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ЦРКВЕНО ПРЕДАЊЕ О УСПЕЊУ 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Реч ус пе ње зна чи - по гру же-
ње у сан, усну ће, мир на кон чи на, 
упо ко је ње слич но сну. Кон чи ну 
Бож је Мај ке Цр ква на зи ва Ус-
пе њем за то што она као да је на 
крат ко усну ла и као да се од сна 
окре пи ла.

Пра зник Ус пе ња Пре све те 
Бо го ро ди це на зи ва се ве ли ким 
за то што је на тај дан Спа си тељ 
свих у свој сла ви Сво јој срео и за
на век на ста нио Мај ку Сво ју крај 
Се бе. 

Ка ко се до го ди ло
Ус пе ње Бож је Мај ке?

До вре ме на Свог бла же ног Ус пе ња 
Пре све та Дје ва Ма ри ја је бо ра ви ла у 
Је ру са ли му. Че сто је до ла зи ла до Гро ба 
Го спод њег и ту се мо ли ла сво ме си ну 
Г. И. Хри сту.  У јед ној од та квих по се та 
Гол го ти, пред Њу је стао Ар хан гел Га-
ври ло и на ја вио јој Ње но ско ро пре се-
ље ње из овог у веч ни бла же ни жи вот 
не бе ски. Као за лог ово га, Ар хан гел јој 
је уру чио пал мо ву гра ну из Ра ја, ко ја је 
све тле ла не твар ном све тло шћу Цар-
ства Бож јег. По сле ове не бе ске ве сти, 
Бо го ро ди ца се, са три ма де вој ка ма ко-
је су јој при слу жи ва ле (Сеп фо ром, Ев-
ге ни јом и Зо и лом) вра ти ла у дом св. 
Јо ва на Мар ка, где је жи ве ла.

О овом ви ђе њу оба ве сти ла је апо-
сто ла Јо ва на, Ја ко ва пр вог Епи ско па 
је ру са лим ског и за ве шта ла је да ње но 
те ло бу де по гре бе но у Гет си ман ском 
вр ту, јер је та мо био гроб ње них ро ди-
те ља Јо а ки ма и Ане. Пре све та Бо го рос-
ди ца је за же ле ла да сви апо сто ли бу ду 
на ње ном по гре бу, та ко се и до го ди ло 

из не на да је на стао  хук ве ли ки са не ба 
и мно штво обла ка окру жи дом све тог 
Јо ва на Мар ка; јер по Бож јем на ре ђе њу 
Све ти Ан ђе ли узе ше Све те Апо сто ле 
ра се ја не по ра зним кра је ви ма ва се ље-
не ра ди про по ве ди Је ван ђе ља и нео-
че ки ва но их до не со ше на обла ци ма у 
Је ру са лим и спу сти ше пред вра та ку ће 
у ко јој је жи ве ла Ма ти Бож ја. Угле дав-
ши је дан дру го га, Апо сто ли су се ра-
до ва ли и са не до у ми цом пи та ли ко ји 
је раз лог због ко га нас Го спод све ов де 
са бра? Све ти Јо ван Бо го слов их до че-
ка са ра до сним су за ма, ка зу ју ћи им 
да ће се Пре све та Бо го ро ди ца уско ро 
пре се ли ти ка Го спо ду.

Ушав ши к Мај ци Бож јој Апо сто ли 
су је по здра ви ли и ис при ча ли о Свом 
чу де сном са бра њу. По том им је Пре-
све та Бо го ро ди ца ис при ча ла о Свом 
ско ром пре ла ску у жи вот веч ни, а 
Све ти Апо сто ли се ку па ху у су за ма. 
Пре све та Бо го ро ди ца их је те ши ла го-
во ре ћи: „Не пла чи те, при ја те љи и уче-
ни ци Хри сто ви, и мо ју ра дост не по-
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му ћуј те сво јом ту гом, не го се ра дуј те 
са Мном, јер од ла зим Си ну и Бо гу сво-
ме.“ У пет на е сти дан ме се ца ав гу ста 
на ста де тре ћи час, ка да је тре ба ло да 
бу де Ус пе ње Мај ке Бож је. У ода ји у ко-
јој је Бо го ма ти ле жа ла го ре ло је мно го 
све ћа. Све ти Апо сто ли су, уз по ја ње и 
сла во сло вље, ста ја ли крај бла го леп-
но укра ше ног одра на ко јем је ле жа ла 
Пре чи ста Дје ва Бо го ро ди ца. Пре све-
та Бо го ро ди ца се не пре ста но мо ли ла, 
оче ку ју ци Сво је упо ко је ње и до ла зак 
Свог пре же ље ног Си на и Го спо да. 

Од јед ном ода ју оба сја не из ре ци-
ва Све тлост Бо жан ске Сла ве ка Пре-
све тој са Не бе са си ђе Сам Цар Сла ве 
Хри стос пра ћен мно штвом Ар хан ђе-
ла, Ан ђе ла и дру гих Не бе ских Си ла, 
за јед но са пра вед ним ду ша ма Пра-
о та ца и Про ро ка ко ји су од дав ни на 
про ро ко ва ли ро ђе ње Пре све те Дје ве. 
Ви дев ши Сво га Си на, Мај ка Бож ја се 
ус пра ви са одра и по кло ни Хри сту, го-
во ре ћи: Ве ли ча ду ша мо ја Го спо да, и 
об ра до ва се дух мој Бо гу, Спа су мо је му, 
јер по гле да на сми ре ње слу шки ње Сво
је! Го спод та да Сво ју Мај ку по зва да 
пре ђе у Веч ни Жи вот, а Пре све та Дје-
ва - по но вив ши као не ка да у Бла го ве-
сти ма: Не ка ми бу де по ре чи Тво јој (Лк. 
1, 38) - опет ле же на одар и без ика квог 
те ле сног стра да ња, као да за спа слат-
ким сном, јер је би ла без гре ха, пре да-
де ду шу у ру ке Сво га Си на и Бо га.

Ова све ча на по вор ка кре та ла се 
од Си о на, кроз це ли Је ру са лим, све до 
Гет си ма ни је. 

Је дан ју деј ски све ште ник из за ви-
сти и не при ја тељ ства пре ма Мај ци 
Ису са На за ре ћа ни на хте де да пре вр-
не одар на ко ме је би ло те ло Пре све те 
Дје ве, али му не ви дљи ви Ан ђео Бож ји 
од се че обе ру ке ко је се до та ко ше одра. 
Ви дев ши ужас ко ји му се до го ди, он 

па де на зе мљу и по че да ва пи је Све-
тим Апо сто ли ма: Сми луј те се на ме
не, слу ге Хри сто ве! Гор ко се по ка ја и 
са ве ром ис по ве ди Мај ку Бож ју и Хри-
ста Спа си те ља и та да до би ис це ље ње, 
и обе ру ке му се вра ти ше на ме сто на 
ко јем су би ле, и он се при кљу ци они-
ма ко ји иђа ху за те лом Бо го мај ке, по-
став ши од та да рев но сни при ста ли ца 
Хри стов.

Ка да је по вор ка сти гла у Гет си-
ма ни ју, та мо је са пла чем и ри да њем 
по че ло по след ње це ли ва ње пре чи-
стог те ла Бо го ма те ри ног. По про ми-
слу Бож јем апо сто лу То ми ни је би ло 
су ђе но да при су ству је по гре бу Мај ке 
Бож је. Кад је до шао хтео је да ви ди те-
ло Бо го ро ди це  отво ри ли су гроб, али 
те ло ни су на шли Го спод Хри стос је 
вас кр снуо те ло Бо го ро ди це у сла ву не-
бе ску. Уве че истог да на, ка да се Апо-
сто ли са бра ше у до му да ве че ра ју, док 
су при но се ћи бла го да ре ње уз но си ли к 
не бу ко мад хле ба оста вљен у част Го-
спо да, ја ви им се Мај ка Бож ја, окру же-
на мно штвом Ан ђе ла, и ре че: Ра дуј те 
се! Ја сам с ва ма у све да не до ве ка. Ово 
је та ко об ра до ва ло Апо сто ле и све 
ко ји су би ли са њи ма, те они ус клик-
ну ше: Пре све та Бо го ро ди це, по мо зи 
нам! Та ко је ус по ста вљен по че так чи-
на уз но ше ња па на ги је, тј. уз но ше ња 
хле ба у част Мај ке Бож је, ко ји се и до 
да нас очу вао у ма на сти ри ма. 

Од та да Све ти Апо сто ли се са ми 
уве ри ше и сву Цр кву уве ри ше у то да 
Пре чи ста Ма тер Бож ја би у тре ћи дан 
по сле по гре бе ња вас кр сну та од Си-
на и Бо га Сво га и у те лу ваз не се на на 
Не бо. Све ти Апо сто ли по но во уђо ше 
у гроб и узе ше пла шта ни цу оста вље ну 
за уте ху ту жни ма и као не ла жно све-
до чан ство Бо го ма те ри ног вас кр се ња 
и ваз не се ња из гро ба. 
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Пред ва ма сто-
ји све ште но слу жи-
тељ, ко га по ка за Дух 
Све ти што оби та ва 
у Цр кви и ру ко во ди 
њо ме, а Све ти ар хи-
је реј ски са бор Срп-
ске Цр кве, на че лу са 
Ње го вом све то шћу, 
па три јар хом срп ским 
Го спо ди ном Па влом, 
иза бра за но вог епи-
ско па Бо гом чу ва не 
Шу ма диј ске епар хи је, 
да од са да ов де на па
са Цр кву Бож ју ко ју је 
Го спод сте као сво јом 
кр вљу (Дап 20, 28).

Иако се го то во 
сви зна мо у Го спо-
ду, ред је да вам ка-
жем ко ју реч о се би. 
До ла зим из да ле ке 
Аме ри ке где сам, уз 
по моћ Бож ју, бла-
го че сти вог на ро да, 
све штен ства и мо на-
штва, као епи скоп слу жио пу них осам 
го ди на. И у овој при ли ци, ме ђу тим, 
же лим по себ но да на гла сим да је цео 
мој жи вот, по чев од два на е сте го ди не, 
ве зан за ма на стир Сту де ни цу. Пре ле-
зе ћи пут од ма на стир ског ђа ка до игу-
ма на, жи вот ми је про ти цао у ра ду и 
мо ли тви уз мо шти и ћи во те ве ли ких 
срп ских све ти ла и све та ца: све тог Си-
ме о на Ми ро то чи вог, Си мо на мо на ха 
и мај ке Ана ста си је. Још у де тињ ству, 

на у чио сам од њих да су свет ска сла ва 
и ма те ри јал на бла га про ла зна, а да су 
веч не и не про ла зне ду хов не и мо рал-
не вред но сти – љу бав и ве ра, до бро та 
и ми ло ср ђе. Уз Сту де ни цу сам се при-
вио као уз нај то по ли је мај чи но кри ло, 
она је мо ја истин ска ду хов на мај ка и 
због то га, ако не што је сам, је сам са-
мо Сту де ни цом. Сли ка Сту де ни це и 
све ти ли ко ви с ње них зи до ва сву да су 
ме пра ти ли и љу ба вљу гре ја ли, и за то 

ТРЕЋИ ЕПИСКОП ШУМАДИЈСКИ
Честитајући нашем Владики Јовану седмогодишњицу служења на трону 

Епископа шумадијске епархије, братсво Саборног храма у Крагујевцу објављује 
ову беседу, изговорену приликом устоличења 1. септембра 2002. године
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ће оста ти у ме ни трај но, ма где био и 
ко ли ко про стор но био да ле ко од Сту-
де ни це. То осе ћа ње но сим у се би као 
дра го це но уну тра шње бла го ко је ми 
да је сна гу да оп сто јим и из др жим као 
епи скоп Цр кве Хри сто ве и са вла дам 
ис ку ше ња и иза зо ве вре ме на.

Као и све та Сту де ни ца, мај ка срп
ских цр ка ва, и ова Са бор на цр ква, 
мај ка епар хи о та Шу ма диј ске епар хи је, 
по све ће на је Ус пе њу Пре све те Бо го-
ро ди це. И у то ме ви дим прст и Про-
ми сао Бож ју за мо ју при сут ност ов де. 
У овом све том тре нут ку са ги њем гла-
ву под све ти Бо го ро ди чин омо фор и 
мо лим јој се: Мај ко Бо жи ја, бу ди ми 
од по мо ћи и за јед но са свим срп ским 
све ти те љи ма по др жи ме да не за лу там 
у сплет ним ста за ма овог све та.

Све ти апо стол Па вле ка же: Бла
го да ћу Бож јом оно што сам, и ње го ва 
бла го дат не оста без пло да (1 Кор 15, 
10). Та ко не што и ја бих да нас мо гао 
да ка жем. Слу же ћи 
Бо гу и Цр кви Хри сто-
вој, ка ко у Сту де ни ци 
та ко и у За пад но а ме-
рич кој епар хи ји, осе-
ћао сам се као пче ла, 
ко ја ле те ћи од цве та 
до цве та, узи ма ме до-
но сне со ко ве. Ви ше 
при ма ју ћи не го да-
ва ју ћи, пре но сио сам 
тај пло до но сни прах с 
јед ног цве та на дру ги. 
И ако бих мо гао чи ме 
да се по хва лим, то су 
упра во ти ме до но сни 
пло до ви ду бо ке ве ре 
срп ског на ро да ко је 
сам до жи вео на оба 
ме ста мог слу же ња. 
Они пред ста вља ју ду-

хов но ис ку ство ко је вам до но сим као 
дра го це ни дар.

Ула зе ћи да нас у овај све ште ни 
трон Шу ма диј ске епар хи је, све стан 
сам од го вор но сти ко ју ми Цр ква по ве-
ра ва, али чвр сто ве ру јем у по моћ Бож-
ју и као не кад Исус На вин, чу јем глас: 
Не бој се, с то бом ћу би ти и не ћу те 
оста ви ти (ИНав 1, 5). Чу јем и по зив 
ца ра Да ви да: Пре дај Го спо ду пут свој 
и уздај се у Ње га, и Он ће учи ни ти као 
све тлост прав ду тво ју (Пс 26, 5).

Та ва ра у по моћ Бож ју и по слу-
шност Цр кви до ве ла ме је да нас ов де 
ме ђу вас, бра ћо и се стре, да про по ве-
дам Бо жан ску на у ку и огла сим сви ма 
го ди ну ми ло сти Го спод ње (Ис 61, 2), да 
про по ве дам реч Бож ју у до бро вре ме и 
не вре ме (2 Тим 4, 2), сва ко ме ко мо же 
и хо ће да чу је (Мт 11, 15), да про по ру-
чим и се би и ва ма: Бди мо и мо ли мо се 
(Мк 14, 38), јер су да ни зли (Еф 5, 16), 
ка ко ка же све ти апо стол Па вле. Да 
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се стал но об на вља мо у Је ван ђел ском 
жи во ту и уса вра ша ва мо се до пу но ће 
ра ста Хри сто вог, јер ће мо кроз лич-
ну об но ву лак ше до ћи до по зна ња Бо-
га ко ји нам ука зу је на исти ну, прав ду 
и љу бав. Ве ру јем и на дам се, да ће ме 
у мом бу ду ћем ра ду, као и у до са да-
шњем, во ди ти ру ка Го спод ња и би ти 
са мном, да ће ме Го спод Исус Хри-
стос упу ћи ва ти да му дро и ко ри сно 
при во дим по вер но ми ста до у Цар-
ство Бож је. Оства ри ва ње Цар ства не-
бе ског кроз Ев ха ри стиј ску за јед ни цу 
по ве ре ног ми све штен ства, мо на штва 
и вер ни ка, би ће глав на бри га мо га ар-
хи па стир ског ра да.

