат, 
Свјат Господ Саваот. Амин.

Свети Николај Српски
У Бечу 11. фебруара 1945.

С
вет

и Н
иколја С

рпски, капела у крагујевачкој Богословији
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васкршња размишљања
владике николаја

Није лако схватити неизмерну дубину и висину значаја 
Васкрсења Христова. Оно је потресло и небо и земљу 

и дубине пакла. Бљештећа светлост тога историјског догађа-
ја задивљује људе несравњено више него бескрајна величина 
звезданог пространства коју откривају астрономи нашег вре-
мена. За човека који умире све је једно, да ли је тај свет мали 
- само толико колико га његове очи обухватају или већи да га 
ни телескопи не могу сагледати. Њему је свеједно да ли ће се 
његов гроб простирати на два аршина земље или преко целе 
васељене која обухвата милионе светлосних година. Али ни 
један човек није равнодушан према Христовом Васкрсењу.

Многи сумњају у факт Христовог Васкрсења не зато што 
не верују, него зато што желе да ојачају и утврде своју веру. 
Као син који је чуо да му је отац погинуо у далекој земљи, а 
потом му један честит човек каже да то није истина, него да је 
он жив и да ће ускоро доћи. Он верује томе поштеном човеку 
- сведоку, али се и даље распитује код осталих људи не би ли 
му и они потврдили ту радосну вест. Не треба свештеник да 
осуђује такве. И сам Господ није осудио Светог Тому, него га 
само кротко укорио рекавши: „Благо онима који не видеше, 
а вероваше”.

Христово Васкрсење пре свега означава победу над тим 
страшилом кога се људи од створења света боје више него 
ичега - смрти. 

Христос „смрћу смрт уништи”. Сав измучен, рањен и кр-
вав, на Крст распет и погребен на Велики Петак, Христос је 
трећи дан устао из гроба жив и здрав, млад и леп какав је и 
пре тога био и јавио се стотинама људи, а касније, у току про-
теклих деветнаест векова и хиљадама.

Познавајући добро да је камено срце човечје склоно да бр-
же поверује у зло него у добро, Бог се постарао да факт Хри-
стовог васкрсења из мртвих буде свестрано доказан и свима 
убедљив. Докази Христовог Васкрсења су, према томе, толи-
ко јасни и убедљиви да сви људи могу да верују - сви могу, али 
неки неће. Неће не по логици, него по злоби свога срца, - зло-
би која помрачује логику. Још Христово Васкрсење значи, да 
су сви проблеми живота и битисања који су мучили човека 
- решени, све материјалистичке и натуралистичке теорије и 
философије одбачене, и све мистерије разрешене, све тајне 
објављене и сва племенита осећања и жеље срца човекова ис-
пуњени (1 Кор. 2, 9).

Свети Серафим Саровски, најновија слава и похвала ру-
ског народа, поздрављао је сваког човека и сваки дан у годи-
ни са „Христос воскресе”! Он је заиста схватио висину и ду-
бину Христова Васкрсења. Православни хришћани на Балка-
ну и Истоку поздрављају се међу собом 40 дана, од Пасхе до 
Вазнесења, из дана у дан само речима: „Христос воскресе!” и 
„Ваистину воскресе!”

Причају да поједини факири у Инди-
ји, после дугих вежби, могу да се напра-
ве „мртви” и да леже под земљом, дан 
- два без дисања а потом устану и живе. 
Тиме непријатељи хришћанства желе да 
потцене и објасне историјску чињеницу 
Христовог Васкрсења. Можда се и неки 
православци саблажњавају тим причама, 
посебно они који се баве окултизмом. Ме-
ђутим треба знати да су и факири који су 
били „умрли” па „оживели” ипак на крају 
сасвим помрли, тако да је смрт ипак би-
ла неизбежни крај њиховог живота. Код 
Христа је обратно: крај Његове смрти 
био је живот - живот вечни, живот који 
не умире. И још нешто. Ако су факири 
заиста тако „умирали” и „оживљавали”, 
они су то чинили из гордости, ради себе. 
А Христос је умро и васкрсао „ради нас 
људи и ради нашег спасења”, тј. из чисте 
љубави према човеку. Ово је разлика као 
између неба и ада.

Иако у нашем „Вјерују” није речено 
да је Христос васкрсао „нас ради”, него 
само да је Он пострадао „за нас”, јасно се 
види да је и Његово васкрсење било „за 
нас” и „нас ради”, као и сви остали догађа-
ји у Његовом животу. Пре Његовог Вас-
крсења Он је васкрсавао друге, и четво-
родневног Лазара, да би тиме показао да 
се Он брине о људима, а не о себи, и да 
Он може васкрснути тела свих хришћана 
помрлих у Његово време као што је јед-
ном речју васкрсао Лазара и друге. Он је 
рекао:

Ја не желим своју славу!
Чију славу желиш, о Господе?
- Тражим славу Оца мога и славу по-

нижених људи. Ево смирења и скромно-
сти који превазилазе наш разум, и ево 
„љубави Христове која све надмашује” 
(Еф. 3, 18). - Клањам се, Господе, до зе-
мље Твоме смирењу и до ада Твоме чове-
кољубљу. Амин.

Осећа ли се и данас дејство Христо-
вог Васкрсења?

Осећа се силно, по целом свету. Гледа-
јући духом у васкрслог Господа немоћни 
јачају, жалосни се теше, тужни се радују, 
грешни се кају, порочни се исправљају, 
нечисти се чисте, гоњени се храбре, по-
тиштени се надају, страдалници се моле, 
самртници се не плаше смрти.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !



��

о бож  анственој литургији

Драги моји, сада ћу вам причати о 
Божанској Литургији. Ако би се 

 сабрале све драгоцености света и поло-
жиле на један тас ваге, а на други - Ли-
тургија, тас са Литургијом би претегао. 
 Само што човек не схвата какво благо 
 поседује све док се та срећа не одузме 
од њега. На жалост, човек не цени ни 
сунце, ни ваздух, ни светлост. Настаће 
 тама, узеће се ваздух и он више неће 
имати шта да дише. Тада ће човек схв-
атити и оценити шта је поседовао и чега 
се лишио. Људи који имају могућнос-
ти да присуствују Божанској Литурги-
ји - не иду на њу, а они који одлазе 
 често стоје непажљиво, расејано, 
 доносећи са собом (у цркву) помисли и 
 бриге из света. Зашто је то тако? Зато 
 што човек не размишља о томе шта је 
заправо Литургија. Човек не схвата сву 
њену дубину и сву важност велике Тајне 
 која се савршава пред његовим очима, 
 али од свих чудеса најважније је управо 
- Божанска Литургија. 

Ради Божанствене Литургије - сунце 
 светли на небу дању, а месец ноћу, и 
 звезде небеске, хиљаде њих, зраче сво-
ју светлост; и земља даје свој плод, те 
стога можемо да се хранимо хлебом. 
Понављам: земља доноси плодове, хлеб 
и грожђе, само зато да би се свакога дана 
приликом савршавања Литургије хлеб и 
вино приносили на свети престо. Не даје 
 земља свој плод нама, грешнима и прекр-
ивеним ранама - ми га нисмо достојни. 
Земља га даје за жртву Богу и даваће га 
 све док се буде савршавала Божанска 
 Литургија. 

Кад не буде Литургије - сунце ће се 
 помрачити и земља ће престати да рађа 
 свој плод. 

Сада ћу вам испричати ко је и када 
 први савршавао Божанску Литургију. 
Постоји на небу Сунце Правде - вечно, 
нестворено, блистајуће, које разлива пре-
двечну Светлост. Сунце, то је - Бог Отац, 
а од тог Пресветлог Сунца исходи Божан-
ски зрак. То је - Син Божији. Божански 

 зрак, зрак чудесне Светлости. Он је на 
земљи запалио прекрасно кандило које 
није напунио уљем, него Својом Божанск-
ом, чистом Крвљу. И то је та Божанстве-
на Литургија. Њу је први пут савршио 
Господ наш Исус Христос, у сионској 
горњој одаји, у часу када је савршавана 
 Тајна Вечера.

Свети Оци описују да је прву Литур-
гију Исус Христос савршавао овако.

Узео је хлеб, не, није хлеб узео Спа-
ситељ у Своје пречисте руке, него тебе, 
 грешна душо, тебе је Спаситељ узео у 
 Своје свесвете руке, подигао је очи ка 
небу и показавши грешну душу Оцу 
рекао: „Искупљујем је Крвљу Својом 
и крсним страдањима и узимам њене 
 грехе на Себе” (види: Отк. 1, 5; Јевр. 13, 
12-13). Затим, Исус Христос је рекао: 
Узмите, једите, ово је тело Моје  (Мт. 
26,26), благословио је хлеб као да очекује 
 Своју крсну смрт, учинивши на хлебу зна-
мење - Крст. Затим је узео чашу са вином 
 и благословио је и, подижући очи Своје 
ка небу, пружио је Својим ученицима и 
 рекао: Пијте из ње сви, јер ово је Крв М
оја Новога Завета; ово чините Мени у сп-
омен (види: Мт. 26,27). Тако је на Тајној 
Вечери Исус Христос установио прву 
Литургију. И сада се на престо приносе 
хлеб и вино, али се током Божанствене 
 Литургије они претварају у Тело и Крв 
Христову. И људи који се причешћују Тел-
ом и Крвљу Христовом присаједињују се 
божанској природи тако да би Господ 
 ушао у дом њихове душе и да би се она 
 охристовила.

