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Када неко од 
људи говори о Пресве-
тој Богородици, која је 
„часнија од херувимâ и 
неупоредиво славнија 
од серафимâ” и „шира 
од небеса”, свестан је 
да ниједна људска реч 
није кадра да опише 
њену величанственост. 
Свака наша реч застаје 
не услед страха нити 
смућености ума већ од 
испуњења свештеним 
дивљењем пред оном 
која је постала „сме-
стилиште Несместивог 
Бога”. „Немамо друге 
помоћи, немамо друге 
надеˮ, речи су црквеног 
песника које сведоче о 
великом поштовању 
Цркве према Пресветој 
Богомајци. 

Лик Пресвете Дје-
ве посебно је нагове-
штаван Народу Божјем 
још у Старом Завету 
кроз старозаветне пра-
образе, као и у пророч-
ким речима пророка 
Исаије: Ето, девојка ће 
зачети, и родиће сина, и 
наденуће му име Еману-
ил (Ис. 7, 14). Пресвета 
Богородица се налази у срцу православног 
богослужења и православног Предања упра-
во зато што је она – Мајка Божја, Мајка која је 
родила Богочовека, која је пристала да поста-
не обиталиште Логоса Божјег како би преко 
њене личности људи примили Творца и Спа-

ситеља свога. Она се поштује због тога што 
је Мајка људи, „благословена између свих 
жена”, због чије личности се „радује сва твар”. 

После овог кратког увода, пажњу ћемо 
посветити празнику Успења Пресвете Бого-
родице. О овом свештеном догађају – успењу, 

Осми дан

Катихета Бранислав Илић: ПРАЗНИК УСПЕЊА  
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Успење Пресвете Богородице

„Радуј се, Мати Живота, 
која избављаш од смрти душе наше!”
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Осми дан
тојест уснућу, упокојењу, престављењу – не-
мамо светописамских сведочанстава већ о 
њему сазнајемо искључиво на основу Све-
тог Предања Цркве. Сведочанство о успењу 
Пресвете Богородице доноси у првом веку 
свештеномученик Дионисије Ареопагит, а 
у другом веку епископ Мелитон Сардски. У 
петом веку о овом догађају сведочи свети 
Епифаније Кипарски. Према Предању Цркве, 
али и према сведочанствима која су записана 
у Делима апостолским, Пресвета Богомајка 
је после силаска Светога Духа на апостоле 
боравила у Јерусалиму. У време страшног 
гоњења од стране цара Ирода, место њеног 
молитвеног боравка постаје дом љубљеног 
ученика Христовог, светог апостола Јована 
Богослова, који се налазио на гори Сионској. 
Из Предања Цркве сазнајемо да је Пресвета 
Богомајка, после споменутог гоњења, похо-
дила Ефес, Антиохију и друга места, али и 
да је била на месту Христовог Вазнесења, на 
гори Јелеонској, молећи се да Господ прими 
њен дух. Приликом њене усрдне молитве, 
архангел Гаврило јој је благовестио да ће Го-
спод за три дана узети њену душу. После овог 
догађаја, Пресвета Богородица је последње 
дане свог овоземаљског живота провела са 
апостолима. По неисказаном Промислу Бо-
жјем, једино свети апостол Тома није био 
присутан приликом успења и погребења 
Пресвете Богородице. После три дана, када 
је апостол Тома дошао, изразио је жељу да 
целива гроб и свето тело Богородице. Када 
су апостоли отишли на гроб и отворили га, 
видели су само покрове, а тело Пресвете Бо-
гомајке не беше у гробу. Господ је Њено тело 
узнео к Себи на небо. То је потврђено истога 
дана, јер се Пресвета Богомајка предвече ја-
вила свим апостолима и објавила да је оти-
шла своме Сину. Као што је апостол Тома био 
чулни сведок Васкрсења Христова, тако је он 
и сада, по Промислу Божјем, послужио от-
кривењу тајне Божје о успењу Пресвете Бо-
гомајке.

Чудесан је био живот Пречисте Дјеве, 
дивно је и њено успење, како и поје црквени 
песник: „Бог васељеном указује на Тебе, Ца-
рице чудесâ која превазилазе законе приро-

де. И у Рођењу је сачувао твоје девство, и у 
гробу је сачувао од трулежности тело твојеˮ 
(први канон празника Успења Пресвете Бо-
городице, песма шеста, тропар први). Ако 
проникнемо у тајну овог свештеног догађаја, 
можемо закључити да су у лику Пресвете 
Владичице Богородице побеђени закони 
природе. Како нас подсећа централна пра-
знична химна – тропар – по Рођењу Христо-
вом, Пресвета Богородица пребива као Дјева, 
а после смрти пребива као жива. Она је усну-
ла да би се пробудила за живот вечног бла-
женства. Преставила се Животу, Извору жи-
вота, да би душе служитеља Божјих избавља-
ла својим молитвама. 

Најстарије сведочанство о празнику 
Успенија Пресвете Богородице налазимо у 
беседи јерусалимског патријарха Модеста из 
7. века. Већ један век касније налазимо три 
беседе светог Андреја Критског и три беседе 
светог Јована Дамаскина на овај празник. У 
Панигирику монаха Теодора налазимо сведо-
чанство да је празник Успенија у Јерусалиму 
прослављан сваке године. Прво увођење овог 
празника у Византији везано је за цара Мав-
рикија, који је наредио да се Успеније празну- 
је у петнаести дан месеца августа. У осмом 
веку настају и многобројни химнографски 
текстови у част Успенија Пресвете Богомајке. 
Занимљиво је споменути богослужбену  
праксу Јерусалимске Цркве, где се овај пра- 
зник прославља веома свечано. У Гетсима-
нији, где се и налази гроб Пресвете Богоро-
дице, савршава се богослужење које, по својој 
структури, у потпуности подсећа на јутрење 
Велике суботе. Дан уочи празника савршава 
се чин који бисмо могли да назовемо погре-
бење Пресвете Богородице. 

Целокупна химнографија празни-
ка Успенија обилује молитвеним вапајима 
Пресветој Богомајци. Навешћемо два приме-
ра: „Благословена си, Владичице! Просветли 
нас светлошћу Сина твога” (прва стихира на 
стиховње). „Пречиста Богородице, Ти сваг-
да, ноћ и дан, немој престајати да се молиш 
за народ твој, да остане неповређен у иску-
шењу, зато се моли за душе нашеˮ (прва сти-
хира на литији). 
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Интервју

Због великог интересовања 
верникâ и целокупне јавности за ин-
тервју Његовог Преосвештенства 
Епископа бачког господина Иринеја, 
који је у три дела објављен у „Поли-
тици” уочи празника Христовог Вас-
крсења текуће године, у овом броју до-
носимо други и трећи део интервјуа.