Тру ди ћу се да на ро ду Бож јем у овој, 
од са да мо јој но вој ку ћи, све до чим не 
са мо реч ју већ и жи во том сво јим: да је 
Го спод рас пе ти и вас кр сли Спа си тељ 
наш, Го спод и го спо дар вре ме на, исто-
ри је и нас. Тру ди ћу се да све до чим се-
би и дру ги ма да је наш бли жњи ра дост 

на ша и рај наш, јер Све ти оци 
ка жу: Ко ви ди бра та сво га, 
тај ви ди и Бо га. За то је Епи-
скоп, по ре чи ма све тог Јо ва на 
Зла то у стог ду жан да сви ма 
слу жи и но си те рет свих, а 
у Цр кви ве ли чи на се сти-
че оно ли ко ко ли ко слу жи мо 
дру ги ма.

Шта да обе ћам да нас ов-
де пред ва ма и Бо гом жи вим? 
Не усу ђу јем се да ишта дру го 
ка жем осим да ћу свим сво-
јим си ла ма и сна гом ко ју ми 
Бог бу де дао одр жа ти и чу ва-
ти по ре дак у Цр кви, из ра жен 
у све тим ка но ни ма и дру гим 
цр кве ним про пи си ма, као 
и све том Пре да њу ко је нам 
ука зу је и ко је нас уво ди у 
Цар ство Бож је и ко је се про-

ја вљу је и да је кроз са би ра ње и слу же-
ње све те Ли тур ги је и при че шћи ва ње. 
За то, сту па ју ћи да нас као епи скоп на 
трон епи ско па шу ма диј ских, ја не мам 
ни ка кав по се бан, свој про грам, до Је-
ван ђе ља Хри сто вог, те Бла ге Ве сти о 
Бо гу ме ђу на ма и Цар ству Бож јем, ко-
је ћу про по ве да ти у вас це лој Шу ма диј-
ској епар хи ји и на сва ком ме сту.

Кра гу је вац и Шу ма ди ја, ва зда су 
би ли ин спи ра ци ја срп ске ду хов не и 
на ци о нал не ми сли, ба сти он, твр ђа ва 
и пи је монт све у куп ног Срп ства, што 
оба ве зје сва ког Ср би на, а по го то ву 
Епи ско па Срп ске Цр кве. Ту, на до ма-
ку, у Ора шцу, бе смрт ни Ка ра ђор ђе 
упа ли веч ну зу бљу Ср би но ве сло бо де, 
ко ја је до тад би ла за пре та на пу них пет 
сто ти на го ди на. Нај хра бри јем чо ве ку 
Евро пе де вет на е стог ве ка ни је не до-
ста ја ла сна га ве ре у вас кр слог Хри ста 
Спа си те ља, ко ју је та ко сна жно из ра-
зио у свом про гла су упу ће ном срп ском 
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на ро ду и сво јој хра број вој сци из То-
по ле, од суд не 1804. и 1813. го ди не. Ту 
сво ју ве ру оте ло тво рио је и кроз сво ју 
за ду жби ну, цр кву по све ће ну Пре све-
тој Бо го ро ди ци. Сво ју опре де ље ност 
за не бо пре нео је и на сво је по том ке. 
Због то га да нас има мо ве ли чан стве-
ни храм на Оплен цу, срп ском Ара ра-
ту, за ду жби ну Ка ра ђор ђе вог уну ка и 
пра у ну ка, кра ље ва Пе тра I и Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа.

Мо је су сна ге ма ле, те се ја у њих и 
не уздам, али чвр сто ве ру јем у по моћ 
Бож ју ко ја се не моћ ни ма да је, као што 
оче ку јем и по моћ од бра ће све ште ни-
ка, мо на ха и мо на хи ња, тог нај леп шег 
ру ко са да и укра са Цр кве Хри сто ве, 
али и од вас, ве ру ју ћег и по бо жног 
на ро да Шу ма диј ске епар хи је.

Дра га мoја ду хов на де цо, уве рен 
сам да ће ми Го спод мо ли тва ма ва-
шим по мо ћи да, и по ред мо је не до-
стој но сти и гре шно сти, не бу дем онај 
ко ји ће уна за ди ти за са ђе ни и од не-
го ва ни Ви но град, већ онај ко ји ће га 
уна пре ди ти оно ли ко ко ли ко то Го-
спод бу де хтео. При ма ју ћи жезл шу-
ма диј ских епи ско па, укра шен ча сним 
кр стом, осве штан све тим Са вом, му-
че ни ци ма шу ма рич ким, ча сним жи-
во том мо на штва, све штен ства и на-
род ном љу ба вљу, пре по ру чу јем се бе 
сви ма ва ма ко ји ма је Бог до та као ср
ца (1 Сам 10, 26), да бу дет са мном и 
да ми по мог не те.

Же лим да са ра ђу јем са свим љу ди-
ма до бре во ље. Оче ку јем да ћу за до бро 
стра дал не и на па ће не Срп ске Цр кве 
и срп ског на ро да на и ћи на раз у ме ва-
ње и по моћ пред став ни ка др жав не 
вла сти. Оче ку јем по моћ, та ко ђе, и од 
по сле ни ка у на у ци и кул ту ри, ка ко би-
смо се по ка за ли као до стој ни по том ци 
сво јих ве ли ких пре да ка. Сви ма ва ма, 

го спо до, ко ји же ли те да по ста не те са-
труд ни ци на цр кве ном и на ци о нал ном 
ор га ни зму, вра та Шу ма диј ске епар хи је 
би ће увек отво ре на.

Знам да су мно ги за ду жи ли сво-
јим жи во том и ра дом Шу ма диј ску 
епар хи ју. По ме нуо бих са мо дво ји цу 
углед них и ум них ар хи је ре ја: вла ди-
ку Ва ле ри ја на и мог прет ход ни ка, му-
дрог вла ди ку Са ву. Наш на род је пред 
њи хо вим за слу га ма за па лио не у га-
си ва кан ди ла за хвал но сти. Њи ма и 
сви ма дру ги ма ко ји су за ду жи ли ову 
епар хи ју и Цр кву веч ним, бе смрт ним 
де ли ма, не ка је од Го спо да на гра да, а 
од нас за хва ла.

За хва љу јем Ва ма, Ва ше пре о све-
штен ство, дра ги вла ди ко Ва си ли је, 
на овом све ште ном чи ну, див ним ре-
чи ма и брат ским же ља ма за мој бу-
ду ћи рад у овој епар хи ји. Мо лим Вас 
да мо ју за хвал ност пре не се те Све том 
ар хи је реј ском си но ду, на че лу с Ње го-
вом све то шћу, па три јар хом срп ским 
Го спо ди ном Па влом. До зво ли те ми 
да Вам се искре но за хва лим, у име 
све штен ства, мо на штва, на ро да ове 
епар хи је и у сво је лич но име, за Ва ша 
ве ли ка за ла га ња док сте ад ми ни стри-
ра ли овом епар хи јом.

Ра ду је се мо ја ду ша и ве се ли ср це 
што да нас ов де ви дим бра ћу ар хи је-
ре је ко ји су до шли да ме мо ли тве но 
по др же и да по де ле са мном ду хов-
ну ра дост. Мо ја се ду ша ра ду је и због 
при су ства ве ли ког бро ја све штен-
ства, мо на штва, бла го че сти вог на-
ро да и њи хо вих пр ва ка, мо је бра ће и 
се ста ра по кр ви, мо јих ку ма о ва, при-
ја те ља и са рад ни ка, оку пље них да нас 
на све тој Ли тур ги ји, у јед ном од нај-
зна чај ни јих мо ме на та у мом жи во ту. 
Не ка Бож ја бла го дат бу де са сви ма 
ва ма кроз ве ко ве. Амин.
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Бра ћо и се стре, на ше ју део - хри шћан ско 
пре да ње по чи ва на От кри ве њу. Да кле, пр ви 
ко рак ко ји је учи њен, ни је био људ ски ко рак. 
Ни смо ми от кри ва ли па за тим от кри ли Бо га, 
не го на про тив, Бог је Онај ко ји је пр ви за во-
лео чо ве ка и ко ји му се от крио. И од он да, од 
пр вог тре нут ка му се от кри вао и – от кри ва 
му се и да нас. Да кле, наш Бог је от кри ве ни 
Бог, Бог ко ји се от кри ва у сво јој тво ре ви ни 
и ко ји се от кри ва у исто риј ским до га ђа ји ма. 
Кад отво ри те Све то Пи смо ви де ће те ту за-
бе ле шку о ту ма че њу исто риј ских до га ђа ја, 
ви де ће мо сви ми да се та оп шта књи га са-
сто ји од мно го ма њих књи га пи са них у јед-
ном ду гом вре мен ском пе ри о ду. Опет, она је 
је дин стве на и упра во го во ри о до га ђа ји ма, 

до га ђа ји ма из људ ске исто ри је у ко ји ма се Бог от кри вао, у ко ји ма је и кроз ко је је 
во дио људ ски род ка спа се њу. 

Да кле, све оно што Бог чи ни, чи ни ра ди нас љу ди и ра ди на ше га спа се ња. 
То ми хрић ша ни ни ка да не тре ба да из гу би мо из ви да, јер са мо му Бо гу у Све тој 
Тро ји ци ни је ни шта по треб но. Сам Бог, са ма Све та Тро ји ца има пу но ћу жи во та у 
се би. Све оно што Бог чи ни ства ра ју ћи свет, а за тим кроз људ ску исто ри ју, чи ни 
ра ди нас и ра ди на ше га спа се ња. Пре ма то ме, и све оно што се де си ло у исто ри ји, 
сви до га ђа ји спа се ња има ју ва жност, пре суд ну ва жност за нас и за на ше спа се ње. 
Та ко исто и овај да на шњи до га ђај . Чу ли смо ма ло пре у Јева нђе љу ка ко овај до-
га ђај опи су је апо стол Ма теј. И оста ли је ван ђе ли сти има ју овај до га ђај за пи сан, 
да кле, да је Го спод по вео на ви со ку го ру, на го ру Та вор, по пре да њу, три сво ја уче-
ни ка, Пе тра, Јо ва на и Ја ко ва и пред њи ма се пре о бра зио по ка зав ши Сла ву сво ју. 

Шта тај до га ђај зна чи, бра ћо и се стре, за на ше спа се ње? Вр ло че сто хри шћа ни 
по след њих ве ко ва, и на Ис то ку и на За па ду, за не ма ру ју не ке су штин ске ства-
ри ко је се ти чу на ше ве ре, па ка жу: ни је по треб но да зна мо мно го о на шој ве ри. 
Ве ра, то је не ка кво ста ње ср ца; ве ра, то је да се ја ле по осе ћам у цр кви, ре ци мо, 
кад уђем у све ти храм. Али, чо век се не осе ћа ле по са мо у цр кви, осе ћа се ле по и 
на дру гим ме сти ма ко је не до жи вља ва као про стор на шег спа се ња. Да кле, ни је 
ствар на ше ве ре да ли се осе ћа мо ова ко или она ко, да ли ће мо ве ру да све де мо 
на вр ло јед но став не ства ри, пси хо ло шке пре све га, већ шта је оно што Бог на ма 
же ли да ка же. Па он да хри шћа ни ка жу да је то те шко. Ко ће да се ба ви та квим 
круп ним ства ри ма ко је обич но на зи ва мо дог мат ским. Али, да су то та ко те шке 

Беседа

На дан ПРЕОБРАЖЕЊА
Господа Нашег Исуса Христа
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ства ри, Бог их он да не би чи нио. Јер, ако је све ра ди нас и ра ди на ше га спа се ња, 
за што би он да Бог ра дио не што што ми не ће мо да раз у ме мо? Да кле, по треб но је 
ипак ма ло тру да. На рав но, не мо же се у на шу ве ру ни ући, а не мо же се у њој ни 
оби та ва ти без тру да. По тре бан је труд да раз у ме мо шта то Го спод же ли да нам 
ка же кроз исто риј ске до га ђа је. 

И ево, да нас има мо то да је Он тро ји ци сво јих уче ни ка об ја вио Сла ву сво ју. 
И ка же, за бли ста се и за си ја Ње го во ли це као сун це. Ње го во Бо жан ство се про-
ја ви ло на је дан ви дљив на чин. Апо сто ли су ви де ли Све тлост, исту ону све тлост, 
бра ћо и се стре, ко ју ми Пра во слав ни сли ка мо на ико на ма. Ми Пра во слав ни, ко ји 
та ко во ли мо ико не, сли ка мо их за пра во на је дан дог мат ски на чин. Сви ми до бро 
зна мо да не ће мо да це ли ва мо сва ку сли ку, па би ло да је она и сли ка све ца - та 
сли ка ко ју це ли ва мо мо ра да бу де ико на. И она је сли ка на Све тло шћу упра во 
овом та вор ском, Све тло шћу о ко јој смо да нас чу ли и чи ји пра зник да нас про-
сла вља мо. На ико ни не ма сен ке, ико на је сва упра во у та вор ској Све тло сти ко је 
зна чи на ше спа се ње. Го спод Наш оби та ва у Све тло сти, а на ше спа се ње је у то ме 
да и ми оби та ва мо у ис тој тој Све тло сти. 

По гле дај те са мо ка ко су апо сто ли збу ње ни, па ка же Пе тар, до бро нам је ов де 
би ти! Шта је то до бро? На вр ху те го ре та вор ске је пу сти ња, не ма ни че га. Шта је 
ту до бро? До бро је што се Хри стос ту на ла зи и што они оби та ва ју у Све тло сти 
Не ство ре ној, Све тло сти Бо жи јој. То је људ ско спа се ње и то је тај до га ђај ко ји је 
та ко ва жан, пре су дан, суд бо но сни за нас, да ми љу ди мо же мо да ви ди мо тај до-
га ђај, да мо же мо да бу де мо при ча сни ци Бо жан ске Све тло сти и ти ме да се спа-
са ва мо. 

У XIV ве ку је по сто јао је дан вр ло озби љан су коб из ме ђу из ве сног ли тин ству-
ју ћег те о ло га Вар ла а ма и све то га Гри го ри ја Па ла ме, ар хи е пи ско па со лун ског. Тај 
ла тин ству ју ћи те о лог је го во рио да та вор ска Све тлост ство ре на, па пре ма то ме 
је сте ва жна али ни је од пре суд ног зна ча ја. Док је све ти Гри го ри је Па ла ма твр дио, 
а и сви иси ха сти са њим, да, уко ли ко је то та ко, он да је до ве де но у пи та ње на ше 
спа се ње. Јер, чо век се не спа ша ва ни чим ство ре ним. Чо ве ку је по тре бан Бог и то 
не ство ре ни Бог. Ако је та вор ска Све тлост ство ре на, он да не ма спа се ња. Он да 
је на ше спа се ње до ве де но у пи та ње и за то чвр сто ин си сти рао све ти Гри го ри је 
Па ла ма, а и це ло куп но Пра во слав но бо го сло вље, да је та све тлост не ство ре на. 
Дру гим ре чи ма, да чо век мо же да ко му ни ци ра са том Све тло шћу, да мо же да 
оби та ва у Све тло сти Бо жи јој. И то је оно што је бит но за це лу тво ре ви ну. 