 О, каква велика срећа! Господ улази у 
грешну душу, спаљује у њој сва безакоња 
и душа човекова постаје Дом Божији. И 
тако, наш Спаситељ оставио нам је као 
завештање да савршавамо Литургију и 
 причешћујемо се Његовим животворним 
Телом и Крвљу. Литургија. то је чудесни 
дар Исуса Христа, то је мост преко кога 
се може проћи у живот вечни. Памтите 
- то је завештање Исуса Христа! Идите 
 тим златним мостом који спасава од 

Богослужења
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пропасти и ада. Не слушајте, љубљени, 
 оне који избегавају Чашу Спаситељеву. 
 То су безбожни, заблудели, јадни људи. 
који су се удаљили од реке (живота) Хри-
стове, они падају у пропаст.

О, како су јадни ти несрсћници, који 
Божанску службу замењују сновима ов-
ога света и који се због свакодневних 
брига лишавају тога да буду у храму Божи-
јем. Другови моји! Љубите храм Божији! 
 Ту стално пребива Бог. Похитајте онамо, 
нарочито за празнике. Тамо је светлост 
која освећује и снажи сваког човска. 
Тамо је свето приношење Тела и Крви 
Христове које нам даје снагу и очишћује 
 нашу душу. При томе Лигургија се назива 
још и трпезом. То је обед и гозба на коју 
нас Господ позива преко Својих слугу 
- пастира. Али како је много оних који 
се не одазивају на Царев позив и неће да 
чују глас Христа и светог Јеванђеља. И не 
 само да не иду сами, него и другима смет-
ају и исмевају их. О, како су несрсћни 
и грешни, и каквог дара се лишавају; 
газе у својој заблуди миомнрисни цвет - 
Божанствену Литургију Христову.

ДРАГИ МОЈИ, ЉУБИТЕ БО-
ЖАНСТВЕНУ ЛИТУРГИЈУ И СМА-
ТРАЈТЕ ИЗГУБЉЕНИМ ОНАЈ ДАН 
СВОГА ЖИВОТА У КОЈИ НИСТЕ 
УСПЕЛИ ДА ДОЂЕТЕ НА ЛИТУ- 
РГИЈУ, НАРОЧИТО ЗА ПРАЗНИК.

Свети Јован Златоуст каже да је 
Божанствена Литургија велики и 
чудесни дар; анђели Божији завиде нама, 

људима, којима је дарована та срећа да 
се причешћујемо Божанским Телом и 
Крвљу. Они се у милијардама сливају 
онамо где се приноси Божанска жртва и 
са трепетом стоје пред светим престолом, 
покривајући своја лица и прослављајући 
велику тајну која се ту савршава.

Божанствена Литургија представља 
осовину света и као што точак може 
да се окреће само око осовине, тако 
и наш свет може да се креће само ако 
има Божанствену Литургију. Она је 
темељ читавог нашег света. Да нема 
тог темеља, наш страшни, грешни свет 
би од нечистота и безакоња пропао и 
разрушио се, када се не би освећивао тим 
великим и страшним Тајнама у којима се 
јавља Божански Искупитељ. У овом часу 
освећује се и престо и храм и сви који 
се моле. Земља и сам ваздух дају човеку 
све што је неопходно за живот само зато 
што на престолу лежи Свето Јагње - Исус 
Христос - на дискосу и у чаши, под видом 
вина и хлеба. Драги моји, благодарите 
Господу зато што нас удостојава да 
слушамо Божанску Литургију и да се 
причешћујемо Његовим Пречистим 
Телом и Животворном Крвљу.

Молим те, Господе, за оне који у 
заблудама својим неће и не траже утеху у 
светим спасоносним Тајнама, али Ти их 
уразуми, Господе, и приведи покајању, да 
би познали спасоносну силу Твоју.

Свети Јован Кронштатски
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д) Период врхунца 
(IV - IX в.)

Током прве поло-
вине IV века збивају 
се крупни догађаји у 
историји Цркве: по-
следње велико гоње-
ње у доба Диоклеци-
јана (284-305), издава-
ње Миланског едикта 
(313) којим се хри-
шћанство признаје 
за слободну религију, 

као и посебна благонаклоност према хри-
шћанству цара Константина Великог, што 
је довело до признавања хришћанства за 
званичну религију римске империје од 
стране цара Теодосија Великог (379-395).

Богослужење улази у етапу свога вр-
хунца. Овоме су допринели различити 
фактори:

1. Слобода вршења хришћанског бо-
гослужења и његово проглашење за зва-
ничан култ римске империје. Тада су, до-
нацијама царева, саграђени велики храмо-
ви, те је хришћанско богослужење попри-
мило сјај и величанство.

2. Током овог периода истакли су се 
велики оци и учитељи Цркве како својом 
световном ученошћу, тако и изузетним 
богословским образовањем. Многи од 
њих не само што су литургијску праксу 
Цркве подигли на виши степен, него су на-
писали и многе литургијске текстове који 
одражавају дотадашњу традицију, али јој, 
истовремено, дају и печат њихових лично-
сти.

3. Развило се монаштво, коме су при-
ступала лица на високом степену духовно-
сти и образовања. Монаси су доприноси-
ли формирању типика и служби, које су 
заузимале велики део њиховог свакоднев-
ног живота.

4.Развила се химнографија, посебно у 
монашким срединама, која је улепшала и 
украсила богослужеље химнама од велике 
поетске и духовне вредности.

Велики градски центри империје, као 
што су Рим, Александрија и Антиохија, 
постали су велики литургијски центри, 
око којих су се развиле велике литургиј-
ске породице васељене. Све оне, имајући 
као језгро изворну апостолску традицију 
и локалне елементе, дале су литургијске 
форме које су достојне дивљења, сличне, 
али и међусобно различите, којима је у 
неподељеној Цркви, са полифоним једин-
ством у Светом Духу, слављен Тројични 
Бог. Реч је о „литургијским типовима”, чи-
ји ћемо кратак преглед дати у поглављу о 
светој литургији.

5. Скоро истовремено са проглаше-
њем хришћанства за слободну рели-
гију почео је да се развија и један нови 
поклонички центар - Јерусалим и уоп-
ште Света Места. Ископавањима ко-
ја је тамо предузела света царица Јеле 
на, проналажењем часног крста и гро-
ба Господњег, изградњом величанстве-
них базилика на местима где су се зби-
ли свештени догађаји и стицањем по-
клоника из свих делова хришћанског 
света, устројавањем у Палестини и 
на Синају монашких братстава, створе-
но је једно ново црквено средиште од 
великог значаја, које је извршило веома  
важан  утицај   на литургијску  праксу  
локалних Цркава. Многи празници и слу-
жбе воде своје порекло одатле.

6. Нешто слично се догодило и са Кон-
стантинопољем, Новим Римом. Тамо се 
сливају и стапају литургијске традиције 
Тракије, Мале Азије и Антохије. На тај 
начин се ствара један јак, такође нови-
ји, литургијски центар, чија литургијска 
пракса врши утицај на цео Исток.

кратак преглед историјског развоја

богослуж  ења 
други део
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7. На крају, нови литургијски тип који 
је тамо (у Константинопољу) формиран 
постаће доминантан у целој Православ-
ној Цркви, из чисто историјских разлога. 
Древни литургијски типови Истока бива-
ју потиснути и остају у употреби само у 
оним источним Црквама које су се отце-
пиле после Халкидонског сабора.

8. Исто се догодило и са римским 
литургијским типом на Западу. Пошто 
је попримио утицаје и спојио елементе 
древних западних литургијских типова,  
римски тип превладао је у целој Римока-
толичкој цркви. Остали древни западни 
литургијски типови - амвросијански, 
галикански, мозарабски, келтски, као и 
картагински литургијски тип (северна 
Африка) - остали су само као острвца у 
митрополитским црквама оних градова 
где су се налазили епицентри ових типо-
ва (Милано, Лион, Толедо) или су сасвим 
исчезли.

9. Јереси, премда представљају нега-
тивну појаву, позитивно су утицале на 
развој хришћанског богослужења. Јере-
си су за своје ширење користиле химно-
графију, тако да је Црква била принуђена 
да се против њих бори истим оружјем. 
Химне су постале носиоци православног 
учења, привлачан и погодан начин поуча-
вања верних.

ђ) Од иконоборства до пада Констан-
тинопоља (IX век-1453)

Период великог процвата није мо-
гао вечно трајати. Наследио га је један 
дуг период релативне декаденције, али 
не и стагнације. Међутим, литургијска 
дела створена у то доба немају ону јачи-
ну коју су имала у претходном периоду. 
Пишу се молитве и негује химнографи-
ја углавном у виду канона. Стара паро-
хијска богослужења постепено уступају 
своје место монашким богослужењима 
која, у основи, следе јерусалимски ти-
пик светог Саве, који су разрадили сту-
дити. Византијски литургијски тип се, 
заједно са православном вером, прено-
си у словенске земље севера, као и на 
Исток, где долази до постепеног сла-
бљења древних патријаршија Алексан-
дрије и Антиохије. Већ после битке код 
Манџикерте (1071), ислам преко Турака 
Селџука продире у Малу Азију, пошто 
је претходно преко Арапа већ био пре-
плавио Африку и Блиски Исток. Турска 
владавина и тешка времена су за многе 

области били почeли много пре 1453. 
годинe, када је пао Константинопољ. 
Сви ови догађаји имали су озбиљне по-
ледице по богослужење.