Како, као некадашњи декан 
и дугогодишњи професор Право-
славног богословског факултета, 
гледате на примедбе дêла академ-
ске заједнице да се нарушава ауто-
номија Универзитета предложеним 
изменама Закона о високом обра-
зовању, којима се предвиђа да Све-
ти Архијерејски Синод даје (али и 
ускраћује) благослов професорима 
за предавање на Православном бо-
гословском факултету, што је, ина-
че, и до сада био случај?

Хвала вам што говорите о дêлу академ-
ске заједнице, а не о академској заједници. 
Истина је: не ради се о свима нити о моно-
литној групи. Појединци, недовољно обаве-
штени, стварно мисле да бране демократска 
начела и европске вредности, ма шта се под 
њима подразумевало. Али многи су у међу- 
времену схватили о каквој се замци – стрикт-
но говорећи, подметачини – ради, те се 
јављају професорима нашег Богословског 
факултета и кажу им да су увидели колико 
су били изманипулисани. У првим редовима 
кампање против Православног богословског 
факултета и против Српске Православне Цр-
кве, све у име или под изговором одвојености 
Цркве и државе, секуларног карактера нашег 
друштва и аутономије универзитета, налазе 
се, по правилу, бивши (да ли само бивши?) 
марксисти и атеисти који су своју некадашњу 
фразеологију заменили „европејском”, чисто 
„демократском” фразеологијом, а међу њима 
постоји и најмање једна особа која је своје-

времено носила одећу на подобије маоистич-
ке одеће, типа униформе, из времена кинеске 
„културне револуције”. Искрено говорећи, 
мени, на неки начин, чак импонује њихова до-
следност, верност својим идејама, које иначе 
у мојим очима нису друго до заблуде. Када би 
могли, они би данас, чини ми се, били у стању 
да раде исто што су њихови дедови и очеви 
радили од 1945. године па надаље (кожни 
мантили, ноћне посете, пресуде „по кратком 
поступку”…).

У односу на Православни богословски 
факултет, факултет који је један од оснивача 
београдског Универзитета, сигурно би по-
новили неславни поступак из 1952. године, 
када је он, незаконитом одлуком тадашње 
владе, избачен са Универзитета или, како се 
у свом акту изразила Митра Митровић, лик-
видиран (тај израз је, очигледно, у оно време 
код властодржаца био асоцијативно попу-
ларан). Данашњи носиоци оваквих замисли 
нису, разуме се, тако директни: они су слатко-

Епископ бачки Иринеј: ИНТЕРВЈУ ДАТ ПОЛИТИЦИ 
(Други и трећи део)

Епископ бачки Иринеј беседи у Саборном храму у Новом Саду
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речиви, уста су им пуна умилних „европских” 
и „демократских” фраза; они се претварају и 
пренемажу; они су, забога, господа, а не тамо 
неки другови по Титу и Партији. Они тврде да 
немају ништа ни против Српске Православне 
Цркве ни против припадности Богословског 
факултета Универзитету; само предлажу да 
он буде ван било каквог малигног утицаја Цр-
кве, јер је она, по њима, нестручна за власти-
ту теологију, док су професори природних на-
ука стручни, поготову ако су атеисти. Једној 
особи из те бранше ипак одајем признање за  
искреност и отвореност: она, наиме, изјављује 
да Богословски факултет треба просто-на-
просто избацити. То се зове Mitra rediviva! 
(rediviva је поново жива, не васкрсла јер то 
звучи ненаучно и теолошки, а ни повампире-
на јер то звучи сујеверно и увредљиво).

Професорска петицијашка екипа, ко-
лективни аутор више петиција са десетина-
ма потписа, каже да је посреди одбрана ау-
тономије Универзитета. Та аутономија им је 
стална мантра. Али шта ћемо са аутономијом 
и правима појединачних факултета, о чему 
такође има речи у Статуту Универзитета и у 
факултетским статутима? Да ли су факулте-
ти испоставе Универзитета или Универзитет 
представља заједницу и породицу аутоном-
них и слободних високошколских установа? 
Шта ћемо, даље, са уставним и законским 
правима Цркава и верских заједница у доме-
ну просвете и образовања? Шта ћемо са одлу-
ком Уставног суда Србије који је својевремено 
пресудио у корист Богословског факултета, а 
одбацио тужбу засновану на истим аргумен-
тима које нуде и данашњи браниоци аутоно-
мије Универзитета? Уставни суд је, штавише, 
истичући кооперативну одвојеност Цркве 
и државе, не само сматрао да је и Црква по-
звана и надлежна да регулише живот и рад 
Богословског факултета који се налази у са-
ставу Универзитета, иако је његов оснивач 
држава, него директно дозвољава и одобра-
ва Цркви право да поставља услове и за сâмо 
студирање и за вршење наставничке службе 
на Богословском факултету. Притом Уставни 
суд користи међународни технички термин 
missio canonica, тојест одобрење за вршење 
наставничке службе. То, наравно, изазива ми-

стички ужас код наших тумача начела секу-
ларности државе.

Па зашто онда не отиду у амбасаде Не-
мачке, Аустрије, Шпаније, Пољске, Румуније, 
Бугарске, Мађарске, Словачке, Хрватске, га-
рантовано секуларне Француске и других 
земаља и уруче им протестну петицију због 
кршења начела секуларности државе и ау-
тономије универзитетâ у њиховим земља-
ма? Какви су они либерали и демократе када 
бране само Универзитет у Београду? Од њега 
су, јамачно, у далеко већој опасности много 
старији и познатији универзитети, чак и Сор-
бона, будући да и у њиховој пракси постоји 
missio canonica. Узгред буди речено, тај тер-
мин нашим доследним демократама и орто-
доксним секуларистима звучи бенигно или, 
по старински, доброћудно, те га систематски 
избегавају и замењују изразом благослов. У 
жељи да буду духовити, праве се невешти и 
иронично питају: откуд на Универзитету ка-
тегорија благослова? Где то има? Ево нам пра-
вог оксиморона: појам који има само и искљу-
чиво позитиван садржај – благослов значи до-
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бру реч насталу из добре жеље (сравнимо гр-
чко евлогиа и латинско benedictio) – за њих је 
само и искључиво негативан појам, злоћудан 
колико и Црква на коју нужно асоцира.