Бра ћо и се стре, ка же на јед ном ме сту све ти апо стол Јо ван Бо го слов у свом 
От кри ве њу, у сво јој Апо ка лип си, да ви ди Но во Сун це и Но ву Зе мљу, да кле, ви ди 
пре о бра же ну тво ре ви ну. Оно што су уче ни ци ви де ли на Го ри та вор ској, то је оно 
ста ње по след њег да на, пре о бра же ни чо век, пре о бра же ни свет. А то опет зна чи 
да сва тво ре ви на има по тен ци јал да да се пре о бра зи. То је оно што је за лог и га-
ран ци ја на ше га спа се ња и циљ на ше га жи во та. Ни шта ма ње у свом жи во ту чо век 
не тре ба да по ста ви се би за циљ сем обо же ња, сем оби та ва ња у Бо жан ској Све-
тло сти, та вор ској Све тло сти.  Протојереј – ставрофор,

 др Зоран Крстић, 
(пруезето са сајта Епархије шумадијске)
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По ред утвр ђи ва ња про гра ма и 
пла на за че твр ти раз ред бо го сло
ви ја, о ко јим се још те ма ма цр кве не 
про све те раз го ва ра ло на по след њем 
ску пу нај од го вор ни јих љу ди ове обла
сти у Кра гу јев цу?

У Кра гу јев цу је не дав но за се да-
ла Ко ми си ја за уна пре ђе ње про све те 
СПЦ. Глав на те ма овог за се да ња би-
ло је утвр ђи ва ње пла на и про гра ма за 
на ше но ве пе то го ди шње бо го сло ви је. 
Тај је по сао, хва ла Бо гу, у Кра гу јев цу 
за вр шен, та ко да ће мо од је се ни има-
ти но ви план и про грам по ко ме ће 
ра ди ти свих на ших се дам бо го сло ви-

ја под упра вом Све тог Ар хи је реј ског 
Си но да. По ред ра да на утвр ђи ва њу 
пла на и про гра ма за бо го сло ви је, у 
Кра гу јев цу је по ме ну то и шта би све 
би ло по треб но да се уна пре ди на ше 
цр кве но школ ство. Ту је по ме ну та 
струч ност на став ног ка дра, из ра да 
аде кват них уџ бе ни ка за бо го сло ви је, 
при пре ма ње по треб них ин фор ма тич-
ких ка би не та и уре ђе ње ђач ких учи о-
ни ца и ин тер на та. Све су то отво ре на 
пи та ња на ко ји ма мо ра мо ра ди ти у 
пред сто је ћем пе ри о ду.

Да ли се пла ни ра отва ра ње пи
та ња тра ја ња сред њег бо го слов ског 
шко ло ва ња, да ли и да ље оста ју пе
то ра зред не бо го сло ви је или се раз
ми шља о вра ћа њу на че тво ро ра зред
ни про грам да би свр ше ни бо го сло ви 
рав но прав но са ђа ци ма из све тов них 
шко ла на ста ви ли ви со ко те о ло шко 
обра зо ва ње?

По од лу ци Све то га Са бо ра и Си-
но да СПЦ, на ше бо го сло ви је су пе-
то го ди шње шко ле и не ве ру јем да је 
са да мо гу ће то из ме ни ти. Би ло је гла-
со ва у Са бо ру и за и про тив пе то го-
ди шњих бо го сло ви ја, али је са да ова-
ко усво је но. Свр ше ни уче ни ци на ших 
бо го сло ви ја не ће би ти мно го у гу бит-
ку у од но су на уче ни ке дру гих шко ла, 
јер ће мо ћи да се упи шу на па стир ски 
смер на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту СПЦ у Бе о гра ду, ко ји тра је 
три го ди не. По за вр шет ку па стир ског 
сме ра, они сти чу пу но ака дем ско зва-
ње и мо гу рав но прав но да кон ку ри шу 
свим ака дем ски обра зо ва ним мла-
дим љу ди ма у на шој зе мљи, те мо гу да 

БУДУЋНОСТ ЦРКВЕНОГ ШКОЛСТВА
Интервју са Епископом далматинским господином Фотијем
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пре у зи ма ју од го вор не слу жбе уну тар 
са ме СПЦ.

Над ле жна ми ни стар ства Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је од вер ских за јед ни
ца, па и Срп ске Пра во слав не Цр кве, 
зах те ва ју ула зак у про цес акре ди
та ци је цр кве них про свет них за во да. 
Ка кав је став на ше Цр кве о ово ме, 
од но сно да ли је на ви ди ку пот пу
на ре фор ма бо го слов ског шко ло ва ња 
у сред њим шко ла ма? Чу ли смо да се 
спо ми ње иде ја о не кој вр сти пра во
слав них гим на зи ја.

У Кра гу јев цу је би ло ре чи и о 
евен ту ал ној акре ди та ци ји на ших бо-
го сло ви ја у про свет ни си стем Ре пу-
бли ке Ср би је и то оних бо го сло ви ја 
ко је се на ла зе на ње ној те ри то ри ји. 
То зна чи: Бе о град, Срем ски Кар лов-
ци, Кра гу је вац и Ниш. Акре ди та ци ја 
је, ме ђу тим, са мо на чел но по ме ну та, 
јер је то је дан про цес ко ји тек пред-
сто ји и о ње му ће се још го во ри ти на 
на шем Са бо ру и Све том Си но ду. За 
акре ди та ци ју је по треб но пред у зе ти 
од ре ђе не ко ра ке и учи ни ти кон так те 
са Ми ни стар ством про све те Ре пу-
бли ке Ср би је, као над ле жним ми ни-
стар ством за ово пи та ње. По што је 
из ве сно да ће овај про цес ду го тра-
ја ти, Све ти Ар хи је реј ски Си нод је у 
пред ло жио свим епар хиј ским Ар хи-
је ре ји ма СПЦ, да до та да мо гу да ра де 
на отва ра њу пра во слав них гим на зи ја 
у сво јим Епар хи ја ма. Број не ова кве 
гим на зи је већ по сто је у дру гим пра-
во слав ним зе мља ма, на при мер у Ру-
си ји и Грч кој. Те гим на зи је би мо гле 
од мах по осни ва њу да бу ду шко ле са 
пра вом јав но сти и са мим тим акре ди-
то ва не код Ми ни стар ства про све те. 
Пра во слав не ги ман зи је би свр ше ним 
уче ни ци ма да ва ле про ход ност да сту-
ди ра ју и дру ге све тов не фа кул те те и 

њих би мо гле да уче и де вој ке, што је 
та ко ђе пред ност, по сма тра но у сми-
слу при пре ма ња ка дро ва за ве ро на у-
ку у на шој Цр кви.

Зна се да је ма те ри јал ни ста тус 
на ших бо го сло ви ја вр ло не за ви дан. 
Да ли ће Све ти Ар хи је реј ски Си нод 
или Са бор раз ре ша ва ти, у са деј ству 
са др жа вом, овај про блем?

Тре нут но се на ше бо го сло ви је фи-
нан си ра ју пре ко Све тог Ар хи је реј-
ског Си но да. То је до бро да та ко бу де 
и да та ко оста не. Ка ко ће, пак, Све ти 
Си нод по пу ња ва ти свој фонд за цр-
кве но школ ство и цр кве ну про све ту 
уоп ште, то је дру го пи та ње. За на шу 
Цр кву је ве о ма бит но да, бар што се 
ти че сред њо школ ског обра зо ва ња, 
чу ва мо ауто но ми ју сво га школ ства, а 
за то је по треб на и фи нан сиј ска ауто-
но ми ја.

Наш Пра во слав ни бо го слов ски 
фа кул тет у Бе о гра ду већ не ко ли ко 
го ди на се на ла зи у са ста ву Бе о град
ског Уни вер зи те та, од но сно, хва ла 
Бо гу, вра ћен је та мо где му је ме сто. 
Да ли то до при но си на прет ку на ше 
бо го слов ске на у ке?

Сва ка ко да је ве ли ки успех ула-
зак на шег Пра во слав ног бо го слов-
ског фа кул те та у са став Бе о град ског 
Уни вер зи те та. О то ме би аде кват ни-
је мо гао да го во ри не ко ко већ ра ди 
на на шем фа кул те ту. Ко ли ко је на ма 
по зна то, бо го слов ски фа кул тет у Бе-
о гра ду је био ини ци ја тор осни ва ња 
Бе о град ског Уни вер зи те та, што са мо 
по се би го во ри да је на шем фа кул те ту 
ме сто на Уни вер зи те ту. Ула ском на-
шег фа кул те та на Бе о град ски Уни вер-
зи тет, мно ги сту ден ти, ко ји сту ди ра ју 
дру ге фа кул те те мо ћи ће да слу ша ју 
по је ди на пре да ва ња на на шем фа кул-
те ту и та ко се упо зна ју са би блиј ским 
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уче њем о ства ра њу све та и чо ве ка и 
о хри шћан ском ви ђе њу исто ри је. То 
је ве ли ка пред ност да на шњих сту де-
на та, јер је мно гим ге не ра ци ја ма од 
Дру гог свет ског ра та, па све до не-
дав но то би ло ус кра ће но. Са мим тим 
и њи хо во обра зо ва ње је би ло ма ње 
це ло ви то и у из ве сном сми слу не пот-
пу но, што код да на шњих сту де на та 
не ће би ти слу чај.

Да ли укљу чи ва ње на ших ви со
ко школ ских уста но ва (бе о град ског и 
у Фо чи) под окри ље Уни вер зи те та, 
на не ки на чин, ума њу је ути цај Цр кве 
на про фил сту ди ја, од но сно да ли ће 
свр ше ни сту ден ти од го ва ра ти па
стир ским и оста лим по тре ба ма на
ше Цр кве?

Већ сам у прет ход ном од го во ру, 
чи ни ми се, ре као о зна ча ју и о пред-
но сти ула ска на шег фа кул те та у са став 
Уни вер зи те та. То што сам ре као за 
Ср би ју, сва ка ко се од но си и на Са ра-
јев ски Уни вер зи тет. Ути цај Цр кве, то 
јест на шег Са бо ра и Си но да на на ше 
бо го слов ске фа кул те те ни је да нас ни-
ма ло ума њен, јер сва ко ко кон ку ри ше 
за аси стен та или про фе со ра на на шем 
фа кул те ту, тре ба бла го слов Цр кве, 
то јест сво га над ле жног Епи ско па. 
Дру га је ствар пи та ње са ме на ста ве, 
струч ног уса вр ша ва ња и оста лих на-
уч них ак тив но сти на фа кул те ту. У тој 
обла сти сви фа кул те ти има ју из ве сну 
ауто но ми ју, па та ко и наш. То не мо ра 
би ти ни шта не га тив но, већ че сто мо-
же да бу де по зи тив но, јер до при но си 
раз во ју бо го слов ске на у ке.

Го во ри се о отва ра њу но вих пра
во слав них фа кул те та. Шта нам о 
то ме мо же те ре ћи?

Све ти Ар хи је реј ски Са бор СПЦ 
је већ до нео од лу ку да се отво ри још 
је дан пра во слав ни бо го слов ски фа-

кул тет и то у Ни шу. Сма трам да је то 
до бро и да је по треб но мо жда у још 
не ко ли ко ве ли ких гра до ва у Ср би ји 
отво ри ти ви со ко школ ске уста но ве 
СПЦ. То про сто на ме ће вре ме у ко ме 
жи ви мо и све ве ћи број мла дих љу ди, 
ко ји же ле да сту ди ра ју бо го слов ски 
фа кул тет, тра га ју ћи за сми слом жи-
во та. Отва ра њем но вих ви со ко школ-
ских уста но ва СПЦ, отво рио би се 
још је дан но ви про блем, а то је обра-
зо ва ње на шег бо го слов ског ка дра. То 
зна чи да би у пред сто је ћем пе ри о ду 
би ло по треб но ве ли ки број да ро ви-
тих сту де на та са на ших фа кул те та 
сла ти на ма ги стар ске и док тор ске 
сту ди је ши ром пра во слав ног све та, 
да би се они ка сни је вра ти ли и пре у-
зе ли ме ста про фе со ра на тим фа кул-
те ти ма. То је на рав но, та ко ђе, про цес 
и би ће по треб но до ста вре ме на да се 
то оства ри, али би у том прав цу тре-
ба ло раз ми шља ти и ра ди ти. 

Ар хи је реј сте у Епар хи ји дал ма
тин ској, ко ја се на ла зи у Ре пу бли
ци Хр ват ској и ко ја је стра хо ви то 
стра да ла у ра ту де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Ко ли ко је учи ње но на 
пла ну об но ве? Вра ћа ју ли се про те ра
ни Ср би? Ка ко ко мен та ри ше те од но
се са др жа вом на чи јој сте те ри то
ри ји?

Па, да. СПЦ и наш на род су до-
жи ве ли ве ли ко му че ни штво и стра-
да ње у по след њем ра ту на про сто ру 
дал ма тин ске Епар хи је. Ми смо, хва-
ла Бо гу, учи ни ли ко ли ко смо мо гли 
да се нор ма ли зу је цр кве ни жи вот у 
на шој Епар хи ји, што је сва ка ко је дан 
од пред у сло ва за по вра так прог на-
них Ср ба. Што се ти че од но са са хр-
ват ском др жа вом, он је ре гу ли сан 
За ко ном о вер ским за јед ни ца ма и 
Уго во ром, ко ји смо ми као Цр ква пот-
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пи са ли са др жа вом. Тре нут на нам је 
пре о ку па ци ја бор ба за по вра так на ше 
цр кве не имо ви не и об но ва цр кве них 
обје ка та, од ко јих су мно ги и ре ги-
стро ва ни као кул тур ни спо ме ни ци у 
Ре пу бли ци Хрв та ској, па са мим тим 
оче ку је мо по моћ и хр ват ске др жа ве.

Ва ша Епар хи ја, од но сно из да вач
ка уста но ва „Исти на“ има вр ло бо га
ту и за па же ну из да вач ку де лат ност. 
Шта на ја вљу је те као но ве из да вач ке 
по ду хва те?

По ред ра да на об но ви цр кве них 
обје ка та и на по врат ку на шег на ро да, 
сма тра мо, та ко ђе, да је ве о ма бит на 
ак тив ност Цр кве ми си ја и про све та. 
Због то га смо и ми по че ли да об ја-
вљу је мо књи ге ра зних бо го слов ских 
са др жа ја – од ка ти хет ске ли те ра ту ре 
до де ла све тих Ота ца Цр кве. Све нам 
је то по треб но, јер су да нас мла ди љу-
ди глад ни и жед ни истин ске ду хов не 
хра не и из вор ног пра во слав ног бо го-
сло вља. Оно што са да тре нут но ра ди-
мо је сте при пре ма Мо но гра фи је ма-
на сти ра Дра го ви ћа, по диг ну тог 1395. 
го ди не и уџ бе ни ка ен гле ског је зи ка за 
пра во слав не бо го сло ви је и гим на зи је 
„Co me and See“. Та ко ђе се на да мо да 
ће мо до ок то бра, до сај ма књи га у Бе-
о гра ду, об ја ви ти и књи гу проф. J. Ка-
ра ви до пу ло са из Со лу на „Ту ма че ње 
по сла ни ца из су жа ња ства све тог апо-
сто ла Па вла“.