Већ с краја претходног периода 
имамо сачуване најраније литургијске 
рукописе (Барберинијев кодекс 336, из 
друге половине VIII века). Литургијско 
истраживање се више не базира само 
на сведочанствима црквених писаца, 
него и на конкретним текстовима који 
су употребљавани на богослужењу. Њи-
хово историјско-филолошко истражи-
вање, као и компаративно проучавање, 
расветљује еволуцију литургијских ти-
пова и доводи нас до позитивних закљу-
чака. Истовремено се негује и један вид 
мистагошких коментара којима оци и 
црквени писци тумаче литургијске ти-
пове, користећи, углавном, символичко 
и анагошко тумачење. Тако имамо сачу-
ване коментаре Псевдо-Дионисија Аре-
опагита, светог Максима Исповедника, 
светог Германа Цариградског, Псевдо-
Софронија Јерусалимског, Теодора Ан-
дидског, Николе Кавасиле, светог Симе-
она Солунског и светог Марка Ефеског. 
Већина њих тумачи само Свету Литурги-
ју. Дионисије и Симеон своје коментаре 
проширују и на друге свештене обреде, 
док се свети Марко Ефески ограничава 
само на дневни круг богослужења.
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е) Период тур-
ске владавине и 
реформација (XV - 
XIX век)

Доба турског 
ропства предста-
вља период великих 
искушења за наро-
де хришћанског Ис-
тока. Хришћанска 
вера је сачувана за-
хваљујући богослу-
жењу које се могло 
слободно вршити, 
без обзира на друге 
спољашње прити-
ске. Као што је би-
ло и за очекивати, 
дошао је један пери-
од конзервирања 
постојећег стања и 
релативне статич-
ности, без постоја-
ња могућности кре-
ативног континуи-
тета и еволуције. 
Манастири су пру-

жали свештенству основно литургијско 
образовање, што је и био главни разлог 
да монашки типик у потпуности превла-
да у парохијама. Управо ти недовољно 
образовани свештеници са побожношћу 
и смирењем одржали су неугасивом ли-
тургијску традицију и поштовали су пре-
дани им литургијски поредак. Тада су се 
догодила многа упроштавања, званична 
и незванична, да би се спасло од ислам-
ског уништења оно што се могло спасти. 
Превладала је пракса да се крштења и 
венчања врше по домовима, а то значи 
изван Свете Литургије. Вечерње службе 
и литургије пређеосвећених дарова пре-
мештене су са вечерњих сати на јутарње. 
Литије су ограничене или ишчезле. Нова 
стваралаштва на пољу богослужења огра-
ничавају се на службе светим новомуче-
ницима, да би се кроз њихово поштова-
ње спречавала исламизација. На Светој 
Гори се пред крај турског ропства јавља 
покрет такозваних Коливара, који су на 
основу учења Отаца Цркве радили на 
обнови духовног и литургијског живота 
православних народа. Тада је наглашен 
значај Недеље и њене „привилегије”, под-
стицано је чешће причешћивање пречи-
стим Тајнама, тумачени су литургијски 
текстови, написане нове службе углав-

ном новомученицима, састављени нови 
синаксари или протумачени стари, и дат 
је јак подстицај литургијској катихизаци-
ји клира и народа.

На Западу је овај период обележен 
реформаторском интервенцијом проте-
станата на пољу богослужења. Они су у 
свом покушају да исправе многе лоше 
текстове у богослужењу Римокатолич-
ке цркве, дошли до тога да су одбацили 
литургијску традицију у име повратка 
Господњој и апостолској пракси. Тако 
су уведене нове форме „апостолског бо-
гослужења”, на основу података из Новог 
завета, са идејом да развој богослужења 
није био ништа друго исто повратак јудеј-
ским и многобожачким узорима. Римо-
католичка црква је бранила изворност 
свог богослужења било на тај начин што 
је покушавала да га прочисти на Тридент-
ском сабору (1545-1563), било кроз него-
вање проучавања литургијске традиције 
у циљу доказивања непрекинутог конти-
нуитета и легалности развоја литургиј-
ских форми. Од тада се пажња истражи-
вача окренула ка литургијској традицији 
Истока, тако да су издати и преведени 
веома важни древни литургијски тексто-
ви неподељене Цркве, као и текстови из 
каснијег доба. Чувени литургичари овог 
периода, као што су Renaudot, 

Assemani, Cabrol, Goar и други, 
заслужни су за покретање проучавања 
не само западне, него углавном источне 
православне литургијске праксе.

ж) Савремено доба (XX век)
На Западу се почетком XX века раз-

вио такозвани „Литургијски покрет”, 
који се на различите начине, као што 
је оснивање литургијских центара, пу-
бликовање научних студија, часописа 
и брошура, кроз научна истраживања и 
симпозијуме, суочио са проблемима ко-
ји су вековима мучили Римокатоличку 
цркву. Циљ овог покрета је, углавном, 
био осавремењивање литургијске прак-
се, повратак изворнијим узорима, и на-
рочито активно учествовање народа 
у богослужењу, који је због искључиве 
употребе мртвог латинског језика био 
потпуно одсечен од богослужења. Други 
ватикански концил (1962 - 1965) је усво-
јио ове принципе Литургијског покрета 
и предузео озбиљне реформе у римском 
богослужењу, имајући као основу прак-
су древне Цркве и посебно литургијску 
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традицију Истока. Од тада се богослужење 
врши на националним језицима,  на ко-
је су преведене литургијске књиге 
са латинског, уведене су у употре-
бу четири анафоре уместо једне 
римске, која је важила до тада, 
храм и одежде су растереће-
ни од сувишних украса ко-
ји су уведени у средњем 
веку, проповед је поново 
заузела место које треба 
да има на богослужењу, 
прочишћен је каталог 
празника и наглашени 
су Господњи празни-
ци, формиран је нови 
круг библијских чита-
ња да би на сабрањи-
ма било заступљено 
читање целог Светог 
писма Старог и Но-
вог замета, враћено је 
саслуживање и приче-
шћивање народа под 
оба виса, народ је почео 
учествовати у појању и 
уопште у литургијском 
животу Цркне.

На Истоку је богослуже-
ње наставило свој традицио-
нални пут и сачувало своје при-
суство у народу, без обзира на 
секуларизацију која је нагло продр-
ла у друштво после ослобађања многих 
православних народа од турског јарма. Пре-
давање Литургике на Богословским факултетима и 
у Богословијама омогућило је да клирици и лаици 
теолози, као и свештеници, стекну потребно знање о 
богослужењу које би могли пренети ученицима у шко-
лама, као и верном народу, како би могао и активно 
да учествује у богослужењу. Велики литургијски про-
блеми су стављени на дневни ред будућег Великог 
сабора, као што Је питање најтачнијег израчунавања 
пасхалије, питање постова, система библијских чи-
тања, учествовања верног народа у богослужењу, и 
др. У пракси се наставља литургијски развој: пишу 
се нове службе и молитве, граде се нови храмови и, 
мање или више успешно, живопишу по угледу на ви-
зантијске узоре, снабдевају се намештајем и сасуди-
ма веће или мање уметничке вредности и квалитета, 
уведено је електрично осветљење и озвучење, издају 
се литургијске књиге и врше се покушаји њиховог ре-
диговања, негује се византијска музика и појање, али 
је било и покушаја увођења полифоније по угледу на 
новију руску црквену музику, итд. Много тога је до-
бро и заслужује одобравање и даље напредовање, 
јер показује љубав и интересовање клира и верног 

народа за богослужење Цркве и допри-
носи напретку литургијског живота 

и уздизању религиозне свести 
чланова Цркве. Много тога је, 

опет, дискутабилно, сумњи-
во, па чак заслужује и кри-

тику. У наставку ће нам се 
дати прилика да, с једне 

стране, наведемо и по-
хвалимо многе такве 
добре иницијативе, а 
с друге стране, да ука-
жемо на девијације 
које кваре исправну 
литургијску тради-
цију и тачан литур-
гијски поредак Цр-
кве. Побожност 
значи смирено 
покоравање и сао-
бражавање цркве-
ним литургијским 
правилима, а не са-
мовољно интерве-

нисање из незнања 
или надмености. Ис-

правно литургијско 
образовање се састоји 

у проучавању и знању 
литургијске традиције, 

њеног слова и духа.

Јоанис Фундулис

МОЛИТВА

Молитва је кад умеш
са Господом да се разумеш!

Ма колико да грешимо
уз молитву се тешимо!

У сваком тренутку,
у сваком часу,

молим се Његовом Светом гласу!

Када ме тама гуши,
кад’ мислим да нема спаса,
Господ ме обасја тога часа!

И у тузи и у срећи
молитва је спас,

јер нам кроз њу Он поручује
да воли нас!

Нађа Јовићевић V/2
ОШ „Вук Стефановић Краџић”
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о икони васкрсења христовог

Пред читаоце доносимо 
текст, по многима, највећег 
иконописца овога века руског 
монаха Григорија (Круга), ко
ји објашњава литургички и 
богословски смисао изображе
ња Васкрсења Христовог и 
Силаска у ад. 

Често су се у Цркви појављивале несугласице о томе како 
на икони приказивати неки празник, свеца, или какву 

другу богочовечанску представу. Несугласице изазивају и 
различити начини приказивања Васкрсења Христовог које 
је црквена обичајност прихватила. Појавило се и стално се 
јавља питање које, заправо, иконе Васкрсења Христовог тач-
но изражавају смисао светог догађаја, које су иконе мање 
савршене и пожељне, и на крају, које је као лажне сасвим не-
допустиво поштовати и поклањати им се јер потпуно извр-
ћу смисао празничног догађаја одводећи свест верујућих на 
тамне стазе лажних ликова, осећања и представа онемогућа-
вајући схватање догађаја, будући да су несавладива прегра-

Хришћански појмовник
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о икони васкрсења христовог
да према њему, а не двери које воде у светли двор црквеног 
торжества.