Уколико пак не желе или не смеју да 
се обрате амбасадама доказано демократ-
ских и несумњиво секуларних земаља, зашто 
писмом макар не скрену пажњу својим коле-
гама на западним универзитетима на опас-
ност која им вековима прети, а они је, нажа-
лост, и не примећују? Да би се извукли из не-
лагодног положаја у који су сами себе довели, 
кажу нам: давање црквеног благослова онима 
који студирају теологију и онима који им пре-
дају представља праксу и традицију католич-
ких земаља; према томе, она за нас као земљу 
православне традиције не важи (гле, сетили 
се људи Православља, а ја их подсећам на на-
родну мудрост изражену у овим стиховима: 
„Ој Турчине, за невољу куме; аој Влаше, силом 
побратиме!”). Ово је, међутим, пуки софизам 
и покушај врдања. Уствари, ово је неистина. У 
Западној Европи донедавно није било много 
православних, па нису ни могли бити засту-
пљени на универзитетима институционално 
него само индивидуално или групно. Данас 
није више тако. На универзитету у Минстеру, 
например, постоји катедра православне те-
ологије, а на универзитету у Минхену одсек 
православне теологије, и иста начела и пра-
вила важе и за римокатолике и за православ-
не. Селективни закони и прописи не постоје 
нигде, те су двоструки правни аршини неза-
мисливи пре свега у западним земљама.

Користим сада прилику да се, поређења 
ради, осврнем и на праксу и традицију Русије. 
Тамо постоје духовне академије, у надлежно-
сти Руске Православне Цркве, и теолошки фа-
култети – или бар теолошке катедре и одсе-
ци – у оквиру разних универзитета (не свих, 
наравно). На духовним академијама све је под 
благословом и под старањем Цркве, док, по 
природи ствари и по руској академској тра-
дицији, Црква нема никакву ингеренцију на 
универзитетима. Али има, ипак, право и дуж-
ност да проверава и одобрава или не одобра-
ва богословске програме на универзитетима 
који их имају. Универзитети који имају бого-
словске факултете или програме дужни су 

да траже двојну акредитацију, државну и цр-
квену. Следствено, и у Русији се богословље 
предаје са благословом и одобрењем Цркве. 
Разлика између западног и руског модела 
састоји се у томе што се на Западу одобрење 
(missio canonica) даје унапред, са могућношћу 
да из доктринарних или етичких разлога 
буде ускраћено, док се у Русији даје на крају, 
акредитацијом или признавањем стеченог 
академског степена. Потпуно равноправан 
статус на руским универзитетима имају и  
исламски богословски факултети, који по-
стоје у срединама са знатним процентом 
муслиманског становништва и у већински 
муслиманским областима. Свиђало се то или 
не свиђало домаћим теоретичарима секулар-
не државе, и савремена Русија је демократска 
и секуларна држава, али се из њеног модела 
кооперативне одвојености Цркве и државе 
имамо чему научити. Укратко, наши теорети-
чари о којима је овде реч живе у овом веку, 
али нису из овог века. Ја их не презирем, али 
их жалим. Они донкихотски јуришају на по-
грешну ветрењачу. Они су рецидив неповрат-
не прошлости.

Уз велику медијску буку, Српска Пра-
вославна Црква, мирно и без буке, изабра-
ла је новог поглавара, Ваше духовно чедо, 
патријарха Порфирија. Данима пре тога, 
што је постало манир пред црквене Сабо-
ре, писало се о подељености у Српској Цр-
кви, струјама, супротстављеним странама. 
Какав је Ваш утисак: да ли су главни изво-
ри таквих оцена ван Цркве или унутар ње?

Свакако ван Цркве, уз извесно учешће 
минорних група унутар Цркве. Чињеница да 
је Патријарх на гласању у првом кругу добио 
више него двотрећинску подршку чланова 
Сабора довољно говори да поделе у Цркви 
нема. Епископи су по избору, укључујући и 
оне који нису гласали за њега, снажно и са 
радошћу узвикнули: „Аксиос! Достојан!” При-
родно је што су неки од архијереја, свако из 
својих разлога, имали друге „фаворите”. Али 
и они су, већ пре Сабора, били свесни тога да 
митрополит Порфирије има највише особина 
које треба да красе онога ко се налази на тро-
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ну Светога Саве.  Зато је и Сâм Бог благосло-
вио Сабор, нашу Цркву и наш народ, жребом 
потврдивши гласовима исказано мишљење 
епископата.

Нажалост, има још – и биће – медија који 
пошто-пото хоће да виде сукобе међу епи-
скопима, не легитимне и неизбежне разлике 
у мишљењима, не неспоразуме и несугласи-
це својствене ограниченој људској природи, 
него само и искључиво оштре поделе и суко-
бе. Било да су инструисани од кругова који 
нису медијски било да пишу по својој вољи 
и памети, такви посленици јавне речи су за 
жаљење. Верујем да бар некима од њих није 
лако када стану пред огледало своје савести. 
Ради таквих ћу поновити древно и мудро пра-
вило живота и делања у Цркви: у ономе што 
је неопходно – јединство, у ономе што је неиз-
весно – слобода, а у свему – љубав.

Да ли има наговештаја да би могли 
почети разговори са архијерејима Српске 
Православне Цркве о решавању статуса 
„Македонске Православне Цркве”? Навод-
но је премијер Северне Македоније Зоран 
Заев, честитајући избор у трон српских 
првојерараха патријарху Порфирију, за-
молио да се српски Патријарх заложи за 
дијалог и тражење решења канонског ста-
туса МПЦ, док су претходних година такви 
захтеви са ове адресе упућивани, више из 
политичких него из канонских разлога, 
Васељенском Патријарху Вартоломеју, па 
и Бугарској Православној Цркви…

Његову Светост Патријарха и нас, оста-
ле архијереје Српске Православне Цркве, 
нико, па ни г. Заев, не мора да подсећа и под-
стиче на дијалог. Дијалог и јесте јеванђелски 
и једини могући пут и начин да буде пре-
вазиђен раскол који траје, ево већ више од 
пола столећа, између једног броја епископа 
у Северној Македонији, с једне стране, и Срп- 
ске Православне Цркве и свих осталих по-
месних Православних Цркава, са друге стра-
не. Наша страна, тако да је назовемо, не само 
да је улагала све напоре да проблем раскола 
из 1967. године реши дијалогом, а не канон-
ским свргнућима (рашчињењима), екскому-

никацијама и анатемама, него је дијалошком 
начелу братољубиво остала верна и тада 
када су саговорници наступали „са позицијâ 
силе” (иначе фиктивне) говорећи да они при-
знају, унапред, само једну сврху и само један 
исход дијалога, а то је, по њима, безусловно 
признање њиховог самопроглашеног аутоке-
фалног статуса. Зар нас овај став не подсећа 
на став самопроглашене „државе Косово” да 
бриселски и сваки други дијалог са Србијом 
има само једну сврху и само један исход, а то 
је, по њој, безусловно признање њене држав-
ности и независности?