За па же но је на сто ја ње „Исти
не“ да се на срп ски је зик пре ве де што 
ви ше аутен тич них све то о тач ких 
тек сто ва и на том пла ну је за па жен 
Ваш пре во ди лач ки тим. Да ли ви ди
те мо гућ ност да се на ни воу на ше 
по ме сне Цр кве об је ди не све бо го слов
ске и пре во ди лач ке сна ге и у про је кат 
пре во ђе ња па три стич ке ли те ра ту
ре кре не план ски?

На јед ној од по след њих сед ни ца 
Све тог Си но да, по но во је оформ ље-
на Ко ми си ја за пре вод Све то га Пи-
сма (Ста ри За вет). Дај Бо же да се из 
ове ко ми си је фор ми ра је дан тим за 
пре вод све тих Ота ца на са вре ме ни 
срп ски је зик, ко ји би се са чи нио са 
из вор ног грч ког је зи ка. Пре во де све-
тих Ота ца дру ге по ме сне пра во слав-
не цр кве одав но има ју – Ру си, Ру му-
ни и дру ги, а пре во ди све тих Ота ца 
по сто је и на нај ве ћем бро ју за пад них 
је зи ка. Ми тре нут но има мо са мо не-
ке пре во де све тих Ота ца, об ја вље не 
у окви ру, мо же мо сло бод но ре ћи, бо-
га те из да вач ке де лат но сти на ше Цр-
кве да нас. Ме ђу тим, то ни је до вољ но. 
Ком плет на де ла све тих Ота ца би тре-
ба ла би ти об ја вље на од стра не Све-
тог Ар хи је реј ског Си но да, чи ме би се 
овом из да њу дао нај ши ри ле ги ти ми-
тет и аутен тич ност и та ко би се ова 
де ла мо гла ко ри сти ти у окви ру на ше 
бо го слов ске на у ке и обра зо ва ња.

И лич но се ба ви те бо го сло вљем 
као на у ком. Шта су Ва ше тре нут не 
пре о ку па ци је?

Ја сам упи сан на док тор ске сту-
ди је на на шем Пра во слав ном бо го-
слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Мо ја 
област је Но ви За вет, а ужа те ма ко-
јом би тре ба ло да се ба вим је те о ло-
ги ја кр ште ња у По сла ни ца ма све тог 
апо сто ла Па вла. Сва ка ко да дру ге 
оба ве зе ко је имам као по слу ша ње у 
на шој Цр кви ре ме те пот пу но и пре-
да но ба вље ње но во за вет ним бо го-
сло вљем, али ћу по ку ша ти, ко ли ко ми 
Бог да сна ге, да ра дим и на овом по љу 
ко је сма трам ве о ма зна чај ним за жи-
вот и ми си ју на ше све то сав ске Цр кве.

Раз го ва рао Го ран Ми ћић је реј, 
пре у зе то са сај та Eпар хи је

шумадијске
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Манастир Светих архангела – 
Тресије у Космају доживео је да 13. 
септембра 2009. године обележи три 
знаменита датума у свом постојању: 
седам векова од настанка, три столећа 
од прве обнове и седам деценија од 
почетка нових радова – који још нису 

окончани – како би овај светилник 
космајске Свете горе наставио да буде 
лучоноша духовности и жељено место 
сабрања Божјих људи. Манастир 
Тресије привлачи пажњу уредношћу, 
лепотом за око и мелемом за душу. 
То је заслуга старешине манастира, 
схиархимандрита Јована (Маричића), 
који је у овом манастиру пуних шест 
деценија. 

Дан доласка у манастир остао ми 
је дубоко урезан у памћење, прича 

отац Јован. Идући у рано јутрo путем 
ка манастиру, осетио сам тако снажан 
мирис тамјана, као никада у животу. У 
манастиру, сваки предмет привлачио 
је моју пажњу сјајем и чудном лепотом.

Када посетиоци манастира 
Тресије кроче у порту и сусретну се 
са Вама, на шта им прво скренете 
пажњу?

Не када уђу у наш манастир, када 
пређу праг наше капије, него и када 
му прилазе, и свакодневно помислим 
- нека се Богу моле. Велики су били, 
поготово данас, изазови и искушења 
за наше душе. Само вера наша 
православна може да нас сачува и 
спасе.

Какав утисак носите, осврћући 
се на обнову и изградњу у којој сте 
учествовали као духовник и неимар?

У души сам смирен и задовољан 
када људи, верници и намерници, дођу 
оптерећени неким својим немирима, а 
оду одавде смирени и растерећени. О 
обнови и изградњи нашег манастира, 
у претходним годинама, нека дела 
говоре. Она то чине упечатљивије 
од наших речи. Овај манастир је 
историјски манастир. Овај манастир 
је устанички манастир. Био је руина 
која је личила на једног старца који 
је све ратове одратовао. Изумрла му 
породица. Остао слеп и хром. Тако 
је овај манастир некада изгледао. 
А данас, овде се догодио прави 
препород.

Готово свакога дана у манастиру 
се нешто гради, ради, ствара. 

СЕДАМ ВЕКОВА КОСМАЈСКОГ 
МАНАСТИРА ТРЕСИЈЕ

Разговор са игуманом тресијским, схи-архимандритом Јованом
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Напредак је толико очигледан да ова 
Светиња већ сада личи на најлепшу 
капију Космаја. Увек сам размишљао 
о томе шта треба урадити у новом 
дану који нам је Бог даровао. Себи 
лично ништа не приписујем. Само 
благодати Божјој – и за одуховљење 
и за градитељски напредак и уређење 
нашег манастира.

Обдарени се талентима за 
занате и уметност?

И на томе благодарим Богу 
коме сам служио. Пчеларио сам, 
виноградарио, копао, зидарио и бавио 
се столаријом, а знам што-шта и око 
механике. Ако хоћете да будете добар 
домаћин све то треба да савладате. 
Што се уметности тиче, уважавам оне 
који уметност стварају. Опробао сам 
се у сликарству и духовној музици.  
Мислим, приметили су нешто од тога 
људи који овде долазе.

Три године трају припреме за 
обележавање јубилеја манастира 
Тресија. Ако подвучете црту испод 
обављеног посла, шта намеравате 
још да урадите?

Прво, да се још усрдније Богу 
молимо, а друго, да недовршено у 
манастиру завршимо. Али, желео бих, 
и та ме мисао никако не напушта, да се 
до разрушеног манастира Кастаљана 
у Космају направи нови пут. То је 
једва један километар, а штета је не 
видети и ту космајску светињу само 
зато што нема ваљаног прилаза. И 
то да знате, када смо на Ђурђевдан 
2000. године служили службу Божју 
на темељима Кстаљана, барјак са 
иконом Светог Георгија обасјала је 
задивљујућа светлост. Можда, и као 
позив да се, ово што рекох, опосли.

У манастир Тресије долазиће све 
више посетилаца и после јубиларних 
датума. Бар из неколико добрих 
разлога. Најпре, ради сједињења са 
Господом, коме се тресијски угодници 
тако усрдно моле. А и зато што 
манстир привлачи чудном лепотом, 
зато што његов игуман, отац Јован, 
оно што обећа – испуни, и због тога 
што старешина манастира Тресије 
већ пуних шест деценија верно служи 
Богу и људима. 
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Хришћанска етика

ТУМАЧЕЊЕ БЛАЖЕНСТАВА
(други део)

Блажени који плачу
јер ће се утешити

Бла жен ства су бла га и ра до сна 
вест о но вом жи во ту. Па три јарх Ја-
ков је ви део у Ста ром за ве ту Ле стви-
цу ко јом си ла зе и уз ла зе Ан ђе ли. За-
по ве сти Бла жен ста ва су те ле стви це 
ко ји ма се чо век уз ди же до Бо га и по-
ста је, као све ти те љи, не бе ски чо век и 
зе маљ ски ан ђео. Бла жен ства су пут у 
бо жан ско са вр шен ство. Бла жен ства 
су де вет бо жан ских вр ли на, то су но-
ва пра ви ла жи во та, но ва пра ви ла 
ми шље ња, но ва пра ви ла осе ћа ња 
и де ла ња. 

Бла же ни ко ји пла чу јер ће се 
уте ши ти, зна чи да су бла же ни 
они ко ји пла чу, тј. они ко ји има-
ју по ка ја ње. Ка да го во ри мо о по-
ка ја њу по зва ће мо се на Све тог 
Јо ва на Кр сти те ља ко ји по чи ње 
про по вед по зи вом на по ка ја ње, 
го во ре ћи: По кај те се јер се при
бли жи ло Цар ство Не бе ско. Ово 
по ка ја ње ни је кад не ко ме не што 
ло ше учи ни мо, па му се он да из-
ви не мо. Ако Јо ван по зи ва на тре-
нут но по ка ја ње он да оно не би 
има ло од је ка. Он по зи ва на по ка-
ја ње ко јим тре ба да бу де мо пот-
пу но пре о бра же ни, ка ко би мо гли 
да при хва ти мо Цар ство Не бе ско.

По ка ја ње или на грч ком μετα-
νοητε  или на сло вен ском пре ум-
ње ње, тј. про ме на ума, је да це лог 
се бе про ме ни мо тј. ако је грех 
имао ути цај над на ма, да са да ви-

ше не ма. Оци Цр кве по ка ја ње на зи
ва ју дру гим кр ште њем, об но вље њем 
кр ште ња. Кроз тај ну кр ште ња ми 
ула зи мо у Цр кву, из ла зи мо на пут 
ко ји во ди у Цар ство Бо жи је. За хва
љу ју ћи дру гом кр ште њу, тј. по ка ја
њу, чо век се су за ма по ка ја ња мо же 
опра ти од гре ха, уста ти по сле па
да, ис це ли ти се од ра на и на ста ви
ти пут ка Бо гу. По ка ја ње ни је не
ка прав на про це ду ра ко ја осло ба ђа 
чо ве ка од осе ћа ња кри ви це. То ни је 
фор мал на ис по вест ко ју чо век че сто 
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до зво ља ва се би уочи ве ли ких пра зни
ка. Са ма реч по ка ја ње озна ча ва су
штин ску и ко ре ни ту про ме ну људ ске 
при ро де, њен пре по род, про ме ну на
чи на раз ми шља ња, про ме ну жи во та, 
од ба ци ва ње гре ха свим ср цем. Дру
гим ре чи ма ми мо ра мо свим сво јим 
би ћем по ста ти све сни да пут гре ха 
ко јим смо ишли во ди у по ги бао.1 Сам 
Го спод Исус хри стос је ис ти цао спа-
со но сност по ка ја ња за сво је гре хе, ре-
чи ма: По кај те се и ве руј те у еван ђе
ље (Мк 1, 15) – ко јим је от по чео сво ју 
де лат ност. Ов де се иако из ри чи то не 
го во ри о пла чу, ипак се зна да пра во 
по ка ја ње не мо же би ти без су за, и то 
по себ ног пла ча због сво јих гре хо ва, 
ко ји се зо ве ду хов ним пла чем. Нај-
бо љи при мер ова квог ду хов ног пла ча 
на ла зи мо у еван ђел ској при чи о гре-
шном ца ри ни ку (Лк 18,10), ко ји због 
сво јих гре хо ва чак и не по ди же очи ка 
не бу; он пла че, јер у ње му има љу ба ви 
пре ма Бо гу, ко ји му на го ве шта ва ра-
до сну вест о ње го вом спа се њу. За то 
су ње го ве су зе – бла же не су зе. 

Истин ског по ка ја ња не ма без су-
за. Је дан од нај ве ћих ду хов них да ро-
ва је дар су за, то је дар ко ји из би ја 
из уну тра шње пре о бра же ног чо ве ка. 
Ка да го во ри мо о пла чу ми то ве зу је-
мо за жа лост, а то је ка ко ка жу Све-
ти Оци: жа лост у Бо гу. Не са мо да је 
до вољ но опра шта ње гре хо ва, не го 
очи шће ње це лог чо ве ка. Та кав плач 
је истин ски по кај ни плач ко ји до во ди 
до по ка ја ња. Тај плач је је ван ђел ски 
ко ји је пло до но сан а не мр тав. Су зе 
због гре хо ва ни су знак сла бо сти, не го 
су оне лек и ме лем. Ста ро за вет ни пе-
сник, цар и про рок Да вид је го во рио: 

1  Нек та ри је Ан то но пу лос, Пут по ка ја ња, Жич ки 
бла го ве сник, ча со пис Епар хи је жич ке, Бо жић, 2001. 
Кра ље во, 5.

Би ше ми су зе мо је хлеб мој дан и ноћ 
(Пс 41, 4). Све ти Јо ван Зла то у сти ка-
да го во ри о да ру су за ка же: Не ће нас 
Го спод пи та ти да ли смо вас кр са ва ли 
мр тве или дру ге ства ри ра ди ли, али 
ће нас пи та ти да ли смо пла ка ли. На 
су зи са зда ва се цео свет. Она су за ко-
ја не иза ђе из ср ца на њој се ни шта не 
са зда ва. Су зе спи ра ју грех исто као 
во да при кр ште њу ка да спи ра пра ро-
ди тељ ски грех. За то је дар су за сма-
тран као нај ве ћи дар. Ако не ма мо дар 
су за не мо же мо да са гле да мо се бе, да 
ви ди мо ка кви смо. Та ко и Све ти Јо-
ван Ле ствич ник го во ри о пла чу и по-
ка ја њу у свом де лу Ле стви ца и ка же: 
Плач по Бо гу је сте ту го ва ње ду ше и 
та ко рас по ло же ње бол но га ср ца у ко
јем ср це мах ни то тра жи оно за чи ме 
жу ди... Плач је за ду шу злат ни жа
лац, ко ји је од сва ке при вр же но сти и 
стра сти... чу вај па жљи во, чу вај бла
же ну ра до сну ту гу све тог уми ље ња и 
не мој пре ста ти да је не гу јеш у се би 
до кле год те она не по диг не одав де и 
чи сто га не при ве де Хри сту. Плод ла
жног уми ље ња је уобра же ност, а плод 
пра во га уте ха. Чо век ко ји се обу као у 
бла же ни и бла го дат ни плач, упо знао 
је ду хов ни смех ду ше. (свети Јо ван Ле-
ствич ник по у ка 73).