У два чланка објављена у Журналу Московске Патријарши-
је, Леонид Успенски је с великом јасноћом изнео једно од ми-
шљења. Аутор текстова сматра да је Васкрсење Христово тајна 
савршено непознатљива и недостижна, и да не може бити при-
казана јер би се тиме унизила сама тајанствена природа догађа-
ја. За једино приличан начин приказивања Васкрсења Христо-
вог сматра се приказивање Жена Мироносица крај Гроба.

На тој икони приказане су жене које приносе свето миро 
на гроб Спаситеља и којима Анђео сведочи о Христовом Вас-
крсењу. Испред жена је приказан опустели гроб Спаситеља са 
остављеним покровом. Анђео који у снежнобелим одеждама 
седи на одваљеном камену гробнице објављује женама радо-
сну вест. На основу јеванђелских сведочења анђео или анђели 
су први сведоци и очевидци Христовог Васкрсења, а може се 
претпоставити и први сабеседници Спаситеља, по Његовом 
Васкрсењу. 

СИлАзАК у Ад

Ова икона настала у дубокој старини (по свему судећи у 
XII в.) очигледно за своју иконографију треба да захвали оно-
ме што садржи апокрифно Јеванђеље од Никодима.

Спаситељ је приказан како силази у ад окружен сјајем, 
прожет светлошћу, небеским круговима (= мандрола) — који 
означавају Његово божанско достојанство и славу. Спаситељ 
се на тој икони појављује као сунце које силази у пакао.Све је 
код Спаситеља испуњено силовитим покретом. Крај одежде 
зањихан и подигнут ветром, означава муњевитост силаска 
Спаситеља у ад. Ноге Спаситељеве газе скршена адска врата, 
отргнута са заковица и положена крстообразно над безданом 
у којег су гурнути ад и смрт. У левој руци Спаситељ држи крст 
који се овде и појављује као оружје победе над смрћу, као што 
војник руком копље држи. Десна рука је пружена   Адаму. Спа-
ситељ   својом   руком   чврсто   обухвата   руку Адамову и сна-
жно отима обеснаженог од смртног сна. Лева рука Адамова 
немоћно почива у руци Христовој. У покрету десне руке већ је 

приметан самостални двиг Адамов к Спаситељу, она је молитвено отворена и пру-
жена ка Христу. У том противречном покрету Адамових руку разоткрива се тајан-
ствено оживотворење човека Васкрсењем Христовим, потпуна беспомоћност смр-
ти и неразорива жудња људска према Богу. У цртама лица Адамовог такође се боре 
смртна изможденост и радост што поново види свога Спаситеља. На другој страни 
бездана Ева пружа крајем одежде сакривене руке ка Христу, клечећи на коленима. 
У правцу десне руке види се збор пророка на челу са Претечом. У правцу леве руке, 
на страни на којој је Ева, види се збор Праотаца. Горе, у вршном делу скупљају се и 
збијају једна према другој образујући улаз у ад. Изнад њих два анђела вазносе оруђа 
страдања: крст, трску натопљену сирћетом и жучем, и копље.

монах Григорије (Круг)

ВАСКРС 

Сваке године
на овај дан,
на лицу мом
заблиста сјај.
То Исус шаље 
поглед свој,

доброте, љубави, 
вечити спој.

Сваке године 
на овај дан,

осетим трептај
радостан.

То Исус брижно
срца буди,

учи нас животу, 
победи над смрћу.

Ксенија 
Стојковић IV/4

ОШ „Трећи 
крагујевачи батаљон”
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тумачаење символа 
вере

други део

И У ЈЕДНОГА ГОСОДА...

„...И у једнога Господа, Исуса Христа...”

Реч или титула Господ - на грчком 
Κυριος (Kyrios)- у време појаве Хришћан-
ства означавала је вођу коме је подарена 
божанска власт и сила, који је послан од 
Бога и у име Божије да би владао светом. 
Ту титулу су себи присвојили римски ца-
реви да би тиме нагласили божански из-
вор своје царске власти.

Управо су ту титулу Хришћани одби-
јали да признају римском цару: не бојећи 
се ни смрти, ни прогона и исповедајући 
да је у свету само један Господ, један но-
ситељ божанске власти и да је тај Господ 
- Исус Христос. И због тога, због тог од-
бијања Римско царство је две стотине 
година прогонило Хришћане. То је и су-
штински разлог због кога треба управо 
од имена Господ започети објашњење 
хришћанске вере у Христа.

Верујем у једнога Господа Исуса Хри
ста, Сина Божијег Једнородног. Изговара-
јући ове речи, ми се одједном затичемо 
у самом средишту Хришћанства и њего-
ве „јединствености”. Вера у једнога Бога 
је својствена свим великим религијама: 
исламу, јудаизму и том магловитом „де-
изму”, тј. вери која признаје више божан-
ско начело и божански извор живота и 
представља веру у коју у својим срцима 
верују милиони људи што себе не сматра-
ју припадницима ниједне историјске или 
традиционалне религије.

Хришћанство се разликује од свих 
тих религија по томе што је - истовре-
мено са најчистијим монотеизмом тј. ве-
ром у једнога Бога - свецело окренуто ка 
Христу: ка Човеку чије је име Исус, Који 
је живео у Палестини пре око две хиљаде 
година, и Чији су живот, долазак, учење 
и смрт описани и записани у књизи коју 

називамо Јеванђељем, односно благом и 
радосном Вешћу, коју су саставила четво-
рица Јеванђелиста: Матеј, Марко, Лука и 
Јован.

Христос. Изговарајући ово име ми 
обично у њему сажимамо два имена - 
Исус Христос. При том, заборављамо да 
је прво име „Исус” заправо људско име, 
врло често у Палестини тога времена, 
а да је друго име „Христос” - титула ко-
ја означава Помазаника (Божијег). Име 
Христос представља грчки превод старо-
јеврејског имена Месија. Кроз све књиге 
Старога Завета провлачи се пророштво 
о томе да ће Бог послати у свет Месију, 
Помазаника Свога, тј. Човека Кога ће 
Бог оденути у божанску власт, испунити 
Светим Духом и послати у свет да би љу-
дима објавио Своју вољу, да би их спасао 
од греха и зла, да би их заувек сјединио 
са Собом. И као што су се цареви и про-
роци помазивали миром као символом 
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духовне силе, тако ће и тај богопослани 
помазаник бити Месија. Очекивање Ме-
сије је било особито изражено у времену 
које описује Јеванђеље. Прва порука Је-
ванђеља и јесте управо то да Човек Исус, 
Који је почео да проповеда у Палестини 
уствари јесте Месија, Помазаник Божији 
- Христос. Дошао је Онај Кога су чекали, 
за Кога су се молили и Кога су својим 
пророштвима најављивали сви староза-
ветни пророци: Човек Исус - јесте Хри-
стос.

То је почетак хришћанске вере.

ИСУСА ХРИСТА...

...И у једнога Господа, Исуса Христа,
Сина Божијега, Јединороднога,

од Оца рођенога пре свих векова,
Светлост од Светлости,

Бога истинитог од Бога истинитог,
рођеног (а) не створеног,  

једносуштног Оцу,
кроз Кога је све постало...

И, коначно, ту је и оно последње от-
кривење које собом све увенчава и собом 
све обуима: тај Господ, тај Христос, Кога 
је Бог послао у свет као Своју љубав и 
Своје спасење - јесте Син Божији Једино-
родни. Намерно сам рекао - откривење, 
јер све остале речи - Господ, Христос, По-
мазаник - већ можемо наћи у старозавет-
ној историји спасења и све оне могу бити 
ограничене људским и тварним.

Но, само је Бог, само Бог као Отац мо-
гао открити у Христу - Сина Свога Једи-
нороднога. И Бог нам је открио ту тајну 
у дан када је Исус Христос - у смиреној 
послушности Богу - дошао Јовану Прете-
чи да Га овај крсти на реци Јордану:

„И догоди се у оне дане да дође Исус из 
Назарета Галилејскога, и крсти Га Јован 
у Јордану.

И одмах излазећи из  воде виде небеса 
Где се отварају и Дух као Голуб силази на 
Њега.

И глас дође са неба: Ти си Син Мој љу
бљени Који је по Мојој вољи” (Мк. 1:9-11).

Овде престаје свако људско спорење, 
јер ту више нема о чему да се спори. Овде 
почиње тајна, а о тајни се не може спор-
ити, тајну нам открива Бог. А Богу нису 
потребне никакве „потврде”, нити док-
ази. Сва историја света, сва историја сп-
асења кретала се ка том Божанском Откр-

ивењу, ка том дару љубави и светлости, и 
сваки који је од светлости прима тај дар. 
Христос је Син Божији, Христос је Бог. И 
ми верујемо у то, зато што верујемо Оцу 
и верујемо Христу. „Јер Бог тако заволе 
свет да је Сина Свога Јединороднога дао 
да сваки који верује у Њега не погине, него 
да има живот вечни”(Јн. 3:16). Символ 
вере даље каже: „ ...(верујем у) Сина Бож-
ијега, Јединороднога”. То значи да је Хр-
истос Син Божији, али не у оном општем 
смислу у коме и сви људи - будући да их 
је Бог створио - могу бити названи децом 
Божијом, већ у смислу да је Христос Син 
Божији у јединственом и искључивом 
смислу речи „Јединородни”, односно да 
је Он јединствени и једини Син Божији, 
Који није створен, него рођен од Оца пре 
свих векова. Тако је о Себи учио Христос 
и ми ту веру примамо од Њега. Ми Му 
верујемо и том вером Бог за нас престаје 
да буде апстрактна идеја. Бог нам се откр-
ива као Отац Сина Свога Јединороднога, 
зато што је Он вечна Љубав према Сину, 
вечна радост због Сина, вечно самопред-
авање Сину: „Јер Отац љуби Сина, и све 
је дао Њему у руке” (Јн. 3:35). Исто тако и 
Син јесте вечна љубав према Оцу, вечно 
послушање Оцу, вечно љубавно самопр-
едавање Оцу.