Једини услов наше стране искрсао је 
у току дијалога: не може се водити дијалог 
док траје државна репресија над канонским 
Архиепископом охридским г. Јованом и чита-
вом канонском Охридском Архиепископијом, 
једином свеправославно признатом Право-
славном Црквом у Северној Македонији, при 
чему јерархија у расколу не само да није осу-
дила репресију него ју је и одобравала. Нажа-
лост, уместо да, по релативном престанку ре-
пресије, настави дијалог, јерархија у расколу 
је покушала да, као што сте умесно запазили, 
около-наоколо, преко Цариградске Патријар-
шије и Бугарске Православне Цркве, оствари, 
бар делимично, свој циљ. Цариградска Па-
тријаршија је на молбе из Скопља реагова-
ла веома опрезно и уздржано, Бугарска Цр-
ква такође. У овом контексту бих – искрено, 
истински братољубиво – јерархији у скопском 
расколу поставио питање: да ли ишта закљу-
чујете из црквене ситуације у Украјини? Да 
ли схватате шта је Московска Патријаршија 
дала својој Цркви у Украјини, а шта јој је дала 
– и одузела! – Цариградска Патријаршија? Да 
ли схватате шта вам је Нишким споразумом 
дала Српска Црква, а шта ће вам понудити 
Цариградска Патријаршија? Да ли схватате 
да ћете и ви морати да неке светиње преда-
те Цариграду као ставропигије, јер реално и 
јесу грчке, византијске светиње, попут мана-
стира Нерези крај Скопља, као и неке друге, 
укључујући и немањићке, српске светиње? 
Да ли, најзад или најпре, схватате да ћете све 
своје епархије и црквене општине у расејању 
морати да уступите Цариграду? (Напомињем 
да вам Нишки споразум, односно љубав и ра- 
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зумевање Српске Цркве, признаје и надлеж-
ности у дијаспори.)

Поред отворености за дијалог и до-
бре воље потребно је да и „друга страна” 
буде слободна, без притисака и инструкција 
световних власти, и спремна да прихвати 
решење које би било искључиво у духу ка-
нонског црквеног поретка и имало за циљ 
јединство и добробит Цркве. Добродошао је 
сваки разговор добре воље, без унапред спре-
мљених или наручених уцена и ултиматума, 
разговор који би могао да обезбеди услове за 
васпостављање црквеног јединства. Не треба 
да заборавимо да је данашњи архиепископ  
охридски Јован за то јединство претрпео ве-
лика страдања и жртве, не уплашивши се ви-
шегодишњег тамновања ради очувања сло-
боде у Христу. У свом исповедничком подвигу 
није био усамљен: епископи, свештеници, мо-
наси, монахиње и верници канонске Охрид-
ске Архиепископије такође су били изложени 
шиканирањима, претњама, застрашивању, 
чак и хапшењима, и нису поклекли. Данас су, 

верујем, околности битно другачије: ником у 
Северној Македонији не прети више гоњење 
или понижавање због његове црквене при-
падности. И нико нема изговора ако му Црква 
није на првом месту. Ако пак јесте, то ће бити 
благослов и на свим другим пољима и побе-
да над многим искушењима којима смо сви  
изложени.

Ових дана могле су се чути најаве из 
Руске Православне Цркве, али и из Јеру-
салимске Патријаршије, да се размишља 
о новом састанку представникâ помесних 
Православних Цркава, попут оног одр-
жаног у Аману, на којем је учествовала и  
Српска Црква, као и оцена Москве да више 
није неопходно одржавати праксу да таква 
сабрања сазива васељенски Патријарх јер 
је због подршке украјинским расколници-
ма изгубио статус првог међу једнакима. 
Како гледате на ове позиве, али и опаску 
која се тиче васељенског Патријарха?

Разговори о превазилажењу овог про-
блема су нужни. Треба их водити у различи-
тим форматима, билатералном и мултилате-
ралном, а најцелисходнији и најплодотвор-
нији формат би био онај саборни, свеправо-
славни. Свеправославно саветовање одбија, 
међутим, до даљњега, да сазове цариградски 
патријарх јер, према његовом тумачењу, он 
и овако и онако, као први по рангу епископ 
Православне Цркве, има право да по питањи-
ма јурисдикције и аутокефалије помесних 
Цркава поступа самостално и самовласно, 
не обазирући се на њихово мишљење, чак и 
кад је већинско или свеопште. Звучи познато, 
зар не? Нажалост, оваква реторика са обалâ 
Босфора исувише подсећа на реторику са 
обала Тибра у Италији. „Нови Рим”, Констан-
тинопољ, Цариград, данас Истамбул, као да 
жели да у црквеном смислу буде верна копија 
„старог Рима”, и то копија његовог папског 
издања из другог хиљадугодишта хришћан-
ске ере које Православна Црква, предвођена 
управо Цариградском Патријаршијом, назва-
ном с правом „Велика Христова Црква”, никад 
досад није прихватила, а уверен сам да ни у 
будућности неће прихватити.

Са Литургије у Саборном храму у Новом Саду
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Интервју

Неки цариградски теолози заступају, 
штавише, тезу да свеправославне или пак 
међуправославне саборе нико осим Васељен-
ског Патријарха и нема право да сазива. Ова 
теза, наравно, није утемељена ни у теологији 
ни у историји Цркве. Већину васељенских са-
бора из прошлости није сазвао цариградски 
патријарх, а чињеница је да је на васељенским 
саборима и појединим римским папама и 
појединим цариградским патријарсима било 
суђено за јерес или кривоверје. Да Цариград-
ска Црква стварно има васељенску или уни-
верзалну јурисдикцију и монопол сазивања 
помесних и свеопштих сабора, никад и не би 
био сазван ниједан сабор на којем неки папа 
или неки цариградски патријарх седи на оп-
туженичкој клупи, и то не за дисциплински 
или морални преступ већ за најтежи догмат-
ски преступ, за отпадништво од праве вере. 
Стога јерусалимски патријарх, са својим ау-
торитетом епископа светога града Јерусали-

ма и ауторитетом своје Цркве као најстарије 
апостолске Цркве која чува највеће светиње 
Свете Земље, има могућност и право да сазо-
ве друге патријархе и остале предстојатеље 
Цркава ради превазилажења искрслих про-
блема и очувања јединства Цркве – кад већ 
први по рангу патријарх неће да их сазове.

У овој тачки се суочавамо са питањем: 
какве је природе првенство првог по рангу 
епископа? Да ли је то првенство власти или 
првенство части? Да ли је Васељенски Па-
тријарх први ex sese (по себи), de iure divino 
(по божанском праву), или вољом Цркве, при-
том на основу историјских, а не стриктно бо-
гословских чинилаца? Да ли је он изнад Сабо-
ра епископâ или је председник Сабора, дакле 
његов члан? На сва ова питања Православна 
Црква има само један одговор, експлицитан 
и недвосмислен: у Цркви не постоји првен- 
ство власти; први по части епископ је то 
вољом Цркве, условљеном историјским раз-
лозима; најзад, он није изнад Сабора. Једном 
речју, он је primus inter pares (први међу јед-
накима), а никако primus sine paribus (први 
без једнаких), како гласи нова, неопаписти-
чка теорија извесних теолога. И поред свега 
реченога, Архиепископ Константинопоља, 
Новога Рима, и Васељенски Патријарх, како 
му гласи пуна званична титула, није изгубио 
статус првог међу једнакима, односно првен-
ство части. Не може га, штавише, ни изгуби-
ти осим на неком новом васељенском сабору, 
уколико би, разуме се, тај сабор евентуално 
донео такву одлуку. Јер, то првенство је он 
добио одлуком Другог васељенског сабора, 
одржаног године 381. у Цариграду, чији 3. 
канон гласи: „Епископ пак Константинопоља 
да има првенство части јер је овај град Нови 
Рим.” Овај канон је потврђен и оснажен 28. ка-
ноном Четвртог васељенског сабора, одржа-
ног године 451. у Халкидону крај Цариграда, 
у којем се каже: „…Одређујемо и изгласавамо 
првенство најсветије Цркве истога Констан-
тинопоља, Новога Рима (…), просудивши да 
се град који је почаствован присуством цара 
и Сената у њему, и који ужива првенство јед-
нако преимућству Старога царскога Рима, и у 
црквеним стварима велича као онај, будући 
други после њега.”