Бла же ни крот ки
Јер ће на сле ди ти зе мљу

Ка да го во ри мо о кро то сти тре ба 
да се се ти мо Хри сто вих ре чи: Хо ди
те к ме ни сви ко ји сте на то ва ре ни и 
умор ни и ја ћу вас од мо ри ти. Узми те 
ја рам мој на се бе, и на у чи те се од ме
не; јер ја сам кро так и сми рен ср цем, и 
на ћи ће те по кој ду ша ма сво јим. Јер ја
рам је мој благ и бре ме је мо је ла ко (Мт 
11, 27-30). Кро тост је вр ли на ко јом се 
упот пу њу је лик Хри стов у на ма. За то 
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је Јо ван Кр сти тељ 
ви де ћи Хри ста где 
до ла зи на Јор дан 
уз вик нуо: Ево, јаг
ње Бо жи је (Јн 1, 29). 
Јер је Хри стос као 
крот ко јаг ње ишао 
на Гол го ту и ту се 
мо лио за сво је не-
при ја те ље ре чи ма: 
Оче опро сти им јер 
не зна ју шта чи не 
(Лк 23, 34). Кро тост 
је ти хо рас по ло же-
ње ду ха у ко ме се 
чо век ни кад не раз-
дра жу је и не роп ће 
ни на Бо га, ни ти на 
љу де и кад сми ре-
но при хва та мо све 
оно што се де ша ва 
и што нас сна ла-
зи у жи во ту. Крот ки ће наслeдити зе-
мљу, али то не зна чи да ће наслeдити 
ову ви дљи ву зе мљу ко ја је про па дљи-
ва. Ов де се ми сли на но ву зе мљу и но-
во не бо, у сми слу пре о бра же не зе мље. 
У Да ви до вим псал ми ма се ка же: То је 
онај свет у ко ји ће крот ки би ти од не
се ни на обла ци ма у ва здух у су срет Го
спо ду и та мо ва зда с Го спо дом би ти. 
(Пс 87). Крот ки ни су они ко ји се ни кад 
не гне ве, јер су та кви љу ди без о се ћај ни 
и рав но ду шни, већ они ко ји уме ју да се 
раз гне ве, али се уз др жа ва ју, гне ве ћи се 
он да ка да је по треб но. До бро је гне ви-
ти се, али не на бли жњег свог, већ на 
грех и гре хов не по ми сли. Би ти кро
так зна чи би ти благ и мио, осло бо ђен 
од сва ке се бич но сти и зе маљ ске ам би
ци је. То зна чи украт ко, ни ка да на зло 
не од го ва ра ти злим, већ увек у све му 
пре вла да ти зло до брим. Кро тост је 
има ти чвр сто и си гур но уве ре ње да 

је до бро моћ ни је 
од зла и да до бро 
на кра ју увек по
бе ђу је.2 Ево још 
јед ног по зи ва ња 
на Све тог Јо ва-
на Ле ствич ни ка 
ко ји ка же: Кро
тост је не про
мен љи во ста ње 
ду ха, исто вет но 
у по ни же њу, као 
и у по ча сти, кро
тост је сте на ко
ја се уз ди же из над 
мо ра ја ро сти, о 
ко ју се раз би ја ју 
сви  ва ло ви  што 
на ле ћу на њу, а 
са ма оста је не по
ко ле бљи ва. Кро
тост је под у пи

рач тр пље ња, вра та или бо ље  мај ка 
љу ба ви, под ло га ра су ђи ва ња: На у чи ће 
Го спод крот ке пу те ви ма сво јим. (Пс 
24, 9) Она је по сред ник опро шта ја, 
сме лост у мо ли тви, оби та ва ли ште Ду-
ха Све тог. На ко га ћу по гле да ти, ако 
не на крот ког и ти хог. (Ис 66, 2) У 
ср ци ма крот ких љу ди по чи ва Го спод, 
а не мир на ду ша је се ди ште ђа во ла.3 
Кро так је укра шен сва ким до брим де-
лом. Кро так - ако је и увре ђен - ра ду-
је се; ако је и ожа ло шћен - бла го да ри; 
гнев не укро ђу је љу ба вљу и при ма ју ћи 
на се бе удар це - оста је чврст. По ре чи-
ма Апо сто ла Па вла хри шћа ни су по-
зва ни да сва ку кро тост по ка зу ју пре ма 
свим љу ди ма (Тит 3, 2). 

Срећко Зечевић, јереј

2  То мас Хоп ко, Пра во слав на ве ра, Књи га 4. Ду хов-
ност, Кра гу је вац 1998, 38.
3  Све ти Јо ван Ле ствич ник, Ле стви ца, Ма на стир 
Хи лан дар 1993, 139. 
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Православље и савремени проблеми човечанства

ШТА СУ ТО СЕКТЕ?
(други део)

Облици угрожавања физичког 
здравља од стране секти

Пре ла зак на из ме њен на чин ис-
хра не – ве ге та ри јан ство или гла до ва-
ње – без са ве то ва ња са ди је то ло гом 
или ну три ци о ни стом мо же до ве сти 
до сла бље ња ор га ни зма или по гор ша-
ва ња већ по сто је ћег обо ље ња. 

Због крај ње на пор ног на чи на жи-
во та, ду го трај не фи зич ке и мен тал-

не пре оп те ре ће но сти или про гра ма 
про чи шћа ва ња гла до ва њем и ви со-
ким до за ма ви та мин ских пре па ра та, 

ја вља ју се ста ња ис цр пље-
но сти или ра зна обо ље-
ња и дру ги по ре ме ћа ји, на 
при мер хи пер ви та ми но за. 

Тран сцен ден тал на ме ди-
та ци ја

Нео д го ва ра ју ћа те ра-
пи ја те ле сних обо ље ња, 
ко ја у по је ди ним слу ча-
је ви ма мо же до ве сти до 
смрт ног ис хо да, а због то га 
што се не же ли или не сме 
по тра жи ти по моћ ле ка ра 
или се ле че ње спро во ди 
по про гра му сек те/кул та, 
од но сно код ле ка ра ко-
ји од ре ди сек та/култ. По-
крет за Тран сцен ден тал ну 
ме ди та ци ју (у да љем тек-
сту: ТМ) има свој огра нак 
за ме ди ци ну, под на зи вом 
„Ма ха ри ши је ва ајур ве да“ 
(у да љем тек сту: МАВ). На 
пла ка ти ма ко ји ма је био 
огла шен “ин тер ди сци пли-
нар ни са ста нак“ ко јег су 

01.03.1996. одр жа ли: Сек ци ја за аку-
пунк ту ру СЛД и Са вез за ТМ Ср би-
је, пи са ло је да „Свет ска Здрав стве на 
Ор га ни за ци ја“ (WHO) при зна је Ајур-
ве ду као ефи ка сну тра ди ци о нал ну на-
у ку о здра вљу“, што је пот пу но тач но. 
Зврч ка је у то ме што СЗО (WHO) не 
при зна је Ма ха ри ши је ву ајур ве ду, већ 
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са мо кла сич ну ин диј ску ајур ве ду. Раз-
ли ка из ме ђу ових два ју пој мо ва је са-
мо та, што кла сич на ајур ве да по сто ји 
већ 3.500 го ди на и што се да нас из у-
ча ва у тра ја њу од  9 се ме ста ра на око 
50 фа кул те та у Ин ди ји, док је Ма ха-
ри ши је вој ајур ве ди тек око 15 го ди-
на и мо гућ но ју је, на вод но, из у чи ти 
на јед но не дељ ном кур су. У Ср би ји је 
МАВ при сут на пре ко фир ме „Ма ха-
ри ши Ајур ве да про дук ти д.о.о.“, ко ја, 
пре ма ка та ло гу про из во да из 1996, 
ну ди 168 про из во да, раз вр ста них у 
10 гру па. Це не свих про из во да да те 
су у не мач ким мар ка ма (да нас у еври-
ма). Ниг де ни су на ве де ни по ре кло 
и са став тих про из во да. Та ко ђе ни-
је по зна то да ли су би ли ис пи та ни у 
не кој од од го ва ра ју ћих ре фе рент них 
уста но ва, као ни то, да ли има ју одо-
бре ње од го ва ра ју ће др жав не ко ми си-
је за ле ко ве. Ко нач но, о МАВ го во ри 
и сле де ће: Бри тан ски „Gu ar dian“ од 
15.07.1991. и „Ti mes“ од 16.07.1991. 
до не ли су вест о по ступ ку за ис кљу-
че ње дво ји це бри тан ских ле ка ра из 
оп ште ле кар ске ко мо ре. Њи ма је на 
те рет ста вље но 13. слу ча је ва у ко ји-
ма су на па ци јен ти ма, од ко јих су не-
ки умр ли, при ме њи ва ли МАВ. По сле 
ис пи ти ва ња по ка за ло се да ску пи лек 
(јед на ме сеч на до за ко шта ла је 500 ам. 
до ла ра) не ма ни ка кво ви ро ста тич ко 
деј ство (што је бит но, бу ду ћи да су ле-
че ни па ци јен ти би ли за ра же ни ви ру-
сом AIDS-а) и да се са сто ји од биљ них 
екс тра ка та. Не ке та бле те са др жа ва ле 
су из мет. 

Ве о ма опа сан је сте и слу чај шар-
ла тан ских по ну да са мо и зле че ња. На 
јед ном кур су „Сил ва ме то да кон тро-
ле ума“ пред ста вљен је ме тод по ко јем 
па ци јен те ко ји има ју ка мен у бу бре гу 
уче да за ми сле ис пред се бе ка мен и у 

ми сли ма сна жно по ње му уда ра ју че-
ки ћем, па ће се на тај на чин из ле чи-
ти. За са мо јед ну ова кву „те ра пи ју“ 
узи ма но је и по 200 не мач ких ма ра ка 
(еура). 

Је хо ви ни Све до ци и
од би ја ње тран сфу зи је

Не при ста ја ње па ци је на та на ме-
ди цин ску ин тер вен ци ју због вер ских 
по бу да на ро чи то је из ра же но код Је-
хо ви них све до ка, ко јих у Ср би ји има 
око 7.000. Ле ка ри су ду жни да по сва-
ку це ну спа су угро жен људ ски жи вот, 
али их, с дру ге стра не, у то ме спре ча-
ва за кон, од но сно пра во па ци јен та да 
ле кар ску ин тер вен ци ју при хва ти или 
од би је. Људ ски жи вот је сте нај ве ће 
лич но до бро, али је и нај ве ће др жав-
но до бро, па због то га др жа ва не би 
сме ла да у ова квим слу ча је ви ма сто ји 
по стра ни. По ја ве од би ја ња ле кар ске 
ин тер вен ци је због вер ских по бу да 
нај и зра же ни је су у Је хо ви них све до ка, 
ко ји од би ја ју тран сфу зи ју. Од би ја ње 
тран сфу зи је мо же се ја ви ти у че ти ри 
по јав на об ли ка, гле да но из угла па ци-
јен та ко ји од би ја та кву ин тер вен ци ју: 

1. Ка да па ци јент ко ји је пу но лет-
но ли це у све сном ста њу од би је тран-
сфу зи ју; 

2. Ка да је реч о пу но лет ном па ци-
јен ту у не све сном ста њу; 

3. Ка да је реч о труд ни ца ма; 
4. Ка да је реч о де ци. 
Ако пу но ле тан па ци јент у све

сном ста њу од би је тран сфу зи ју, ле-
ка ру оста је са мо да ука же на мо гућ не 
по сле ди це од би ја ња и да по шту је па-
ци јен то ву во љу. У слу ча ју пу но лет ног 
па ци јен та у бе све сном ста њу код ко-
јег је по треб но хит но ин тер ве ни са-
ти по сту па се на раз ли чи те на чи не, 
у за ви сно сти од то га о ко јој зе мљи је 
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реч. У не ким зе мља ма жи вот та квих 
па ци је на та спа са ва се од мах и без по-
го во ра, а не где се од лу чу је на осно-
ву про це не да ли па ци јен тов жи вот 
мо же би ти спа сен без тран сфу зи је. У 
слу ча ју да је па ци јент труд ни ца, и то 
у све сном ста њу, она до но си од лу ку 
о два жи во та: свом и оном не ро ђе-
ног де те та. Ка да је па ци јент де те, а 
оно не до но си са мо стал но од лу ку о 
при хва та њу или од би ја њу ле кар ске 
ин тер вен ци је, он да у де те то во име 
од лу чу ју ро ди те љи. По За ко ну о бра-
ку и по ро дич ним од но си ма ро ди те-
љи су ду жни да се ста ра ју о жи во ту и 
здра вљу сво је де це, али њи хо ва од лу-
ка не сме би ти про тив на ин те ре си ма 
де це. Ле кар је, ка да су у пи та њу хит-
ни слу ча је ви, ду жан да се оглу ши о 
не ра зум ну од лу ку ро ди те ља уко ли ко 
они из вер ских по бу да не до зво ља ва-
ју да се де те ту ука же по моћ. Ту не би 
тре ба ло да бу де ни ка квих те шко ћа и 
не до у ми ца, по го то во због то га што 
ро ди те љи не да има ју пра во, већ су 
ду жни да се бри ну о де ци, а та оба ве-
за под ра зу ме ва и ве ћу од го вор ност. 

Сек те и ле че ње бо ле сти
за ви сности

Не ки кул то ви има ју сво је про гра-
ме за ле че ње бо ле сти за ви сно сти. Ти 
про гра ми ни су за сно ва ни на осно ва-
ма ва же ћих ме ди цин ских док три на 
о ле че њу бо ле сти за ви сно сти, те по-
сле ди це мо гу би ти по гор ша ње ста-
ња па ци јен та и за ме на јед ног об ли ка 
за ви сно сти дру гим об ли ком. Нај по-
зна ти ји при мер та квог про гра ма је-
сте про грам за ле че ње нар ко ма на 
“Нар ко нон”, ко јег при ме њу је Са јен-
то ло шка ор га ни за ци ја. 

Ме ди та тив не тех ни ке ути чу на 
рад хи по фи зе и та ко ре ме те ства ра-

ње ен дор фи на, те се ства ра фи зич ка 
за ви сност од ме ди та ци је. У нор мал-
ним ста њи ма ен дор фи ни се ства ра ју 
у си ту а ци ја ма на чи је на ста ја ње чо-
век не мо же ути ца ти. У слу ча ју ме-
ди та ци је, чо век по тач но про пи са-
ном про гра му, то јест са од ре ђе ном 
уче ста ло шћу и од ре ђе ним тра ја њем, 
ула зи у ме ди та ци ју, ко ја ути че на 
ства ра ње ен дор фи на, што зна чи да 
ме ди тант сам ути че на лу че ње тог 
пеп ти да. Та кво по на ша ње до во ди 
то ком вре ме на до на стан ка не са мо 
пси хич ке, већ и фи зич ке за ви сно сти. 

Са та ни стич ки кул то ви

У са та ни стич ким вер ским сек-
та ма прак ти ку ју се об ре ди у ко ји ма 
чла но ви уно се људ ску или жи во тињ-
ску крв, и си ро во жи во тињ ско ме со. 
Ови об ре ди но се са со бом ве ли ку 
опа сност од за ра жа ва ња и обо ље ва-
ња од раз ли чи тих бо ле сти, на ро чи то 
зо о но за. 

Обра сци по на ша ња у по је ди ним 
кул то ви ма, на ро чи то са та ни стич-
ким, под ра зу ме ва ју ко ри шће ње дро-
га и ал ко хо ла, као и про ми ску и тет но 
по на ша ње, све до об ред них ор ги ја. 
Та кво по на ша ње по ве ћа ва мо гућ-
ност обо ље ва ња од нар ко ма ни је, 
ал ко хо ли зма и пол них бо ле сти, као 
и од за ра жа ва ња ви ру сом  AIDS-а 
(HIV-ом). 