Да, овде изнемаже наш ум, наш пали 
и ограничени разум. Изнемаже пред дуб-
ином и висином те, човеку, непојмиве 
тајне. Но, управо нам је ту тајну открио 
Христос: сасвим другачије и за човека 
сасвим ново и дотад нечув-
ено учење о Самом Богу. 
То је основа на којој је утв-
рђено непрестано испов-
едање Цркве да је Христос 
- „Светлост од Светлости, 
Бог истинити од Бога истин-
итог”.

Тим, дотада и од тада, 
нечувеним учењем о Богу 
као Оцу и Христу као Сину 
Божијем повучена је црта 
што дели оне који ту веру пр-
имају и њоме живе од оних 
који ту веру не примају, већ 
говоре да је Христос - иако 
је људима донео дивно и 
узвишено морално учење - 
ипак само човек, а не и Бог. 
Задржаћу се на овим двема 
могућностима зато што 
избор за једну од њих, ван 
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сваке сумње, собом опредељује целоку-
пно наше схватање Хришћанства. Може 
се рећи и овако: или прихватамо Јеванђ-
еље у целини, прихватајући целокупно 
учење Христово онако како нам је оно 
дато у Јеванђељу, или, пак, понешто из 
њега прихватамо, а понешто одбацујемо 
као што је то чинио Толстој, тј. прихват-
амо оно са чим се „слажемо”, а одбацуј-
емо оно са чим се не слажемо. Важно је 
да схватимо да свако евентуално опред-
ељивање за ову другу могућност значи 
да ми сами себе проглашавамо за судије 
које суде Јеванђељу и, што је још страшн-
ије, да дајемо себи за право да тврдимо 
да је Христос грешио у Свом учењу и 
проповедао неистину. Али, ако би било 
тачно да је Христос у понечему грешио 
и каткада проповедао неистину каква 
би онда уопште била вредност свих ост-
алих Његових речи и целокупног Њег-
овог учења? Свакоме ко без предрасуда 
чита Јеванђеље ван сваке сумње је јасно 
да је Христос Себе сматрао Сином Бож-
ијим, Кога је у свет послао Његов Отац 
да би спасао свет. У томе и јесте сав см-
исао Јеванђеља, у тој тајни коју је Исус 
Христос пројавио и открио свету, у тој 
доброј вести коју су Христови ученици 
проширили по читавоме свету. Зато хр-
ишћанска вера управо и почиње прихв-
атањем те тајне, а хришћански живот и 
није ништа друго до вечно урастање у 
дубине те тајне.

У чему се састоји тајна коју су Оци 
и Учитељи Цркве називали пресветлом 
и прерадосном тајном? Одговор на ово 
питање може да се смести у једну једину 
реч, а та реч јесте - Љубав. У Јеванђељу се 
каже за Бога да Он јесте Љубав. Не каже 
се да је љубав једно од Божијих „својст-
ава”, већ се каже да Сам Бог јесте Љубав. 
Али, нема љубави без онога који воли и 
онога ко је вољен, и без њиховога једи-
нства у љубави. А ако је та љубав потп-
уна, онда се она оваплоћује у потпуном 
јединству, тако да онај који воли може 
рећи: ми смо постали једно, ми јесмо је-
дно.

Стога можемо рећи овако: ако Богом 
називамо свесавршено Биће, ако нам је 
савршенство откривено као Љубав, ако 
„Бог јесте Љубав”, онда Бог није неко ус-
амљено и вечно „Ја” које постоји без ве-
чнога „Ти”. Не, Бог је апсолутно и свебл-
ажено јединство Онога Који воли, Онога 
Који је вољен и Онога Који је Љубав, или 
- како нам је Сам Бог то открио - једи-
нство Оца и Сина и Светога Духа.

„Оче - говори Христос у ноћи у којој 
је предан - да сви једно буду, као ти, Оче, 
што си у Мени и Ја у Теби, да и они у Нама 
једно буду, да свет верује да си Ме Ти 
послао”(Јн. 17:21). То је смисао речи Си-
мвола вере о Христу као Сину Божијем 
Јединородном.

протојереј Александар Шмеман

Кад дође време
Пружи ми руку,

Не бој се више велике воде,
Нећемо знати
За зло и муку,
Видећеш само

Зраке што броде.

Топли су зраци,
Мекан је вео

Што нуди Господ,
Није од трња.

Види сад месец, 
Одавно зрео,

Не бој се, ноћ је
Све хладнија, црња.

Мене је некад и било страх,
Али Господ ме чува

И води,
И видех да то је
Сенка и прах,

Истина - Христос нама
Сад ходи.

Не бој се зато кад дође час,
Мора се једном одавде поћи,

Господ за руке узеће нас,
Биће то јeдне звездане ноћи.

Срђан С. Станковић
Чтец при Саборном храму у Краугјевцу

Ne       boj        se        zvezdane       no}i
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МОНАХ – ова реч потиче од грчке 
речи monaco,s & што значи онај који 

живи усамљено.
КАЛУЂЕР – или на грчком kalogeros 

од καλος, што значи добар, o; gerwn 
старац, стар и означава човека који је 
срећан у својој старости.

ЛАВРА – данас овај термин означава 
велики манастир где је заједнички 
живот спојен са отшелничким. Откуда 
назив лавра? Наиме, око оца монаштва 
аве Антонија окупили су се монаси и он 
оснива две монашке колоније, једну код 
Фајума у Тиваиди а другу у подножју 
брда Колцим на обали Црвеног мора. 
Ови пустињаци су живели у малим 
колибама. Њихове колоније су назване 
Лавре, као што се у Александрији звао 
један забачен крај града који се састојао 
из раштрканих колиба и узаних пролаза, 
уличица. А сама реч Лавра и значи: узани 
пролаз, уличица. 

ПОСТАНАК МОНАШТВА 

Обично се мисли да се монаштво и 
монашки начин живота појавио у четвртом 
веку, а да пре тог времена монаштва није 
било. Са овим се не можемо сложити. 
Наиме, у четвртом веку се монаштво 
појављује као организован покрет, а пре 
тог периода монаштво је постојало али не 
организовано. Зар живот Светог Јована 
Крститеља, Пресвете Богородице, Светог 
апостола Павла није монашки начин 
живота. Монашки живот је у суштини 
хришћански живот који постоји као 
сведочење љубави и верности Христу као 
и посвећење себе Христу. 

Извесно предање везује појаву 
монаштва као организованог покрета 
за време кратког али свирепог гоњења 
хришћана од стране Деција Трајана. 
Наиме, Дионисије Александријски у 
писму Фабију Антиохијском сведочи 
да су у време поменутог гоњења многи 
хришћани избегли у пустиње и у го-

ре и тамо су од глади 
и жеђи и хладноће и 
болести пропали, а они 
ко-ји су преживели 
сведоци су њиховог 
избора и победе. Пуфин 
Аквилејски, преводећи 
ово на латински превео 
је  ово мало друкчи-је „да 
су сви увенчани славом 
светих мученика„. Није ни мало случајно 
ово повезивање појаве монаштва са 
мучеништвом. Једна од основних истина 
хришћанске вере је одувек била идеја или 
тачније истина МАРТИРИЈА (на грчком 
језику мартир – сведок), сведочење, 
сведочанство за Христа, сведочење речју, 
делом, животом и смрћу, ако је потребно. 
Мученици су најпре били сведоци 
Христови и њихово сведочење се огледало 
у безрезервном идењу за Христом као 
што су радили апостоли. Управо је то срж 
хришћанског монаштва. 

ЦИЉ И СУШТИНА МОНАШКОГ 
ЖИВОТА 

Оно што карактерише циљ 
хришћанског живота, а у исто време 
и монашког јесте ЛИТУРГИЈСКО 
САБРАЊЕ И ИНТЕЗИВНО УЧЕШЋЕ НА 
ЛИТУРГИЈИ СА ЈАКО НАГЛАШЕНИМ 
ЕСХАТОЛОШКИМ ЕЛЕМЕНТОМ, 
очекивања Другог доласка Христовог. 
Оно што карактерише суштину монашког 
живота јесте уствари опредељење за Бога 
(Христа) и заједница са њим на уштрб 
заједнице и опредељења за свет. Боље 
је рећи шта је суштина хришћанског 
живота, а не монашког. Јер, једна од 
форми хришћанског живота је и монашки 
живот. У Новом завету та монашка форма 
се пројављивала у крштењу. Данас имамо 
монашки постриг који је врло сличан 
крштењу. Ако узмемо посланице Светог 
апостола Павла који говори о једном 
начину живота (монашком), када саветује 

О монаштву



Свети Антоније Велики,
један началника 
монаштва
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да је боље не женити се, и не удавати 
се, јер они који се жене и удају 
гледају да угоде својим мужевима и 
женама, а онај који је слободан од 
тога гледа како да угоди Христу, опет 
налазимо овај моменат, моменат 
опредељења за Христа, који дубоко 
улази и у монашки начин живота. То 
опредељење за Христа се у Новом 
завету најчешће изражава кроз 
крштење. Неко је могао да буде 
крштен (како то евангелист Лука 
говори), ако је успео да се одрекне 
породице, жене и деце и државе, 
дакле овог света на неки начин, и да 
тако уђе у заједницу са Христом.                