Обраћање Епископа бачког Иринеја  
у дворани Црквене општине новосадске
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Тако је – на основу државно-политичких 
датости (Нови Рим, град цара и Сената), а не 
на основу догматског, еклисиолошког импе-
ратива, како умују наши новопечени следбе-
ници римокатоличког званичног поимања 
првенства – малој епархији са седиштем у 
градићу Византиону, суфраганој епископији 
подређеној Ираклијској митрополији, на нај-
вишем нивоу признат ранг прве Цркве Истока 
тако што је првенство Рима проширено и на 
Нови Рим. У државно-правној теорији и идео-
логији Римског Царства оба града су заправо 
сматрана за две половине исте престонице. 
Објашњавајући смисао примата (првенства) 
у Цркви, блаженопочивши владика Атанасије 
(Јевтић) пише да првенство у Цркви несумњи-
во постоји, и треба да постоји, али да оно ни-
када не сме да повреди саборну пуноћу сваке 
Православне Цркве. Првенство, следствено, не 
значи власт над Црквама него битан елеменат 
њихове саборне природе. Покушао сам – не 
знам са колико успеха – да на што једностав-
нији и што разумљивији начин приближим 
читаоцима „Политике” макар неке важније 
доктринарне димензије наше вере „у Једну 
Свету Саборну и Апостолску Цркву”, вере коју, 
ево, ми сами као да изневеравамо када кроз 
маглуштину сујете, амбицијâ, предрасудâ, ге-
ополитичких (нецрквених) ангажмана и дру-
гих нематеријалних идола не можемо или не 
желимо да угледамо незалазну светлост бо-
жанске истине, која нас једина може ослобо-
дити наших трагичних заблуда и страсти.

Да резимирам одговор на други део ва-
шег питања. Нижа инстанца не може да оспо-
ри, акамоли да укине, одлуке највише ин-
станце. То је у Цркви васељенски сабор или, 
прецизније речено, она сама посредством 
свога свеопштег сабора. Стога Васељенски 
Патријарх – упркос свом промашају приликом 
неканонске интервенције на канонском про-
стору Московске Патријаршије, чиме је раскол 
у Украјини продужен, продубљен и проширен 
на мал᾿тене свеколико Православље – није 
изгубио своје реално, од свих Православних 
Цркава признато првенство части и оне ин-
геренције које из њега канонски проистичу, 

али је, нажалост, код многих у Православљу у 
већој или мањој мери ставио на коцку углед 
и поверење које је донедавно уживао и по 
положају и као личност. И једно и друго, и 
углед и поверење, по мом најдубљем убеђењу, 
може да за трен ока поново стекне – и не 
само да стекне него и да неслућено повећа – 
ако јавно саопшти чињеницу да је био жртва 
дезинформацијâ украјинских расколника и 
манипулацијâ украјинских власти, па пову-
че признање такозване Православне Цркве 
Украјине, васпостави јединство Православља 
и подстакне дијалог свих са свима. Такав ње-
гов гест би свима у свету показао шта је садр-
жај првенства по православном схватању: то 
је бескомпромисно служење јединству Цркве, 
при чему првопрестона Црква има улогу ин-
спиратора, посредника и координатора, а не 
самца наредбодавца.

Господ Христос нас учи, Собом и Својим 
речима, да они који су добровољно и из љу-
бави последњи постају пред Богом први, а да 
они који би да по сваку цену буду први неизбе-
жно постају и пред Богом и пред људима – по-
следњи. Као један од многогодишњих скром-
них сарадника Његове Светости патријарха 
Вартоломеја на пољу међуправославних и 
свеправославних послова (између осталог 
и на пољу превазилажења раскола у Бугар-
ској Православној Цркви на Великом Сабору 
којим је у Софији он председавао и извршио 
велико, историјско дело исцељења духовних 
рана и помирења међу браћом), усуђујем се 
да ова размишљања – можда нескромно, али 
у сваком случају искрено, са љубављу и по-
штовањем према његовој личности и служби 
– закључим вапајем ка Богу и апелом на њега, 
Васељенског Патријарха, да и сада, као нека-
да, буде на висини свога задатка и своје одго-
ворности, да изврши избор достојан његових 
светих и великих претходника, да уклони сва-
ку стену саблазни и сваки камен спотицања 
и да убрише сваку сузу изазвану болом због 
раскола и патњу због расколничког насиља у 
Украјини, али и не само у Украјини. Ако хоће, 
он то може. Сије же буди, буди! Дај Боже да 
тако буде!

Интервју

Извори: Политика, 28. април 2021, стр. 8; Политика, 29. април 2021, стр. 7
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Живећи у савременом свету, православ-
ни хришћани су неминовно суочени са разним 
искушењима и изазовима. С тим у вези, по-
ставља се питање: како превазићи те изазове, 
а притом сачувати изворни хришћански етос 
и идентитет? Подстакнути овим значајним 
питањем, замолили смо протојереја-ставро-
фора др Милоша Весина, пароха јужночика-
шког и ленсиншког и дугогодишњег професора 
Богословског факултета у Либертивилу, да 
нам, у разговору за лист „Виноград Господњиˮ, 
помогне да дођемо до правилног одговора на 
постављено питање, али и да укаже на основ-
не смернице за његову примену у свакоднев-
ном животу.

Православни хришћани, као житељи 
овога света, свагда су се налазили пред 
различитим изазовима за сопствену веру 
у Господа и за живот у складу са том ве-
ром. Сâм Господ Исус Христос је указао на 
такав животни пут хришћана у овоме све-
ту следећим речима: У свету ћете имати 
жалост; али не бојте се, Ја сам надвладао 
свет (Јов. 16, 33). Пред којим савременим 
изазовима се налазе данашњи право-
славни хришћани и због чега је важно да 
се у свом животу руководимо наведеним  
речима?