Због при ме не пси хо ма ни пу ла-
тив них тех ни ка и мен тал них по ре-
ме ћа ја на ста лих због при пад но сти 
сек ти/кул ту као по сле ди це мо гу се 
ја ви ти на но ше ње по вре да се би (са-
мо о са ка ћи ва ње) и дру гим осо ба ма, 
из вр ше ње уби ства или са мо у би ства. 

Александар Сенић, 
Преузето са интернет
презентације Верујем 
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Историја цркве 

ПОИМАЊЕ ИСТОРИЈЕ И СВЕТА У 
ХРИШЋАНСТВУ И АНТИЧКОЈ ГРЧКОЈ

Бо го ви дац Мој си је на 
пр вим стра на ма Књи-

ге над Књи га ма бе-
ле жи: У по чет ку 
ство ри Бог не бо 
и зе мљу. Овим 
чи ном свет по чи-
ње да по сто ји, као 
не што пот пу но 

но во, што до та да 
ни је по сто ја ло. Од 

тре нут ка стварaња 
све та по чи ње да по-

сто ји свет, вре ме, исто-
ри ја. Ства ра ње све та је 
по че так исто ри је. 

По јам исто ри ја 
до ла зи од грч ке ре чи 
ιστωρ-ιστορω-зна ње, 

по зна ва ње, а ιστωρ води 
порекло од гла го ла οιδα, 

што зна чи ви де ти, али у сми слу зна ти 
са зна ти на осно ву уви да, ви ђе ња. По-
сле ове је зич ке ана ли зе мо же мо ре ћи 
да је исто ри ја са зна ње о про шлом, о 
не ком или не чем што је би ло, што се 
до го ди ло, а до тог са зна ња се до шло 
на осно ву оно га што се чу ло, што се 
мо гло ви де ти, за кљу чи ти, ис пи ти ва-
њем, рас пи ти ва њем, са гле да ва њем.1

По зна та је Ци це ро но ва де фи ни ци-
ја исто ри је: hi sto ria est te stis tem po rum, 
lux ve ri ta tis, vi ta me mo ri ae, ma gi stra vi
tae, nun tia ve tu sta tis - исто ри ја је све-
док вре ме на (го во ри о про шло сти), 
све тлост исти не, жи вот се ћа ња, учи-
1 Про то је реј Ра до мир По по вић, Пој мов ник цр кве-
не исто ри је,  Бе о град 2007, 19.

те љи ца жи во та, ве сник про шло сти (ја-
вља шта је би ло у про шло сти).  

До хри шћан ске ци ви ли за ци је су 
има ле пот пу но дру га чи је схва та ње 
исто ри је и све та од хри шћан ског. За 
ста ре Је ли не овај свет, тј. ма те ри ја су 
би ли веч ни, а по сто ја ње Бо жи је је не-
рас ки ди во ве за но за по сто ја ње све та. 
Ре ћи да Бог по сто ји , зна чи ло је исто-
вре ме но да и свет по сто ји, јер је Бог 
упра во у од но су на свет и био Бог.  Ан-
тич ки фи ло соф Пла тон у сво јим де ли-
ма упо тре бља ва из раз да је свет ство-
рен, али се по ста вља пи та ње да ли он 
ту за и ста го во ри о Бо гу као ап со лут-
ном Твор цу све та? Не. О ко смо ло ги ји 
Пла тон нај ви ше го во ри у свом ди ја ло-
гу Ти мај. У том ди ја ло гу Пла тон за и-
ста го во ри да је Бог ство рио свет, и он 
ка да го во ри о ства ра њу све та има на 
уму да је то Бог Отац, од но сно Ум, ка-
ко га Пла тон на зи ва и да он деј ству је 
као је дан умет ник. Умет ник има иде је 
у свом уму, за тим узи ма ма те ри ју и по-
ста вља је на не ка кво по сто ље. Бог узи-
ма ма те ри јал, иде је ко је по сто је у оно-
ме про сто ру ко ји пра по сто ји, у оном 
про сто ру ко ји де лу је као не ка вр ста 
по сто ља, да би на ње га сме стио свет и 
да би му по да рио ле по ту и склад ко-
ји има. Ан тич ка ко смо ло ги ја ка же да 
свет по сто ји од веч но сти, али тај свет 
је био у ха о су, био је јед на не у ре ђе на 
ха о тич на ма са и Бог се ја вља као уре-
ди тељ, укра си тељ те ха о тич не ма се. 
Бог је Де ми јург. Да кле по Пла то ну и 
дру гим фи ло со фи ма у ства ра њу све-
та  као об ли ко ва њу и уре ђе њу ха о тич-
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не ма се, али веч но по сто је ће су шти-
не све та, Бог је про ја вљи вао се бе као 
Бо га и то као би ће скла да, хар мо ни је, 
до бра. Сви атри бу ти ко ји се при пи су ју 
Бо гу: пра ве дан, леп, хар мо ни чан, до-
бар, му дар, не ми нов но су прет по ста-
вља ли и веч но по сто ја ње све та са ко-
јим је тек у ве зи Бог био Бог. Због то га 
је би ло при род но да се свет у грч ком 
је зи ку зо ве ко смос - што зна чи: леп, 
хар мо ни чан, скла дан а са мим тим и 
ве чан. 

Да кле, свет као це ли на је био ве-
чан и не про мен љив, имао је не што бо-
жан ско у се би, ко је су грч ки фи ло со фи 
кроз ра зна вре ме на раз ли чи то на зи ва-
ли: ду ша све та, ло гос ства ри или веч-
не иде је. Кон крет на би ћа у овом све ту 
су са мо од бле сак, без број ни об ли ци 
по сто ја ња веч но по сто је ће су шти не и 
тог бо жан ског у ње му, а са ме фор ме и 
об ли ци до ла зе из јед ног веч ног све та 
иде ја, док су кон крет на би ћа ко ја оте-
ло вљу ју ове иде је про ла зна и не по сто-
ја на.2 

Пла тон у свом ди ја ло гу Ти мај на 
јед ном ме сту ова ко го во ри: „Јер Бог, 
же ле ћи да све бу де до бро и да ко ли ко 
је год мо гу ће, ни шта не бу де ло ше, узе 
све што је би ло ви дљи во, а ни је се на-
ла зи ло у ста њу ми ро ва ња, не го се кре-
та ло без скла да и ре да (да кле у ха о су), 
пре ве де га из не ре да у ред, сма тра ју ћи 
ред у сва ком по гле ду бо љи од не ре да.“3 
Да кле, ви ди мо да Пла тон ов де го во ри 
о Бо гу као Де ми јур гу, уре ди те љу ха о-
са, не ре да, а не као о Бо гу ап со лут ном 
твор цу све та. 

У Пла то но вом ди ја ло гу Др жав-
ник, на ла зи се чу ве ни мит о Хро но-
вом и Зев со вом вре ме ну. У Хро но-

2 Ми тро по лит пер гам ски Јо ван Зи зју лас, Дог мат ске 
те ме, Но ви Сад, 2001, 270-273. 
3 Пла тон, Ти мај, Вр њач ка Ба ња, 1995, 75.(30б)

во до ба, љу ди су се ра ђа ли из зе мље 
од ра сли, то ком го ди на би ва ли су све 
мла ђи, да би се, као се ме, вра ћа ли зе-
мљи. Хро но во вре ме по ка зу је, ка ко 
би смо ми да нас то ре кли, јед ну ми-
то ло шку сли ку, у ко јој у ства ри не ма 
ни ка кве  исто ри је; ов де не ма пре да ка 
и по то ма ка, па су љу ди, ка ко то сто-
ји код Пла то на: „Из зе мље до ла зи ли 
у жи вот, без ика квог се ћа ња на пре-
ђа шње ста ње“ (272 а).  Из све га до сад 
ре че ног мо же мо за кљу чи ти за це ло-
куп но пред мо дер но ис ку ство, исто-
ри ја прет по ста вља до га ђа ње у јед ном 
за тво ре ном кру гу. У ан тич кој фи ло-
со фи ји овај став про ис хо ди из уве ре-
ња да је би ће не по ста ло, веч но. Оно 
што је сте, је сте, да кле не ма ства ра-
ња све та, па уто ли ко не ма ни сми сла 
исто риј ског кре та ња. Ан тич ка исто-
ри ја, са мим тим не от кри ва ни шта но-
во. 

Све ово што смо ре кли о ан тич-
ком схва та њу све та као за тво ре ном 
кру же њу, ко ме се не ви ди крај, мо же 
се учи ни ти да та квих схва та ња има 
и у Ста ром за ве ту. На и ме, у про сло-
ву Књи ге Про по вед ни ко ве, јед ног од 
нај за го нет ни јих, и за ин тер пре та ци ју 
нај те жих тек сто ва Ста рог за ве та, сто-
ји чу ве ни про слов, у ко ме се, та ко ђе, 
ука зу је на исто ри ју схва ће ну као веч-
но вра ћа ње истог. Што је би ло то ће 
би ти, што се чи ни ло то ће се чи ни ти, 
и не ма ни шта но во под сун цем (Проп 
1,9.) По уч ни ка рак тер ове би блиј ске 
књи ге оста је у сен ци ова ко сна жног 
про сло ва, у ко ме на из глед не ма трач-
ка све тло сти.  Ме ђу тим, у овој књи зи 
ми на и ла зи мо на на зна ке свр хе исто-
риј ског кре та ња, све јед но што љу ди-
ма ни је мо гу ће да ра за бе ру ствар ни 
сми сао вла сти те суд би не. Ипак, Про-
по вед ник ни је пе си ми ста у шта би га 
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до ве ло ци клич но схва та ње све та и 
исто ри је, он се ипак ра ду је ства ра њу и 
ство ре ном (Проп 11, 7).

Ан тич ки свет схва та исто ри ју у 
кру го ви ма, ци клу си ма, за тво ре ном 
кру же њу ко ме се не ви ди крај, а увек 
се вра ћа на по че так, што зна чи да не ма 
на пре до ва ња. Зна чи, то је ци клич но 
схва та ње исто ри је. Ан тич ка исто ри ја 
је би ла пот чи ње на суд би ни (фа ту му), 
суд би ни су би ли пот чи ње ни и бо го-
ви. По ред све га, ан тич ки свет је знао 
за исто ри ју као на у ку. Нај зна ме ни ти-
ји исто ри ча ри ан тич ког све та су би-
ли Ту ки дид (460-399) и Хе ро дот (485-
423.)4  

Хе ро дот је по знат као отац исто ри-
је као на у ке. Чи ме је он за слу жио он тај 
епи тет? На и ме, он је пи сац исто ри је 
ко ја се са сто ји од де вет то мо ва и ту је 
опи сао зна чај не до га ђа је свог на ро да, 
као на пример грч ко-пер сиј ске ра то ве. 
У том свом де лу је на пра вио раз ли ку 
из ме ђу оног што се мо же чу ти о не ком 
до га ђа ју, оно га што се мо же ви де ти и 
оног што се мо же за кљу чи ти ис пи ти-
ва њем. Он ни је са мо пре при ча вао до-
га ђа је, он се тру дио да их објек тив но 
при ка же и об ја сни, чи ме је по ста вио 
те ме ље исто риј ске на у ке.  

Хри шћан ско по и ма ње
све та и исто ри је

Од оног тре нут ка ка да се чо век по-
ја вио на ово свет ској по зор ни ци жи-
во та по ста вио је се би пи та ње, пи та ње 
ко је га ево већ хи ља да ма го ди на му чи 
и оп те ре ћу је. То веч но пи та ње је - ка-
ко је свет и чо век на стао? Овај про-
блем на стан ка све та и жи во та у ње-
му му чио је ум и дух чо ве ков од ка ко 
је чо век сту пио на по зор ни цу жи во та 

4 Про то је реј Ра до мир По по вић, Пој мов ник цр кве не 
исто ри је,  Бе о град 2007, 21.

и осе ћао је по тре бу за ре ше њем овог 
про бле ма, по што од на чи на  ре ше ња 
овог про бле ма за ви си и на чин чо ве ко-
вог бив ство ва ња на зе мљи. Оту да су 
љу ди би ли од у век при мо ра ни да ово 
су штин ско пи та ње ре ша ва ју ка ко нај-
бо ље зна ју и уме ју. 

Пра во слав на цр ква ве ром у Бо га 
као Твор ца све та, от кри ва исти ну да 
је свет де ло во ље, му дро сти и си ле Бо-
жи је. Бог је је ди ни Тво рац све та: У по
чет ку ство ри Бог не бо и зе мљу- ве ли 
Све то пи смо. Свет је по хри шћан ском 
схва та њу ство рен «ни из че га» - ex ni-
hi lo. Из раз ни из че га по ка зу је да пре 
не го што је ство рен, свет ни је по сто-
јао, по сто јао је са мо Бог - као Све та 
Тро ји ца. 

Бог сло бод но из љу ба ви ства ра 
свет, чи ном сво је сло бод не во ље. Ни-
шта га ни је при си ли ло на ства ра ње. 
Ако ка же мо да је Бог Ство ри тељ све-
та, ми ти ме не же ли мо да ка же мо да 
Он про сто ста вља ства ри у по крет пр-
во бит ним чи ном у по чет ку, по сле че-
га оне функ ци о ни шу са ме за се бе. Бог 
ни је ко смич ки ча сов ни чар ко ји на ви ја 
ма ши не ри ју, а за тим је оста вља да са-
ма от ку ца ва. На про тив, ства ра ње је 
не пре ста но. Ка да би Бог пре стао да у 
сва ком тре нут ку ис по ља ва сво ју ства-
ра лач ку во љу, ва се ље на би истог ча са 
иш че зла у не би ће.5 

Ако свет има по че так, та да је 
основ на ње го ва ком по нен та вре ме. 
Јер да не ма по че так, ко ји озна ча ва и 
по че так по сто ја ња вре ме на свет не 
би ни по сто јао или не би био ство рен. 
С дру ге стра не, по че так и крај све та 
под ра зу ме ва ју исто вре ме но и по сто-
ја ње про сто ра, јер вре ме без про сто ра 
не по сто ји. Ства ра ње све та је у ства-

5 Еп. Ка ли стос Вер, Пра во слав ни пут, Ман. Хи лан-
дар 1997, 50, 52. 
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ри по че так исто ри је. Пре ма то ме, ка-
да хри шћан ство ова ко учи о ства ра њу 
све та, до ла зи мо до за кључ ка да је ди но 
у хри шћан ству има мо пра вил но схва-
та ње исто ри је. Би блиј ско схва та ње 
исто ри је је не пре кид но и не по но вљи-
во до га ђа ње не чег но вог. Она има свој 
по че так, а по че так под ра зу ме ва крај, 
као и сам њен ток. То је ре че но са вре-
ме ним је зи ком, ли не ар но схва та ње 
исто ри је, као у ге о ме три ји - по лу пра ва 
ко ја има по че так а усме ре на стре ли ца 
по ка зу је на пре до ва ње, као про грес ка 
сво ме ци љу. Хри шћан ско схва та ње је 
да је Го спо дар исто ри је Бог, ко ји њо ме 
упра вља по сво ме све мо гу ћем про ми-
слу, а при том не спу та ва ју ћи чо ве ко ву 
сло бод ну во љу, хте ње и ра зум. Исто-
ри ја је и људ ско и Бо жи је де ло, де ло 
чо ве ка као са рад ни ка и при ја те ља Бо-
жи јег. Исто ри ја ни је сле по кре та ње, 
ни је пу ка ево лу ци ја, ка ко се у но во ве-
ков но вре ме схва та ло.6 

У од но су на ан тич ко схва та ње 
исто ри је хри шћан ство је зна чи ло из-
ве сну ре во лу ци ју, ко ре ни то ме ња ње 
ви ђе ња и усме ре ња исто ри је. Кру го ви 
су се рас ту ри ли ка ко је Бла же ни Ав гу-
стин го во рио. От кри ло се да у исто ри-
ји не по сто ји кр ру же ње, ро та ци ја, не го 
- је дин ствен и уни вер зал ни циљ.7

По хри шћан ском схва та њу људ ска 
исто ри ја ни је про сто след до га ђа ја, 
већ до га ђа ње са јед ним од ре ђе ним ци-
љем. За то исто ри ја ни је про сто опи си-
ва ње до га ђа ја из про шло сти, већ про-
на ла же ње њи хо вог сми сла. Би блиј ски 
исто ри ча ри по сма тра ју и оце њу ју 
про шле до га ђа је у кон тек сту ко нач-
ног ци ља исто ри је, а циљ је спа се ње 
чо ве ка и све та у Хри сту.  То се спа-
6 Про то је реј Ра до мир По по вић, Из во ри за цр кве ну 
исто ри ју,  Бе о град 2001, 12-14.
7 Ге ор ги је Фло ров ски, Хри шћан ство и кул ту ра, Бе-
о град 1995, 74.