Оно што је важно запамтити 
јесте да монашки живот после 
4. века добија само једну другу 
специфичну форму, али монашки 
живот је у суштини хришћански 
начин живота. А та специфична 
форма монаштва од 4. века је што се 
оно везује за пустињу где се уређује 
живот на један сасвим посебан 
начин.

Монаштво се као појава није 
исцрпљивало само неком реакцијом 
на новонастали компромис Цркве 
са државом. Монаштво није настало 
из неке РЕАКЦИЈЕ  на нешто, него 

управо из акције, из жеђи за подвигом, из 
љубави прем Богу. 

Монашко БЕКСТВО ИЗ СВЕТА 
није било из мржње према свету, него 
из превелике љубави према Богу, то је 
уствари одрицање поретка овог света. 

Монашки излазак из света није био из 
СОЦИЈАЛНИХ РАЗЛОГА, јер управо су 
монаси у пустињи узимали на себе услове 
за живот далеко теже од оних који су 
имали или могли да имају у свету.

Монаштво није АНТИДРУШТВЕНО,  
јер чак су и пустињаци живели у групама 
и били уједињени под заједничким 
руковођењем духовног оца. 

АСКЕЗА  ПОДВИГ

Аскеза на грчком аскисис – значи 
вежбу, вежбање у нечему, практично 
спознавање (чега) и то кроз непрекидно 
бављење нечим, при чему се у том 
спознавању напредује. Отуда и стара 
српска реч ПОДВИГ изведена је из 
корена глагола ДВИЗАТИСЈА – ДВИГ 

– кретати се, ићи. И означава кретање 
напред, напредовање у нечему. Подвиг, 
аскеза, двиг, значи уздићи се изнад себе, 
изнад поретка крви и меса у поредак Духа. 
Аскетски живот се схвата као вид борбе 
за чистоту душе а против зла у човеку. 
Зло је у човеку присутно кроз страсти. 
Присуство страсти у човеку није нешто 
што монах може да избегне, али може да 
их у себи умртви, савлада, да се бори са 
њима. Та борба против страсти има за 
циљ стицање врлина а врлина је испуњење 
заповести Христових, као неопходан 
предуслов уласка у Царство Христово. 
А шта је страст? Страст је робовање 
мртвим, беживотним стварима. Страст, 
то је љубав човека према свему ономе 
што није Бог. Човек се страстима одваја 
од Бога и доспева у стање разбијености.

МОНАШКИ ЗАВЕТИ 

Монаси који жуде за заједницом са 
Богом јесу они који су ради еванђелског 
живота одбацили стицање новца 
– богатство (сиромаштво), људску 
славу (послушност) и телесна уживања 
(девственост). Монаси дакле, полажу 
три основна завета: СИРОМАШТВО, 
ПОСЛУШНОСТ, ДЕВСТВЕНОСТ. 
Монашки завети су били наглашено 
понављање завета датих на крштењу.

Сиромаштво – ослобађа човека од 
утицаја материјалних ствари или добара, 
те побеђује искушење да је хлеб све за 
човека (не живи човек само од хлеба). 
Сиромаштво нам даје слободу  не да 
бисмо могли да чинимо све што хоћемо, 
него да бисмо заволели Бога свим срцем 
и ближње као саме себе.

Послушност – она се поистовећује 
са понизношћу, које лишава човека сло-
боде. Али, послушност није понизност, 
послушност је потврда праве слободе. 
Послушност је вршење дужности без 
испитивања. Послушност је повратак 
потпуној преданости Богу, што чини људе 
слободним. Адам је преступио заповест 
послушања и сурвао се у Ад.

Девственост – јесте наставак 
онаквог живота каквим је живео Господ 
Исус Христос, апостол Павле, Свети 
Јован Крститељ и други. 

Срећко Зечевић, јереј
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Разговор са ђаконом Мирољубом, координатором за верску 
наставу у Шумадијској Епархији

веронаука
ЛИТУРГИЈСКА  ЗАЈЕДНИЦА

СА  БОГОМ  И  ЉУДИМА

Као што и приличи побожности и че-
ститом односу према пастирским 

дужностима Цркве, па сходно томе, и 
према учитељском позиву у извођењу за 
све нас неизмерно важне наставе верона-
уке. У овом броју часописа „Саборник’’ 
доносимо први од текстова посвећених 
овој теми. Реч је о разговору са ђаконом 
Мирољубом, координатором за наставу 
веронауке на подручју Шумадијске епар-
хије. 

САБОРНИК: Протекло је нешто ви-
ше од пет година од увођења, односно 
враћања, веронауке у наставу основних 
и средњих школа. Она је најпре уведена 
у програм првог разреда основне и пр-
вог разреда средње школе. Шта нам са-
да говоре подаци – какво је досадашње 
интересовање деце и родитеља за овај 
предмет?

О. МИРОЉУБ: Предмет „Православ-
ни катихизис’’, који се у нашем народу 
једноставније назива веронауком, ушао 
је у школске програме 2000. године. 
Прва година предавања верске наставе 
реализована је једино међу оном децом 
која су слободно прихватила да слушају 
верску наставу, односно, то тада није био 
ни изборни ни обавезни предмет. Што се 
тиче те деце, то је бар мој лични утисак, 
јер и ја предајем овај предмет, сва та де-
ца су наставила да слушају верску наста-
ву, без обзира што нису имала никакве 
формалне обавезе око тога. У питању су 
садашњи ђаци шестог разреда основних 
школа, као и деца стасала за прву годину 
студија, која су прошле године завршила 
своје средње школе. Од 2001. године и да-
ље, верска настава има статус изборног 
предмета, што значи да су ђаци обавезни 

да се определе за један од два 
понуђена предмета, а то су верска наста-
ва и грађанско васпитање, и тај њихов 
избор важи од првог до четвртог и од 
петог до осмог разреда основне школе, а 
затим од првог до четвртог разреда сред-
ње школе. Међутим, морам да нагласим 
да смо ми крајње флексибилни у пракси 
– свако ко жели после оних првих утиса-
ка да промени своју одлуку, сматрајући 
да се преварио у избору, може поново да 
изабере други предмет, без обзира коли-
ко је времена протекло, нека је то чак и 
читава година. Ово је неки наш договор 
унутар школских колектива, који нема 
неку потпуну законску покривеност, али 
се превасходно водило рачуна о деци. 
Хтео бих тим поводом да кажем и то да 
готово и да нема дечице која су напусти-
ла веронауку – већи је број њих 
који на њу накнадно долазе. 
Статистика говори, мада она 
може да буде јако варљива, да 
сада у просеку 45% деце слуша 
верску наставу.

САБОРНИК: Сећамо се, ма-
да нерадо, да је увођење верона-
уке у школе изазвало одређену 
дозу одиозности. Многи инте-
лектуалци јавно су осуђивали 
овакав потез као крајње наза-
дан, чак називајући веронауку 
„другим марксизмом’’ (изјава 
др Весне Пешић за крагујевач-
ки лист „Светлост’’). Какве су 
сада реакције међу људима у 
нашој земљи?

О. МИРОЉУБ: У почетку 
се није кренуло са радошћу и 
оптимизмом, и прва година је 
била пуна подвига. Како код 
деце која су прихватила један 
нови предмет, тако и код веро-
учитеља који су се сусрели са 

Градиво веронауке треба да 
буде разумљиво деци...
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ВАСКРСЕЊЕ 
ХРИСТОВО

Дуга је ноћ,
још  дужи је дан.

Црна се свила моћ,
сваки облак за други 

завезан.

На крсту од дрвета,
тело уморно,

лежи Христос, 
Спаситељ света,

рањен веома окрутно.

Последње речи Он 
изговори,

народ издајнички Он 
поздрави.

Небу се преда своме,
и оде Оцу његовоме.

Туга прекри небо,
сузе се уздигоше,

зле мисли злих људи
тада по земљи 

ходаше.

Животу нема краја,
ето ти трећег дана.
Оживео је велики 

Бог,
Цар над царевима.

И данас народ слави
Васкрсење Исуса,

Бога над  боговима,
Господа над 

господарима.

Марија Богдановић IV/1
ОШ‘’Трећикрагујевачки 

батаљон’’

једним новим искуством – са школом 
као својим новим колективом. Све то 
није било нимало једноставно, али, 
Богу хвала, велика већина наставног 
особља се прилагодила, и настава је 
све боља и боља.

САБОРНИК: За нови предмет ве-
зује се и читав низ техничких потешкоћа, 
посебно због недостатка уџбеника. Какво 
је стање данас по питању књига за ђаке 
који похјађају верску наставу? Какве су 
могућности коришћења радних свески 
које су се већ појавиле у књижарама на-
ших цркава? 

О. МИРОЉУБ: У почетку није било 
уџбеника. После прве године почело се 
са штампањем, и како је долазила свака 
следећа година, у септембру или окто-
бру већ је био штампан уџбеник који јој 
припада. Настава се одвија по плану и 
програму који је одобрио Министарство 
просвете, а уџбенике за верску наставу са 
благословом Светог архијерејског сино-
да СПЦ написао је Његово Преосвештен-
ство Епископ браничевски Господин Иг-
њатије. Осим самих уџбеника, вероучите-
љи у настави користе и разну помоћну ли-
тературу, и, како сте и сами напоменули, 
радне свеске. Свакако да треба користи-
ти радне свеске које су штампане са бла-
гословом, а најпрактичније би биле оне 
које су сами вероучитељи израдили на 
основу свог директног искуства стеченог 
по школама. Овакве радне свеске олакша-
вају рад вероучитељима, а деци приступ 
самом предмету. Наравно, на вероучите-
љу је, ипак, огроман труд, да оно што је 
у уџбенику или радној свесци прилагоди 
узрасту и конкретним потребама деце. 
Вероучитељ је тај који је позван да, сво-
јом креативношћу, оно што је у уџбенику 
полаз, максимално приближи деци, воде-
ћи рачуна да они то са радошћу прихвате. 
Министарство просвете се већ спрема да 
прикупи искуства до сада стечена, и да 
их озваничи у виду одговарајуће помоћ-
не литературе.