Свако доба током хришћанског хода 
кроз време и простор, за протеклих више од 
две хиљаде година, имало је своје особене иза- 
зове и искушења. Од оног светог и великог 
дана Педесетнице, па све до овога дана, на по-
четку треће деценије двадесет и првога века, 
није било једног јединог дана да хришћани – 
а ја бих овде рекао да они који су желели да 
буду не „тек” хришћани него и да буду хри-
столики – нису били суочени са разнород-
ним изазовима. Најбоље, али и најлепше при-
мере како се одговара на изазове, али и како 
се савлађују искушења, имамо у Житијима 

светих. Та својеврсна, слободно можемо 
рећи, Духом Светим надахнута антологија 
хришћанске свакодневице јесте, истовре-
мено, и најбољи ехо, као што је и потврда 
истинитости, у Вашем питању поменутих 
Христових речи. То рекавши, не смемо никако 
сметнути са ума ни Христове речи, које је из-
говорио у претходном делу Своје Опроштајне 
беседе, наиме: Кад бисте били од света, свет 
би своје љубио, а како нисте од света него вас 
Ја изабрах од света, зато вас мрзи свет (Јов. 
15, 19). И колико год да је, савременом језич-
ком динамиком исказано, Христос наш избор, 
ипак је Он Тај Који је изабрао нâс. А изабрао 
нас је још онда када нас је из небића призвао 
у биће. Све остало би, заправо, требало да је 
наш благодарни одговор Тројединоме Богу. 
Наравно да ћемо ми – посебно ми који данас 
покушавамо да останемо доследни Христу 
и да живимо у светлости вере, наде и љуба-
ви – увек имати и не мали број „изговорâ” и 
„оправдањâ” за све оно што пропустисмо да 
учинимо као Христови следбеници. И увек ће 
једно од првих „оправдања” бити: „Па, такво 
је данас време.” То „оправдање”, колико год 
да је разумљиво, није у исто време и тачно, 
јер не чини „време” да ми будемо овакви или 
другачији него је управо обрнуто: ми смо ти 
који би требало да обликујемо и да утичемо 
на време. Није нам узалуд блажени Августин, 
у својој Осамдесетој беседи, оставио ону чуве-
ну мисао: „Nos sumus tempora. Quales sumus, 
talia sunt tempora!” („Ми смо време. Какви смо 
ми, такво је и време!”) 

Све речено уопште не умањује тежину 
савремених изазова. Али не заборавимо да 
је сваки изазов, истовремено, и шанса. Мо-
гућност за сазревање! Судећи по ономе што 
нам се данас дешава, и као појединцима, али 
и као народу, а посебно као православној 
заједници, као удовима тела Цркве, усуђујем 
се да кажем да је наш најозбиљнији савреме-
ни изазов – питање идентитета! Али, да не 

Разговор
Протојереј-ставрофор др Милош Весин: ЖИВОТ 

ХРИШЋАНА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
(Први део разговора)
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би било ма какве забуне око овога појма, наш 
хришћански идентитет овде не поистовећује-
мо са нашом припадношћу овом или оном 
граду, селу, покрајини, држави, културном 
миљеу, политичкој или иној странци, овом 
или оном спортском клубу, не чак ни нацији, 
већ би наш хришћански идентитет требало 
да буде огледало чињенице да смо – чеда 
Божја, а између себе браћа и сестре! То није 
никакав идеализам већ је то хришћански 
прагматизам. Из тако схваћеног идентитета, 
дакле из наше основне припадности, а то је 
припадност Богу, извиру и све оне остале 
особености које само обогаћују палету наших 
разноликости. А разноликости би, барем за 
нас хришћане, увек требало да јесу ехо оних 
посебних дарова, дакле талената, којима је 
Бог обдарио свакога од нас. Нису сви добили 
исти број талената, али су сви добили лик 
Божји, а глачање и развијање тог лика у нама 
јесте и највреднији таленат који примисмо. У 
оној мери у којој будемо имали љубави, стр-
пљења, али и одговорности да непрестано, 
животом у врлинама, глачамо лик Божји у 
себи, у истој тој мери ћемо задобијати и снагу 
еда бисмо одговорили на безбројне изазове 
које свакодневица ставља испред нас.

Као најчешће болести савременог чо-
века спомињу се стрес и депресија. Какав 
је хришћански поглед на ове савремене 
„болести” и шта је то што Црква свима пру-
жа као лек против истих? 

Почећу тиме да не бих стављао стрес и 
депресију у исту раван. Стрес – а заправо раз-
ни стресори око нас, који онда изазивају стре-
согене ситуације – само је један од безброј-
них савремених изазова. Сâм по себи – стрес 
и није неминовно лош. Оно што је лоше то 
је наш уобичајени начин како одговарамо, 
како реагујемо на стрес! А реагујемо, углав-
ном, импулсивно, а никада, или ретко када, 
довољно зрело. Сâм стрес никада никога није 
учинио болесним. Оно од чега страдамо, то 
је наша непримерена реакција на одређену 
стресну ситуацију, почевши од свакоднев-
них догађања у породици, на радном месту, у 
друштву у целини и тако редом. Наш најбољи 
одговор на стресоре, па самим тим и на стре-
согене ситуације, јесте смирење. А није ли 
управо то оно што нам данас највише недо-
стаје? Хајде да наведемо само један пример, 
од безбројних, о томе колико смо данас све 
више и више подложни незрелом, па самим 

Разговор

Прота Милош Весин беседи у Саборном храму у Новом Саду
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тим и нездравом одговору на многе стресоге-
не ситуације. Пример је, заправо, у констата-
цији да већина нас никада није тамо, у исечку 
времена и простора, где се тренутно налази-
мо него смо окренути ка „планирању” онога 
што ће тек да дође. Увек смо усмерени ка не-
извесном сутра, или идућој седмици, или ме-
сецу, години чак, пропуштајући тиме једин- 
ствену и непоновљиву прилику да од овог 
данашњег дана, који је једини известан, на-
чинимо простор и време за најбољи могући 
од свих избора – за љубав. Седите, например, 
са пријатељима у башти неког ресторана, 
и уместо да сте потпуно ту са њима, ви сте 
само присутни на тој столици, а ваш поглед 
непрестано иде у правцу вашег мобилног те-
лефона, са кога непрестано допиру сигнали о 
порукама или позиви... И ви, наравно – како 
то већина данас, нажалост, чини, без пардона 
– напуштате друштво, без обзира на то што 
још увек седите за истим столом и уговарате 
неке будуће сусрете на којима ћете, по стече-
ној навици, опет бити одсутнији него присут-
нији, будући да сте окренути ка новим сигна-
лима са тог, рекао бих, још увек неукроћеног 
извора стресора. Зар поменути опис није 
одломак свакодневице многих од нас данас? 
И како да онда не будемо све више расејани? 