се ње оства ру је у Цр кви и кроз Цр кву 
као сје ди ње ње свих љу ди и це ло куп не 
при ро де са Бо гом у Хри сту. Оту да је 
би блиј ска исто ри ја Бо жан ска исто ри-
ја. Она го во ри о Бо жи јој де лат но сти 
у исто ри ји ра ди оства ре ња ко нач ног 
ци ља исто ри је, по чев ши од ства ра ња 
све та и чо ве ка, па до по след њег до га-
ђа ја - осло бо ђе ња чо ве ка и при ро де од 
гре ха и смр ти кроз њи хо во сје ди ње ње 
с Бо гом у Хри сту.  Зна чи, циљ исто ри је 
чо ве ка и све та за хри шћа не је Цар ство 
Бо жи је, од но сно Цр ква об у хва ће на и 
во ђе на Хри стом и ула зак све та у Цр-
кву као Цар ство Бо жи је у ко ме ће он 
би ти осло бо ђен од смр ти. 

Срећ ко Зе че вић, је реј
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Актуелности

Нови Кивот Саборног Храма

Са бор ни храм је до био пре ди ван 
др ве ни ки вот у ду бо ре зу, ко ји је из-
ве зен сре бр ним фи ли гра ном, и укра-
шен ими та ци јом дра гог ка ме на. На 
по клоп цу ки во та у ду бо ре зу ура ђе на 
је сце на „де и зи са“ – мо ли тве ног по-

сре до ва ња, Го спод Исус Хри стос је у 
сре ди ни ком по зи ци је, а Све ти Јо ван 
Пре те ча и Кр сти тељ Го спод њи и Пре-
све та Бо го ро ди ца су са ле ве и де сне 
стра не. На пред њој стра ни ки во та је 
сце на Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. 
У ки во ту се на ла зе че сти це мо шти-
ју ра зних све ти те ља: Све тог ве ли ко-
му че ни ка ко сов ског кне за Ла за ра, 
Пре по доб не Ана ста си је мај ке Све тог 
Са ве, Све тог По ли кар па Смирн ског, 
не по зна тог све ти те ља из Ма на сти-
ра Ка ле нић, Све тог ве ли ко му че ни-
ка Пан те леј мо на, Све тог Ино кен ти-
ја Аља ског, Све тог Ти хо на Аља ског, 
Све тог Те о до ра Ти ро на, Све тог Ха-
ра лам пи ја, Све тог Ге ор ги ја, Ар хи ђа-
ко на Сте фа на, Ца ра Уро ша срп ског у 
ки во ту се на ла зи и пр стен Све тог Јо-

а ни ки ја Ли пов ца Ми тро по ли та цр но-
гор ско - при мор ског.

Срећко Зечевић, јереј

Слава Саборног храма у Kрагујевцу

Са бор ни храм у Кра гу јев цу је 28. 
ав гу ста про сла вио сво ју хра мов ну 
сла ву Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. 
То је пра зник, у ко јем Пра во слав на 
цр ква пра зну је крај зе маљ ског жи во та 
Дје ве Ма ри је, Ње ну смрт, ко ју на зи-
ва „Ус пе њем“, реч ју ко ја има зна че ње: 
сна, бла жен ства, усну ћа, спо кој ства. 
Ве ко ви ма је Цр ква про ми шља ла о 
смр ти Ма ри је Дје ве, уду бљи ва ла се у 
смрт Оне ко ја је би ла мај ка Спа си те ља 
све та. Са гле да ва ју ћи Ње ну смрт, ни-
ка да ни је осе ти ла ни страх, ни ужас, 
не го са мо бле шта ву и истин ску вас кр-
шњу ра дост. Су шти на и сми сао смр ти 
Мај ке Бо жи је нај бо ље је из ра же на на 
ико ни Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. 
На тој ико ни Мај ка Бо жи ја ле жи на 
са мрт ном од ру. Око Ње су апо сто ли, а 
Го спод Исус Хри стос из над Ње, др жи 
на ру ка ма сво ју мај ку, жи ву и за у век 
сје ди ње ну у веч но сти са Бо гом. Ми 
на тој ико ни ви ди мо смрт, али не као 
ра ста нак, већ као сје ди ње ње; не као 
жа лост, већ ра дост и у крај њем ис хо-
ду – не смрт, већ жи вот. Слав ска ра-
дост по че ла је све ча ним бде ни јем ко је 
је слу жи ло брат ство Са бор ног хра ма. 
Пре див не ре чи тро па ра пра зни ка, ис-
пу ња ва ле су про стор хра ма, ду ше и 
ср ца вер ног на ро да: «Ро див ши, дјев-
ство си са чу ва ла, уснув ши свет ни си 
оста ви ла Бо го ро ди це; пре шла си у 
жи вот, бу ду ћи Ма ти Жи во та и мо ли-
тва ма Тво јим из ба вљаш од смр ти ду-
ше на ше.» 
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На дан сла-
ве, зво на Све то-
у спењ ског хра ма 
су огла си ла са бра-
ње вер ног на ро да 
око Кр ви и Те ла 
Го спод њег у Ев ха-
ри сти ји. Све ча ну 
Све ту Ар хи је реј ску 
Ли тур ги ју слу жио 
је Ње го во Пре о све-
штен ство Епи скоп 
шу ма диј ски Го спо дин Јо ван, уз са слу-
же ње све штен ства гра да Кра гу јев ца. 
У то ку пра знич не Ли тур ги је, вер ни 
на род је мо гао при су ство ва ти јед ном 
све ча ном до га ђа ју, зна чај ном за Цр кву 
Бо жи ју у Шу ма диј ској епар хи ји, ру ко-
по ло же њу у чин све ште ни ка, ђа ко на 
Алек сан дра Ре си ми ћа. Пре о све ће ни 
Вла ди ка Јо ван је у то ку Ли тур ги је од-
ли ко вао је ре ја Дра го сла ва Ми ло ва на 
чи ном про то је ре ја, а ар хи је реј ског 
на ме сни ка Кра гу је вач ког про то је ре-
ја Рај ка Сте фа но ви ћа, пра вом но ше-
ња на пр сног кр ста. Ра дост пра зни ка 
упот пу ње на је при сту па њем ве ли ког 
бро ја вер ног на ро да При ча сној ча ши. 
По сле све ча не ли ти је око Са бор ног 
хра ма ко ју је пред во дио Пре о све ће ни 
Вла ди ка са све штен ством и вер ним 
на ро дом, пре ре зан је слав ски ко лач и 
осве ће но жи то. Пра знич но сла вље је 
на ста вље но по слу же њем за вер ни на-
род. Све ово је упри ли че но за хва љу ју-
ћи до ма ћи ну ове хра мов не го спо ди ну 
Сло бо да ну Ми лу ти но ви ћу и ње го вој 
су пру зи Ми ли ци са по ро ди цом. Овом 
при ли ком, ис ко ри стио бих по здрав-
ну реч пред сед ни ка Цр кве не оп шти не 
го спо ди на Бр ко ви ћа, ко ји се за хва лио 
Пре о све ће ном Вла ди ки на при не тим 
мо ли тва ма Све веч ном Твор цу за спас 
ро да срп ског и до ма ћи ну сла ве го-

спо ди ну Ми лу ти но ви ћу на уло же ном 
тру ду и не из мер ној љу ба ви, ре чи ма: 
Не ка му Бог прав де, ми ра и љу ба ви 
уз вра ти сто стру ко у здра вљу, сре ћи и 
на прет ку, ње му и ње го вим по том ци-
ма до свр шет ка ве ка. 

Срећко Зечевић, јереј 

Нова радио станица
Епархије шумадијске 

(90, 5 МHz)
Kрагујевац  је, по бла го сло ву Ње-

го вог Пре о све штен ства Епи ско па 
шу ма диј ског г. Јо ва на, до био но ву 
ра дио - ста ни цу Зла то у сти - Срп ске 
Пра во слав не Епар хи је шу ма диј ске. 

Од лу ком Са ве та Ре пу блич ке ра-
ди о ди фу зне аген ци је од 26. фе бру а-
ра 2008.г. Ра дио Зла то у сти је је дан 
од де вет цр кве них ра ди ја ко ји су до-
би ли до зво лу за еми то ва ње про гра-
ма. 

Пр ви сиг нал еми то ван је тач но у 
под не 12. ју ла 2009.г., а слу ша о ци су 
нај пре чу ли тро пар по све ћен нај ве-
ћем од свих хри шћан ских пра зни ка 
- Вас кр се њу, а по том по здрав ну по-
ру ку и ин тер вју Ње го вог Пре о све-
штен ства Епи ско па шу ма диј ског г. 
Јо ва на.

Ра дио Зла то у сти за ми шљен је 
као вер ско-кул тур ни ра дио ко ји ће 
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пру жа ти ин фор ма ци је о Бо гу, Цр-
кви, Пра во сла вљу, ре ли ги ји, кул ту-
ри, обра зо ва њу, за шти ти жи вот не 
сре ди не и дру гим аспек ти ма жи во та. 

Циљ ра ди ја је да по ста не ме диј 
ко ји ће слу ша о ци ма све до чи ти оно 
што до жи вља ва мо као исти ну Цр-
кве, ука за ти на зна чај Пра во сла вља и 
по ди за ти ко му ни ка тив ност Срп ске 
пра во слав не цр кве и дру штва. За-
тим, да об но ви пам ће ње на сва на ша 

ДЕЛАТНОСТ ДУХОВНОГ ЦЕНТРА „НОВОМУЧЕНИЦИ 
КРАГУЈЕВАЧКИ“ ПРИ САБОРНОМ ХРАМУ У КРАГУЈЕВЦУ

Ду хов ни цен тар Са бор ног хра ма Но во
му че ни ци кра гу је вач ки, да на 26. де цем бра 
2008. г. имао је раз го во ре са вер ним на ро-
дом. На те му Ту ма че ње бла жен ста ва го-
во рио је је реј Де јан Лу кић.  О. Де јан је на 
је дан ве о ма са жет на чин про ту ма чио пр ва 
два бла жен ства: Бла же ни си ро ма шни ду
хом и бла же ни ко ји пла чу.  Си ро ма штво 
ду хом је сми ре но у мље, сми ре ност и смер-
ност.  Основ на вр ли на из ко је се све ра ђа 
је сте сми ре но у мље. Онај ко не ма сми ре но-
сти не ма ни дру гих вр ли на. Сми ре ност је 
Бо га учи ни ла чо ве ком. Јер ни је Бог мо рао 
да по ста не чо век, али он то чи ни из сво је 
сми рен со ти и чо ве ко љу бља и Бог по ста-
је чо век спу шта се на ни во чо ве ка. Те мељ 
хри шћан ске фи ло со фи је је сми ре но у мље. 
Си ро ма шни ду хом су они ко ји су си ро ма-
шни од гре ха а бо га ти су вр ли на ма и вр-
лин ским жи во том. 

Го во ре ћи о дру гом бла жен ству о. Де јан 
је ис та као да је ово бла жен ство по ве за но 
са истин ским по ка ја њем, јер не ма по ка ја ња 
без истин ских су за. Су зе спи ра ју грех исто 
као во да при кр ште њу ка да спи ра пра ро ди-
тељ ски грех. Је дан од нај ве ћих ду хов них да-
ро ва је дар су за. Све ти Јо ван Зла то у сти го-
во ре ћи о да ру су за ка же: „Не ће нас Го спод 
пи та ти да ли смо вас кр са ва ли мр тве или 
дру ге ства ри ра ди ли, али ће нас пи та ти да 
ли смо пла ка ли.“ Ни је сва ки плач спа со но-
сан, пло до но сан. По сто ји је ван ђел ски плач, 
ко ји до но си спа се ње, то је плач због на ших 
гре хо ва. А плач овог све та је плач без на ђа, 
тај плач не до но си спа се ње. 

Срп ска ре ли гиј ска фи ло со фи ја
у XX ве ку

У сре ду 28. 01. 2009. го ди не одр жа на је 
пр ва три би на из овог ци клу са са пре да ва-

див на пре да ња: цр кве на, на род на, 
умет нич ка, је зич ка, ме ло диј ска, да 
вас пи та ва, на ро чи то мла де, за жи-
вот и уз ра ста ње у Хри сту, као и да 
раз би ја сте ре о ти пе, кри ва и ла жна 
све до че ња о ве ри. Циљ је та ко ђе, да 
по ста не ра дио ко ји ће ства ра ти но ве 
вер ске и кул тур не стан дар де у за јед-
ни ци и ме диј за ко га се зна и чу је и 
из ван Кра гу јев ца.

За глав ног уред ни ка Ра ди ја по-
ста вљен је про то је реј Ми лић Мар ко-
вић, од го вор ни уред ник је но ви нар 
Гор да на Јо цић, а за ступ ник Ра ди ја 
про то је реј-ста вро фор др Зо ран Кр-
стић.

Ра дио је за еми то ва ње про гра ма 
до био фре квен ци ју 90, 5 ме га хер ца. 