САБОРНИК: Можете ли укратко да 
нам пренесете нека од својих сопствених 
искустава у извођењу наставе?

О. МИРОЉУБ: Мислим да би и за ме-
не и за све друге вероучитеље требало 
нагласити јединствену и изузетно важну 
ствар, а то је да морамо неизоставно да 
водимо рачуна да се веронаука не претво-
ри у један предмет у низу свих осталих 
предмета, где се сазнање о православном 

начину живота износи на један крајње 
књишки начин – „ex catedra’’. Потребно је, 
дакле, да дете у знању које прима, позна 
и доживи нешто што обједињује сво оста-
ло његово знање, нешто што ће практич-
но да користи у свим сегментима свога 
живота, а то је - љубав. У раду са дететом 
треба успоставити и развијати однос љу-
бави, чија се пуноћа налази у Литургији. 
Тако видимо да је крајњи циљ веронауке 
довести дете у Литургијску заједницу са 
Богом и људима, коју ће оно, наравно, сло-
бодном вољом да изабере и усвоји. Према 
томе, настава веронауке је један почетни 
корак у приближавању деце Богу, и у њој 
се деца не могу довести до савршенства, 
јер је то дело Божије, а не људско. Само, 
пак, градиво које се предаје увек треба из-
разити у духу и језиком који ће дете да 
разуме, тако да оно то у старту не одбаци 
као нешто страно и непожељно.

САБОРНИК: За крај овог разговора 
било би занимљиво да нам кажете ваше 
мишљење: да ли предмет веронауке тре-
ба да остане изборног карактера, или би 
требало да постане обавезан за све?

О. МИРОЉУБ: Да будем искрен, ја 
сам за то да ово буде обавезан предмет за 
све. Ово је, наравно, моје лично мишље-
ње, али сматрам да је тешкоћа за децу то 
што уопште морају да бирају једно или 
друго. Требало би сви да слушају верона-
уку, а свима њима се после оставља на из-
бор да ли ће и када то усвојити у животу. 
Овако, међу децом се стварају непријатне 
поделе и неједнакости, нарочито ако има-
мо у виду да један број наставника готово 
и не држи наставу грађанског васпитања, 
него своје ђаке пустају кући, или на неке 
друге активности, док ђаци који слушају 
веронауку свој предмет прихватају врло 
озбиљно и одговорно, и имају обавезу да 
буду на часу. Наравно, молимо се Богу, 
очекујући за овако сложена питања најбо-
ља могућа решења. 

САБОРНИК: Остаје још само да Вам 
честитамо наступајуће Васкршње празни-
ке и у раду пожелимо све најбоље – Вама, 
и Вашим колегама, и наравно свим ђаци-
ма и родитељима. Христос васкрсе!

О. МИРОЉУБ: Ваистину васкрсе! 
Хвала Вам на овоме разговору и желим 
Вам све најбоље, и да у миру и радости 
проведете предстојећи најрадоснији 
празник, Васкрсење Господње.

разговор водио Оливер  Беговић
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ДЕТЕ ИЗ ВИТЛЕЈЕМА, 
ВАСКРСЛИ ГОСПОД

 Једнога дана пре много година, родило се дете које је названо Исус 
Христос. Родио се у пећини, у малом месту Витлејему, а Његово рођење је 
најавила појава сјајне звезде на небу.

 Детињство је провео у кући својих родитеља марљиво радећи и мо-
лећи се. Још као дечак је својом мудрошћу изазивао дивљење код старијих 
људи.

 Када је напунио тридесет година, отишао је на реку Јордан где је 
Јован Крститељ крштавао људе. Када је Јован видео Исуса, Препознао је 
Сина Божијег и одмах Га је објавио народу као Спаситеља. Народ се веома 
обрадовао зато што је могао видети Бога и слушати Његове речи. Док је 
путовао по земљи Он је лечио људе, Учио ох истини, доброди, правди и мо-
литви, а својом речју терао је зле духове и ђаволе. Народ Га је веома волео 
јер је Он био услишење њихове молитве.

 Међутим, у то време су живели и зли људи који нису волели Исуса 
и на све начине су желели да Га се ослободе. Једнога дана су Га оптужили 
да крши закон и од цара су тражили да Га убију.

 Цар Га је осудио на смрт и Њега су разапели накрст. Док је умирао 
на крсту, Исус је молио Бога да опрости људима грехе и њихова зла дела. 
Када је умро, цели небо се помрачило и киша је почела да пада као знак жа-
лости.

 Али трећег дана, Исус је као Син Божији победио смрт и устао је из 
мртвих. Тиме је доказао да је Он једини и прави Син Божији и одмах после 
тога се узнео на небо.

 Од тада Га људи широм света славе и моле га за опроштај и милост 
Његову.

Јагодић Анђела III/2
 ОШ „Мома Станојловић”

ВАСКРС

 Ближи нам се један од најлепших православних празника. Поред 
Божића који се слави као Христово рођење, ту је и Васкрс, дан Христовог 
Васкрсења.

 У нашем народу се тај празник обележава почевши од Великог Пет-
ка, када је Исус разапет. Из историјских података знамо да је среда био дан 
када је издат од свога ученика, Јуде Искариотског. Био је сахрањен у некој 
пећини. Много људи је било тужно, а понајвише његови ученици. Три да-
на након његове смрти, две његове ученице су дошле у пећину и затекле 
празан гроб. Пред њиховим очима појавио се анђео који им је рекао да он 
више није ту него је васкрсао, а после тога виделе су Исуса; када су се вра-
тиле кући, испричале су све што им се догодило и нико им није поверовао. 
Тек када су га и остали видели поверовали су им. Исус Христос се једана-
ест пута појавио након Васкрсења.

Христос је био доброчинитељ - људи су погрешили што су га 
разапели.

 Игор Андрић, III/3, ОШ „Мома Станојловић”

Из пера полазника веронауке
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НАША НАДА

Распеће Исусово је нада,
о слободи сан, када је Васкрсао

почео је нови дан.

Нема веће наде, нема већег чара,
када живот положи народ свој,

јер та лепота љубав ствара.

Исус Христос Божији син беше и 
остаде,

свету душу своју и чистоту Богу 
предаде.

Јелена Ризнић II/3
ОШ ‘’Трећи крагујевачки 

батаљон’’

ВАСРШЊЕ ШАРЕНИЛО

На столу прегршт лепих јаја,

мајка их је својом руком  шарала.

Изабрати не знаш које

ту су све боје које постоје.

Лепота шарена се  згоди и принесе, 

стога ми у глас кличемо

Христос Васкрсе!

                        
                        

          Марија 

Јокићевић IV/4 

ОШ ‘’Трећи крагујевачки батаљон’’

ЈА ГОСПОДА 

МНОГО ВОЛИМ

Ја Господа много волим,
и често се њему молим.

Да на свету влада слога,
да сви воле и поштују Бога.

Да не постоје људи зли,
и да буду добри сви.

Јер је Господ страдао ради нас
и ради свих вас.

Радовановић Тијана II/2
ОШ „Трећи крагујевачки 

батаљон”
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РАДОСТ ВАСКРСА
Плави облак, сунце сја,фарбају се јаја сва,највише на свету Васкрс волим ја!

Христо Васкрсе, истину донесе,веселте се дану овом као и ја децо сва!

                                       Нина Никетић II/3                                      ОШ ‘’Трећи крагујевачки 
батаљон’’

ИСУС ХРИСТОС,

НАШ БОГ

Дао је живот за спасење наше

Исус Христос,наш Бог.

Разапет на крст,

за наш спас,

Он уклони наше грехе,
Он уклони наше грехе,

спасио је нас.

Радујте се, веселите се,

срећу другом желите.

Васкрс је празник весеља,

радости и лепих жеља.

Офарбајте јаје у боју црвену,

јер означава Христову крв проливену.

Дао је живот за спасење наше,

Исус Христос, наш Бог.

Милица Мојсиловић IV/2

ОШ„Мома станојловић”

ИСУС  ХРИСТОС
ИСУС  ХРИСТОС

Од постанка света па до сад

нас прати и воли Христос спас.
нас прати и воли Христос спас.

Христос је љубав,Христос је вера,
Христос је љубав,Христос је вера,

пут који води до Царства Божијега.
пут који води до Царства Божијега.

Зато се и ја много трудим,

да осетим оно што Христос нуди.
да осетим оно што Христос нуди.

Када скривим, заплачем

и замолим за опроштај.

Опростиће Господ Христос 

сву тугу и наш плач,

и спасиће од свих злоба

сву децу и сву нејач.

Зато је Господ мој у глави

и увек се у мом дому са 

поштовањем слави.

Александар Михајловић IV/3

ОШ „Трећи крагујевачи батаљон”

ВАСКРС
У пролеће ранокад све пупи, цвета, Васкрсење Исуса славе сви хришћани света. 

Сви смо тога дана поносни и срећни радост наша велика је, јер наш Бог је вечни. 
Као симбол вере, сви бојимо јаја, шарамо их свим бојамас` порукама вере, љубави и здравља.

Радостан је празник Ускрс, радујмо се сви, нека радост тога данасваку кућу окити.
Славу нашем драгом Христу, кроз своју веру покажимо, да смо прави хришћани овог дана докажимо. 