А сама чињеница да смо све више и више ра-
сејани, јасно доказује одсуство смирења. Сми-
рења не бива без прибраности, а прибрано-
сти нема без стрпљења, као што ни стрпљења 
не може да буде без трпљења. У томе видим 
кључ за разрешење многих стресогених ситу-
ација око нас, али и у нама самима. А шта је 
трпљење ако не једна од најважнијих врлина 
Христом уобличене свакодневице!? Једино 
нас непрестано вежбање у трпљењу доводи 
до истинске толеранције. А не говори ли се 
данас, на све стране, управо о потреби за то-
леранцијом? Не можемо бити толерантни ако 
се претходно нисмо научили трпљењу! 

А шта нас највише одвлачи од трпљења, 
па самим тим и од смирења? Нису ли то гласо-
ви којима у нама проговарају: гордост, сујета, 
себељубље, таштина... да наведемо само неке 
од наших најактивнијих непријатеља, и то не-
пријатеља које сами још како пажљиво и хра-
нимо и негујемо у себи. Ту је сада веза између 
стреса и депресије. Незрели одговори како на 
мале тако и на велике, па и највеће стресоре, 
допиру неретко од повређене сујете, која је, 
итекако, у блиском сродству са гордошћу. По-
вређена сујета удружена са гордошћу, а услед 
реалне немоћи да се измени спољашња ситу-
ација, али не мање и услед немања воље или 
снаге да се изменим ја сâм, скоро гарантова-
но доводи до неког облика депресије. Депре-
сија је сигурна стаза којом се, раније или ка- 
сније, неминовно стиже до очајања. Препо-
добни старац Анатолије Оптински је зато, 
не без разлога, рекао да је „очајање чедо гор-
дости”. Свакако да постоје и они облици де-
пресије који се дијагностикују као: ендогена 
депресија, или пак анксиозна депресија, ма-
нична депресија и тако даље, као што је, код 
неких жена, евидентно и постојање постпо-
рођајне депресије. Зато је од изузетне важно-
сти за свештенослужитеље да умеју да рас-
познају барем основне црте неког поремећаја 
у особи која се своме свештенику, са пуним 
поверењем, обраћа за помоћ. Ту би сада тре-
бало да ступи на снагу садејство савремених 
пастира Цркве и хришћански оријентисаних 
психолога, психотерапеута и психијатара. И 
једни и други имају своју јединствену улогу 
не тек само у одгонетању проблема него и у 

Са трибине одржане у Позоришту младих  
у Новом Саду
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терапеутском приступу. Читајући о многим 
чудима која је учинио наш Спаситељ, ми на 
страницама Јеванђеља видимо веома јасне 
описе како физичких тако и психичких по-
ремећаја. Спаситељ је не тек „самo” Лекар 
него Он увек обнавља нарушену целовитост 
нечијег бића и зато једино и само за Христа 
можемо да кажемо да је Исцелитељ. Лекари 
лече, а Христос исцељује! Једна од чињеница 
наше савремености, а на то нас је често под-
сећао и покојни професор Владета Јеротић, је-
сте и она која каже да је највећи број обољења 
у суштини – психосоматског карактера. А 
то су болести које избијају на површину онда 
када дође до несклада између тела, душе и 
духа. Светотајински живот Цркве нас колико 
храни толико и оздравља, али нам и даје снагу 
да много тога претрпимо. Неке болести су ту 
и да остану са нама и у нама! Болест није само 
патња, она је и учионица. Учионица смирења! 
Како за особу која болује тако и за оне око ње. 
Пагубно је окретати се Цркви, без обзира на 
то да ли је реч о нашој локалној парохијској 
заједници, или је реч о одласку у неки од на-
ших манастира, на један данас, нажалост, не-
ретко присутан – магијски начин! Разумљи-
ва је, наравно, жеља свакога ко има одређен 
проблем да оздрави! Али, у исто време, нера-
зумљива је неспремност многих између нас 
управо за уочавање несклада између жељâ 
и начина живота. Не може се истовремено у 
себи неговати „жеља” за оздрављењем, а при-
том наставити са свим оним што је, у великој 
мери, и довело до болести! Нема ни излечења, 
а некмоли исцељења, док из себе, уз Божје 
дејство, наравно, али и пристанком и снагом 
напорâ моје слободне воље(!), не одагнам: 
роптање, оговарање других, сваљивање кри-
вице на друге, оптуживање, злопамћење, не-
мање воље да се опрости и за опроштај замо-
ли и тако даље... А све су то стања која нас још 
како ефикасно разбољевају, слабећи истовре-
мено имуни систем како нашег телесног тако 
и душевно-духовног бића.

Надовезујући се на претходно пи-
тање, можемо приметити како није рет-
кост да међу хришћанима све више пре-
овладава осећање страха, а да је у окол-

ностима пандемије новог вируса тај страх 
достигао незапамћене размере. Страх од 
болести, али и од других људи, као потен-
цијалних „извора заразе”, неминовно се 
одражава на човекову свест, па самим тим 
и на међуљудске односе. Стиче се утисак 
да заборављамо богонадахнуте речи све-
тога Јована Богослова, Апостола Љубави, 
да ко се боји, није се усавршио у љубави, те 
да савршена љубав изгони страх напоље  
(I Jов. 4, 18). Да ли је страх донекле узро-
кован и недостатком наше љубави према 
Господу и ближњима? 