Гордана Јоцић
Преузето са сајта Епархије шумадијске 

(www.eparhija-sumadijska.org.rs)
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чи ма јеромонахом Да ви дом (Пе ро ви ћем) 
до цен том на ка те дри за Хри шћан ску Ети-
ку и мр Бог да ном Лу бар ди ћем аси стен том 
на ка те дри за Фи ло со фи ју Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Они су сво јим пре да ва њи ма за-
по че ли пред ста вља ње овог по ду хва та ко-
ји пред ста вља плод са рад ње Бо го слов ског 
фа кул те та и Ми ни стар ства ве ра у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је и ко ји још увек тра је. 
По ду хват Срп ска те о ло ги ја у xx ве ку за по-
чет је ок то бра 2006.го ди не пр вим на уч ним 
ску пом на исту те му са пла ном да се на уч-
ним ску по ви ма по кре не до ма ћа ака дем ска 
јав ност на ба вље ње ис тра жи вач ким про-
бле ми ма и ре зул та ти ма срп ске те о ло ги је у 
XX ве ку, а за тим да се у не ко ли ко све за ка 
об ја вљу ју ре зул та ти тих на уч них ис тра жи-
ва ња. На кон кра ћег пред ста вља ња го сти ју 
од стра не до ма ћи на, три би ну је отво рио мр 
Бог дан Лу бар дић пре да ва њем на те му Срп
ска ре ли гиј ска фи ло со фи ја у xx ве ку у ко јој 
је пред ста вио сво је ис тра жи ва ње на ову те-
му. У кра ћим цр та ма он је из ло жио тер ми-
но ло шки и кон цеп ту ал ни увод у ис тра жи-
ва ње пој ма ре ли гиј ске фи ло со фи је у нас, а 
за тим на ста вио ди фе рен ци ја ци јом срп ских 
ре ли гиј ско-фи ло соф ских ис тра жи ва ња: 
си сте мат ским струк ту ри са њем ве за из ме-
ђу обла сти ис тра жи ва ња. У свом ра ду он је 
по де лио срп ску ре ли гиј ску фи ло со фи ју на 
шест од но сно се дам обла сти ис тра жи ва ња:
1. срп ска фи ло со фи ја ре ли ги је
2. срп ска ре ли гиј ска фи ло со фи ја
3. срп ско исто риј ско-фи ло соф ско ис тра-

жи ва ње (и срп ске) ре ли гиј ске фи ло со фи-
је

4. срп ска те о ло ги ја фи ло со фи је (и/или фи-
ло соф ска те о ло ги ја)

5. срп ско исто ри о граф ско-кри тич ко ис тра-
жи ва ње (и срп ске) ре ли гиј ске фи ло со фи-
је

6. срп ско ис тра жи ва ње (срп ске) ре ли гиј ске 
фи ло со фи је од стра не на уч ни ка ко ји ма 
при мар на стру ка ни је ни фи ло со фи ја ни-
ти те о ло ги ја

7. срп ска фи ло соф ска кри ти ка ре ли гиј ске 
фи ло со фи је.

У на став ку из ла га ња го во рио је о сва-
кој од ових обла сти, а на кра ју је пред ста-
вио, усме но и ви зу ел но пре ко фо то гра фи ја, 
нај зна чај ни је лич но сти срп ске ре ли гиј ске 
фи ло со фи је у XX у ве ку. О Бо го сло вљу Па
три јар ха Па вла го во рио је до цент јеро-
монах Да вид (Пе ро вић) ко ји осим што је 
про фе сор на Бо го слов ском фа кул те ту у 
про те клих не ко ли ко го ди на је и по слу ша-
ник Ње го ве Све то сти Па три јар ха срп ског 
Па вла. У кра ћем уво ду отац Да вид је из ло-
жио бо го слов ски лик Па три јар ха ис ти чу ћи 
да је дух ње го вих по у ка, ми сли и из ре ка дух 
пра во слав ног пре да ња -би блиј ског и ли-
тур гиј ског, отач ког и фи ло ка лиј ког, ми си о-
ло шког и па стир ског, ис ти ћу ћи да „у све му 
што је Па три јарх Па вле из го во рио пре о-
вла ђу је пре дањ ско бла го че шће и сми ре ње, 
чо ве ко љу бље и бри га за спа се ње свих љу ди, 
за тим ње го ва уз др жа ност, про ми шње ност, 
скром ност и тре зве но у мље и се ћа ње на 
Стра шни суд и на Цар ство Бо жи је.“ На кон 
уво да о. Да вид је на ста вио да о бо го сло-
вљу Па три јар ха го во ри про бра ним из ре ка-
ма Ње го ве Све то сти на раз ли чи те те ме: О 
Цар ству Бо жи јем, Ев ха ри сти ји, Све том 
Пи сму, Ве ри, Бо го сло вљу, Хри сту, све ти
те љи ма и све то сти, Ху мо ру, Бе смрт но
сти, Бо жи јој прав ди, Се ћа њу на Стра шни 
суд. На кра ју се до ма ћин за хва лио го сти ма-
пре да ва чи ма и на ја вио у нај ско ри је вре ме 
сле де ћу три би ну са истом те мом у ко јој ће 
опет го сто ва ти про фе со ри Бо го слов ског 
фа кул те та и пред ста ви ти сво ја ис тра жи ва-
ња на те му срп ске те о ло ги је у XX ве ку . 

Бог ми је сведок

У пре пу ној са ли Епар хиј ског до ма у 
пор ти Са бор не цр кве у Кра гу јев цу одр жа но 
је 17. ју на 2009.го ди не у 19 ча со ва пред ста-
вља ње књи ге Бог ми је све док ко ја пред ста-
вља пи са но све до чан ство о стра дал ни штву 
Све тог Јо а ни ки ја Ли пов ца ми тро по ли та 
цр но гор ско-при мор ског. О књи зи и о ње-
ном на ста ја њу го во ри ли су Ње го во Ви со-
ко пре о све штен ство Ар хи е пи скоп це тињ-
ски и ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски 
Г. Ам фи ло хи је, Ње го во Пре о све штен ство 
Епи скоп шу ма диј ски Г. Јо ван и ауто ри књи-
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ге г-дин Жељ ко Ви да ков Зи ро је вић и г-дин 
Ђор ђе Д. Ми ло ва но вић. 

Пр ви је уче сни ке три би не и све при сут-
не по здра вио до ма ћин вла ди ка Јо ван, из ра-
жа ва ју ћи за хвал ност сви ма при сут ни ма, 
ко ји су се оку пи ли ов де у цр кви Бо жи јој у 
Шу ма ди ји ис ти чу ћи да нас је оку пи ла бла
го дат Ду ха Бо жи је га и мо ли тве Све тог Јо
а ни ки ја. За тим је на гла сио да је ве че ра шње 
са бра ње „пр ви ко рак да до ђе мо до исти не о 
му че ни штву и стра да њу Ми тро по ли та Јо а-
ни ки ја, ово је при ко рак да до ђе мо до ње го-
вог гро ба... а ако Бог да да до ђе мо до ње го-
вог гро ба он да ће мо за и ста би ти бо га ти ји, 
и ов де Цр ква у Шу ма ди ји и та мо Цр ква у 
Цр ној Го ри, са мо шти ма Све тог му че ни ка 
Јо а ни ки ја...“ Та ко ђе вла ди ка је из ра зио на ду 
да ће ово та ко ђе би ти по че так осве шћи ва-
ња на шег на ро да у са мо са зна њу о му че ни-
штву кроз ко је је про шла на ша Цр ква и наш 
на род, јер „ов де у Шу ма ди ји још увек крв 
му че ни ка ва пи је из зе мље да се до ђе до њи-
хо вих гро бо ва, и ми слим, бра ћо и се стре и 
оци дра ги, да не ће ни би ти ми ра ме ђу на ма, 
у овом вре ме ну смут ном ка кво је ово, ако 
се пр во не по ми рио са на шим пре ци ма“. На 
кра ју је на ја вио да ће су тра, ако Бог да на 
Све тој Ли тур ги ји г-дин Жељ ко Зи ро је вић 
пре да ти пр стен све тог Јо а ни ки ја ко ји ће се 
чу ва ти у ћи во ту са мо шти ма у Са бор ној цр-
кви у Кра гу јев цу.

Ми тро по лит Ам фи ло хи је се обра тио 
при сут ни ма ре чи ма: „Све ту Ли тур ги ју ка-
да слу жи мо, све ште ник или епи скоп ка да 
при пре ма Све ту Ли тур ги ју, на оно ме де лу 
ко ји се зо ве про ско ми ди ја - при нос на ших 
да ро ва на ше га хље ба, на ше га ви на да је мо 
Го спо ду као уздар је на ње го ве не из ре ци ве 
да ро ве, ко ји ма нас је об да рио, за по чи ње мо 
ре чи ма Во вос по ми ња ни је (У спо мен) Го-
спо да и Бо га и Спа са на шег Ису са Хри ста). 
Сва Ли тур ги ја ни је ни шта дру го до Вос по-
ни ња ни је, Пам ће ње, али не пам ће ње у сми-
слу пси хо ло шком, пам ће ње, не го жи во и 
жи во нов но опри сут ње ње крос то пам ће ње 
оно га ко га се се ћа мо и ко га пам ти мо, жи во 
и жи во нов но опри сут ње ње Ње га, Ње го вог 
бо го чо вје чан ског дје ла и Ње го вог ли ка чу-
де сног, у ле по ти ко га се са би ру све ље по те 
ва си о не, све ље по те људ ске при ро де, све га 

оног што је ви дљи во и што је не ви дљи во.“ 
За тим је го во рио о зна ча ју Пам ће ња и Се-
ћа ња на Жи вог Бо га, као ко ре ну све га по-
сто је ћег Ње га ко ји је Ал фа и Оме га, По че-
так и Крај, Пр ви и По след њи. „Пам ће ње је 
оно што чо вје ка чи ни чо вје ком... Што је ду-
бље пам ће ње то је ду бљи чо вјек, то је ду бљи 
људ ски ум, то је ду бљи људ ски жи вот, то су 
ста ме ни ји те ме љи на ко ји ма чо век гра ди 
сво је би ће - свој жи вот“. На кра ју је ис та-
као зна чај ли ка Све тог Јо а ни ки ја и ње го ву 
вер ност Ли ку Го спо да Хри ста, ко ја га је до-
ве ла до му че нич ког вен ца, а „Крв му че ни ка 
је се ме за но ву до бро ту“. И у овом вре ме-
ну за бо ра вља ња по сто ји опа сност да на род 
ко ји за бо ра вља оно што је нај вред ни је у ње-
му то га бо ди рас пе ћу, са мо за бо ра ву. Али 
ве ли ка је ствар што се у на ше да не об на вља 
се ћа ње на Вас кр слог Го спо да, па он да и на 
Све те Ње го ве.

Је дан од ауто ра г-дин про фе сор Жељ-
ко Ви да ков Зи ро је вић украт ко је го во рио о 
мо ти ви ма за на ста нак овог де ла и о лич но-
сти жр тве Све тог Јо а ни ки ја и лич но сти јед-
ног од џе ла та чи јим ка ја њем је от кри ве на 
исти на о зло чи ну. На гла сив ши да ова књи-
га ни је ве ли ка по оби му, али је пре го ле ма 
по на шој ту зи и жа ло сти. Та књи га нас оба-
ве зу је да тра је мо.

Мла ди ко а у тор Ђор ђе Д. Ми ла но вић 
је ре као да му ве че ра шњи скуп пред ста-
вља на ро чи ту част, јер је ра де ћи на овој 
књи зи са ува же ним про фе со ром Зи ро је ви-
ћем имао при ли ку да по твр ди сво ју љу бав 
пре ма пра во сла вљу, ко ју је сте као ро ђе њем 
у окри љу сво је по ро ди це. Овај рад на ис-
тра жи ва њу стра дал ни штва Све тог Јо а ни-
ки ја по мо гао му је да раз у ме ду бљи сми сао 
стра да ња у жи во ту хри шћан ском.

На кра ју је, на кон кра ће ди ску си је о 
овом де лу, пред ста вља ње књи ге Бог ми 
је све док за вр ше но је мо ли твом – пе смом 
Пре све тој Бо го ро ди ци.

Нова књига др Млађана Цуњака

Пра зник Све тог Ва си ли ја Остро шког у 
Ду хов ном цен тру Са бор не цр кве у Кра гу-
јев цу обе ле жен је на ро чи тим ду хов ним и 
на уч ним до га ђа јем, про мо ци јом но ве књи-
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ге др Мла ђа на Цу ња ка Кти тор ство – пра
ва и оба ве зе кти то ра у сред њем ве ку. О 
књи зи су го во ри ли про фе со ри Бо го слов-
ског фа кул те та уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
проф. др про то је реј-ста вро фор Ра до мир 
По по вић са ка те дре за Хри шћан ску исто-
ри ју и проф. др Зо ран Кр стић про то је реј-
ста вро фор са ка те дре за Ка нон ско пра во. 
Про фе сор Зо ран Кр стић је при ме тио да је 
по хва лио ауто ров труд и из бор те ме ко ју је 
об ра ђи вао. Го во ре ћи о овој књи зи на гла сио 
је да кти тор ство у Пра во слав ној Цр кви не 
пред ста вља са мо ус пут ну де лат ност, јер бу-
ду ћи да нам је Хри стос де лом по ка зао да 
је бри га о дру го ме и со ли дар ност са став-
ни део Ње го ве ми си је на зе мљи, кти тор-
ство за нас пред ста вља за по вест. Дру гим 
ре чи ма кти тор ство не тре ба по сма тра ти 
са мо из угла по ди за ња од ре ђе них вер ских 
обје ка та, већ као је дан вид дру штве не од-
го вор но сти пре ма све ту ко ји нам је Го спод 
по ве рио и пре ма љу ди ма са ко ји ма де ли мо 
тај исти жи вот. О ауто ру и о књи зи го во-
рио је и про фе сор Ра до мир По по вић ис ти-
чу ћи на ро чи ти ква ли тет ко ји је ис по љио 
др Мла ђан Цу њак, а то је спој на уч ног при-

сту па и ду хов не пер-
спек ти ве ко је ово де ло 
по ка зу је. Овим де лом 
аутор је ус пео пре све-
га да успе шно по пу ни 
пра зни ну у на уч ној 
ли те ра ту ри ве за ној за 
ову област, а он да и да 
по твр ди да је ба вље ње 
овом те ма ти ком олак-
ша но оно ме ко по-
се ду је и бо го слов ско 
обра зо ва ње, бу ду ћи да 
је аутор док тор ар хе о-
ло шких на у ка али да је 
пре сту ди ја ар хе о ло ги-
је за вр шио бо го слов-
ске на у ке. На кра ју је 
сам аутор, за хва лив ши 
се Пре о све ће ном Вла-
ди ци Јо ва ну на го сто-
прим ству и про фе со-
ри ма на ле пим ре чи ма 

о ње го вом де лу, го во рио о мо ти ву ко ји га је 
по кре нуо да иза бе ре ову те му, за тим о из-
во ри ма ко је је ко ри стио из у ча ва ју ћи по јам 
кти тор ства и о от кри ћи ма до ко јих је до-
шао. На кон пред ста вља ња књи ге отво ри-
ла се плод на ди ску си ја у ко јој се го во ри ло 
о то ме ка ко се по ста је кти тор и о то ме да 
ли је мо гу ће да нас по за ко но дав ству СПЦ 
би ти кти тор. На кра ју се у име Ду хов ног 
цен тра Са бор не цр кве је реј Срећ ко Зе че-
вић, за хва лио при сут ни ма на вре ме ну ко-
је су из дво ји ли и па жњи ко ју су по све ти ли 
овом пред ста вља њу књи ге, а на ро чи то са-
мом ауто ру др Мла ђа ну Цу ња ку и ува же ној 
го спо ди про фе со ри ма.

Извештаје написали:  
Марко Јефтић, 

члан уређивачког одбора
редакције Логос,

Зоран Врбашки, јереј,
Срећко Зечевић, јереј

Извештаји о раду Духовног центра су 
преузети са сајта Епархије шумадијске, на томе 
се захваљујемо јереју Горану Мићићу, уреднику 

Информативне службе Епархије шумадијске
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