Јелена Оташевић  IV/4ОШ „Трећи крагујевачки 
батаљон”



Јеромонах Дамаскин 
(Кристенсен) Платински

Свети Јован Шангајски и Сан Францишки
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Актуелности

У току друге се-дмице Ве-
ликог поста,  марта ове 

године, у оквиру сталних ак-
тивности мисионарског цен-
тра Саборне цркве, Свети 
Новомученици Крагујевачки, 
нашу Епархију посетио је јеро-
монах о. Дамаскин (Кристен-
сен), из манастира Платина, 
надомак истоименог места у 
Калифорнији, који припада 

надлежности Западноамеричке епархије 
СПЦ. 

Значај ове посете лежи у чињеници 
да је о. Дамаскин духовни потомак  по-
чившег о. Серафима (Роуза), и заједно са 
њим настављач великог покрета духовне 
обнове у САД, који је, између осталих, за-
почео и својим животом освештао, вели-
ким и небројеним чудима прослављени 
владика св. Јован Шангајски. У препуној 
сали епархијског дома у Крагујевцу о. 
Дамаскин одржао је предавање о Право-
славној Цркви у САД данас, а нарочито 
о животу и подвизима о. Серафима; све 
пропративши бројним аутентичним слај-
довима.

И овог пута уве-
рили смо се јасно 
да је „диван Бог у 
светима својим’’ 
– жива реч о. Дама-
скина и очигледна 
убедљивост њего-
вог сведочења о 
преподобном о. Се-
рафиму и благодат-
ном утицају светог 
Јована Шангајског 
донели су још једно 
ново и важно укре-
пљење и освежење 
за тескобни живот 
данашњице, и откри-
ли нам једну сасвим 
другачију Америку: 
Америку хришћан-

ску и православну, Америку свету, непо-
знату поклоницима Холивуда, сакривену 
од свакодневне медијске галаме и повр-
шне вашарске философије „њу-ејџа’’, и до-
бро заклоњену у богоносним и богољуби-
вим срцима људи. Ево, баш овде и сада, 
у светим и преподобним оцима Јовану 
и Серафиму, и у живом и животворном 
сведочењу о. Дамаскина, изнова налази-
мо доказ – управо показ – да светост 
није некаква реткост даровите мањине, 
случајно залутала у нашу богоборну сва-
кодневицу, већ позив упућен и достижан 
сваком без изузетка: Будите савршени 
као што је савршен Отац ваш небески. 

У настојању да ширем кругу читала-
ца приближимо ову двојицу савремених 
нам светитеља, доносимо укратко и њи-
хов животопис.

Свети Јован (Максимовић), епи
скоп Шангаја и Сан Франциска.

Рођен је 4. јуна 1896. године, од роди-
теља Бориса и Глафире, добивши на све-
том крштењу име Михаил. Године 1914. 
завршио је Полтавски Кадетски Корпус, 
а 1918. и Правни факултет на Харков-

васкрс запада



Владика Јован, као епископ 
западноамерички у 
Манастиру Платина

Јеромонах Серафим (Роуз) 
у околини манастира 
Платина
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ском Царском Уни-
верзитету. За време 
грађанског рата са 
породицом долази 
у Србију, где је нај-
пре завршио Бого-
словски факултет 
у Београду 1925. го-
дине, зарађујући за 
живот као продавац 
новина. Замонашен 
је 1926. у Миљко-
вом манастиру, са 
именом Јован. Нај-
пре је више година 
предавао право на 
Српској Државној 
гимназији, а 1929. 
постао је предавач 
и васпитач у Битољ-
ској богословији, када је охридском епар-
хијом управљао Свети владика Николај 
(Велимировић) – „српски Златоуст’’, који 
је за светог Јована не једном рекао: „Ако 
желите да видите живог светитеља, отид-
ните у Битољ код оца Јована!’’ Године 
1934. и сам је уведен у чин епископа, и 
постављен на епархију у Шангају, где про-
води време рата и доласка комуниста на 
власт. Године 1951. постављен је на кате-
дру у Паризу, а 1962. у Сан Франциску, 
САД. Упокојио се 19. јуна 1966. године 
у Сијетлу. Његово свето, нетрулежно и 
целебно тело почива у Саборној цркви у 
Сан Франциску.

Јеромонах о. Серафим (Роуз) – Пре
подобни Серафим Платински.

Рођен је 13. августа 1934. године у 
Сан Дијегу, од родитеља Френка и Естер,  
добивши име Јуџин – Евгеније (грч. - бла-
городан). Средњу школу завршио је 1952. 
године, као најбољи ђак у одељењу. Одлу-
чио је да настави студије на Помона ко-
леџу у Јужној Калифорнији без много бу-
ке, што је разочарало његовог дотадањег 
професора математике, који је очекивао 
да Јуџин постане научник – математи-
чар. Он, пак, усамљен, често је шетао по 
природи, нарочито ноћу, размишљајући 
о оним тзв. „крајњим питањима’’ : „Зашто 
све постоји? Ко сам ја? Шта је смисао жи-
вота?’’ За време студија прошао је кроз 
више оваквих фаза тражења смисла, у 
сваку од њих се удубљујући потпуно и до 
краја. Најпре је, у почетку свог трагања, 
сву наду уложио у разум, исповедајући 
своју веру у природне науке, и поричући 

постојање Бога као личности. Но врло 
брзо напушта овакву идеју, која није мо-
гла за дуго да задовољи младу и осетљи-
ву душу, нарочито када му у руке долази 
књига „Тако је говорио Заратустра’’ Фри-
дриха Ничеа. Ничеов глас, препун прези-
ра према римокатоличком и протестант-
ском фарисејству, према „ружичастом 
хришћанству’’ давно  оронулог Запада, 
дубоко је одјекнуо у младићу. Но, када је 
Јуџин почињао да чита Ничеа, није знао 
какву ће цену да плати нагнут над поно-
ром атеизма. У међувремену, прихватио 
је и зен будизам, потакнут контроверз-
ном личношћу Алана Вотса, бившег ан-
гликанца; па због тога почиње и врло 
предано да изучава мандаринско наречје 
кинеског језика. Помона колеџ завршава 
1956. године, са одличним успехом, да би 
се одмах уписао на Академију за источ-
њачке студије, на којој магистрира 1961. 
За време студира-
ња пролазио је и 
кроз ужасне и огор-
чењем испуњене 
кризе, у пијанству, 
очајнички покуша-
вајући да пронађе 
самог себе. Велику 
помоћ и утеху у то 
време пружала му 
је његова пријатељи-
ца Елисон – сведок 
многих догађаја са 
његовог боготражи-
тељског пута. Она 
је, такође, говори-



Јеромонах Серафим (Роуз) 

Уснуће оца Серафима
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ла и о његовом великом одушевљењу и 
дивљењу које је изражавао сатима ћутке 
посматрајући природу – ноћно небо по-
суто звездама, птице, мраве, море... 

И даље пуно читајући, наилази на 
Ренеа Гинона – француза, такође искре-
ног тражитеља потпуне и праве духов-
ности, који се, дубоко незадовољан по-
световњаченим хришћанством Запада 
и лажима масонског синкретизма, кроз 
које је и сам прошао, окренуо Далеком 
Истоку. Но, овај период је обележен и по-
четком Јуџиновог интересовања за Пра-
вославље. Баш 1956. године по први пут 
је ушао у Православну цркву, са својим 
цимером Јоном Грегерсоном, који је при-
падао Руској Заграничној Цркви. Јуџин је 
почео са њим редовно да иде на службе, 
иако стари облик словенског језика није 
нимало познавао. Одушевљење Право-
славним богослужењем и његовим порет-
ком је расло, као и опште интересовање 
за Цркву. Ствари су за Јуџина постајале 
све јасније и очигледније; идоли природ-
них наука, Ничеов „надчовек’’, далекои-
сточне религије, све је то сада постајало 
све даље, изневеривши његово искрено 
боготражитељско поверење. Коначно, 
25. фебруара 1962. године крстио се и 
приступио Руској Заграничној Цркви... 
Након уласка у Цркву још одлучније се 
посвећује служењу Истини – упознаје 
тадашњег епископа Сан Францискан-
ског Јована (Максимовића), са његовим 
благословом покреће лист Православна 
реч... 1970. године, 14. (27.) октобра замо-
нашен је заједно са својим сабратом и са-
подвижником Гљебом Подмошењским, 
при којем су добили имена Серафим и 
Герман – по светитељима Серафиму Са-
ровском и Герману Аљаском. Од тада 
па до смрти о. Серафим неуморно крчи 
запустелу њиву своје душе, држи бројна 
предавања, пише и поучава. Упокојио се 
на дан Попразништва Успења Пресвете 
Богородице, 20. августа (2. септембра), 
1982. године...

Благодатна сила, којом човекољуби-
 ви Бог даровао светог Јована Шангајског 
и, за сада још неканонизованог, препо-
 добног оца Серафима Платинског, до 
данас је обратила у праву веру на хиља-
де људи гладних и жедних живога Бога, 
и учинила небројено мноштво чудеса о 
којима ће се тек писати и говорити. Та 
иста благодат, божанствена сила Свесве-
тог Духа, која руководи и освећује и саму 

Цркву од њеног почетка, осенила је и све 
нас, присутне на овом заиста живом све-
дочењу о. Дамаскина, при његовој ско-
рашњој посети. Да то заиста није било 
просто предавање, већ јасно и очиглед-
но испуњење Господњих речи: Где се два 
или три сакупе у моје име, онде сам и ја 
међу њима...

Нека би, по Божијој милости, и на на-
ма трајно остала ова свеобнављајућа бла-
годат, молитвама и заузимањем новоја-
вљених Светитеља Јована и Серафима...

                      Оливер Беговић      