Одговор бих започео баш оним речима 
којима завршисте Ваше питање, наиме, речи-
ма о недостатку љубави! Читаву ову, по много 
чему и стресогену, али и – нама ближим ре-
чима исказано – искушењима обремењену, не 
тек ситуацију него истинску кризу светских 
размера, а проузроковану епидемијом вируса 
ковид-19, доживљавам и видим као својевр-
сни „лакмус папир” који показује праву „боју” 
нашега бића. Дакле – присуство или одсуство 
љубави! Тамо где је био мањак љубави, свака-
ко је дошло до повишене количине страха! По-
менућу и овде, и овога пута, заиста несебични 
доказ пожртвоване љубави показане и пруже-
не од стране небројених лекара, медицинских 
сестара и другог медицинског особља широм 
света! И колико год да је присуство вируса 
било веома „опипљива” стварност, исто толи-
ко је, посебно у круговима научникâ, долази-
ло до не малих размимоилажења у погледима 
око природе овог вируса, његовог настанка и 
његових испољавања, као и најделотворнијег 
начина лечења од њега. Оно што би нâс, као 
православне хришћане, требало овде посеб-
но не тек да „интересује” него мало и да за-
брине – јесте то огромно присуство страха, 
и то страха који је многе потпуно парали-
сао! Повезаност греха и страха је најсажетије 
описао свети Владика Николај Велимировић 
када је рекао: „...Зли дуси су родитељи гре-
ха, а грех је родитељ смрти; смрт је родитељ 
страха, а страх је постао свакодневни ваздух 
душе човечје...” Не смемо потцењивати уло-
гу страха, али не смемо ни остати неми пред 
једним итекако горућим питањем, а у вези са 
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поменутом епидемијом страха, а то питање 
гласи: где се у нама налази равнотежа између 
реалног присуства страха од могуће болести 
(а ту је, зар не, и страх од смрти!) и стварног 
дејства живе вере у Живога Бога? Нешто са 
овом маскарадом ипак није у реду! А маскара-
да је свака она ситуација, ма како стресогена 
била, која на површину не извлачи оно што 
је најбоље у нама – а то је љубав – него оно 
што је на супротној страни од љубави! А на 
супротној страни од љубави није мржња него 
је страх! О каквој ми то онда вери говоримо, 
покушавајући истовремено да се комичним 
средствима „eуклидовског ума” – како се то, 
говорећи о нашем ограниченом уму, преци- 
зно изразио свети Јустин Ћелијски – „од-
бранимо” од „заразе” која на нас „вреба” ни 
мање ни више него из светог Путира (!?), из 
кога примамо Лек бесмртности, Тело и Крв 
Христову? Којој ли и каквој вечности идемо 
у сусрет када много више од те „вечности” 
вреднујемо сићушно батргање у борби за још 
макар мало времена и простора? Тачно је да је 
у нашем народу и била и остала на снази она 
изрека: „Ко се чува и Бог га чува!” А за тај про-
цес чувања Господ нам је подарио ум! Али ка-
кав ум? Да ли „практичан”, „eуклидовски” ум 
или...? Не бих рекао! Ми хришћани, говорећи 
о уму коме тежимо, увек имамо у себи сећање 

на апостолске речи о ономе што је циљ умно-
сти – на ум Христов (I Кор. 2, 16)! Зато aпо-
стол Павле и пише Коринћанима: А телесни 
човек не прима што је од Духа Божјега, јер му 
је лудост, и не може да разуме, јер се то испи-
тује духовно (I Кор. 2, 14). Нисам без разлога, 
малопре, у одговору на Ваше прво питање, по-
менуо Житија светих. Не без туге, али, веруј-
те, без имало осуђивања, посматрајући шта 
се са нама хришћанима дешавало, посебно 
прошле године, питао сам се: како то одјед-
ном, вођени страхом, постадосмо не само они 
који су „у свету” него се, уз то, добровољно 
сврстасмо и међу оне који су „од света”? Из 
дана у дан, из недеље у недељу, ја сам болно 
и мучно осећао у себи да, све безумнијим и од 
Христа све даљим поступцима, ми, заправо, 
чупамо и цепамо једну по једну страницу 
Житија светих! Овде ћу се зауставити да не 
бих из себе пустио реч налик осуди, јер увек 
нам остаје брига, али брига ношена љубављу 
– како за ближњег тако и за даљњег. Како 
само терапеутски делотворно, а родитељски 
нежно, делују речи светога старца Порфи-
рија Кавсокаливита када каже: „Ближњи, ма 
какав да је, јесте тело од нашега тела, јесте 
наш брат, а ми никоме нисмо ништа дужни 
осим да љубимо једни друге, по апостолу Пав-
лу (Римљ. 13, 8).” 

Разговарао ипођакон др Милан Бандобрански
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У савременим животним околности-
ма многобројни су изазови пред којима 
се налазе хришћани. Један од изазова је 
и актуелно поимање брака, у којем се, на-
жалост, често заборавља да је брак света 
Тајна, а неретко то поимање одудара и од 
основних начела хришћанске вере и жи-
вота. Имајући у виду наведене чињенице, 
упутили смо следеће питање протонаме-
снику Велимиру Врућинићу:  

Можете ли нам, кроз призму старо-
заветних и новозаветних сведочанстава, 
указати на основне богословско-пастир-
ске аспекте свете Тајне брака?

Сви знамо да је ступање у брак један од 
најважнијих догађаја у човековом животу. 
Међутим, институција брака у наше време 
доживљава дубоку кризу и стога је важно 
да, као допринос очувању брака и решавању 
проблемâ, учинимо први корак, а то је да 
схватимо и разумемо шта за нас значи брак, 
односно шта је циљ брака. 

Ми, православни хришћани, немамо не-
доумицe у вези са поимањем брака. Одговор 
смо пронашли у Новом Завету и за нас је брак 
света Тајна. Међутим, у савременом друштву 
се о циљу брака, нажалост, и не размишља. 
Када бисмо људима на улици поставили ово 
питање, било би разних одговора: „Желим да 
уживам у животу; да сам зрео и слободан” и 
тако даље. Верујемо да би један од најчешћих 
одговора био да је главни циљ брака рађање 
деце, односно стицање потомства. Тај одго-
вор бисмо пронашли у Старом Завету и у ју-
дејској традицији. 

Стога ћемо наш одговор започети са 
Старим Заветом, односно од почетка по-
стојања првобитног „брачног пара” – Ада-
ма и Еве – до обећања потомства Аврааму, 
да бисмо, на крају, предочили новозаветно 
хришћанско становиште да Васкрсење Хри-
стово даје нови смисао светој Тајни брака.

1. Схватање брака у Старом Завету 

Није добро човеку да буде сâм, рекао је 
Господ стварајући човека. У овим речима 
првих страница Светог Писма видимо да је 
Бог установио свету Тајну брака. „Божанстве-
на твар појавила се на земљи, а у земним до-
линама вечно расцветалог раја  човек. Међу-
тим, човек још није имао помагача сличног 
себи. Тада је Премудра Реч извршила велико 
чудо оног који је створен да буде надзорник 
света, тојест мој корен и моје семе разноли-
ког живота разделила је на два дела и сили-
ном и Животворном Руком извадила из ње-
говог бока ребро да би створила жену, а онда 
их је, уливши обома љубав у груди, подстакла 
да теже једно другом” (свети Григорије Бо-
гослов). Бог је установио брак позвавши у 
заједницу љубави Адама и Еву. На тај начин 
су још у Старом Завету откривени основно 
назначење и смисао брака, а то је да се брак 
остварује као тајна сједињења мушкарца и 
жене и њиховог стапања у једно биће. О томе 
нам сведоче и библијске речи: Зато ће оста-
вити човек оца својега и матер своју и при-
љубиће се жени својој, и биће двоје једно тело 
(I Мојс. 2, 18 – 22). Први људи, Адам и Ева, у 
овај однос ступају слободно. Међутим, после 
учињеног греха, Адам испољава несигурност 
и колебање; обраћа се Богу и покушава да 
одговорност за првородни грех пребаци на 
Еву, рекавши: Жена коју си створио са мном, 
она ми даде са дрвета, те једох (I Мојс. 3, 12). 
Овим речима Адам почиње да заједницу сло-
боде сагледава као нешто што му је Бог на-
метнуо. 

Док је Адам боравио у заједници љуба-
ви Божје са Евом, гледао је на своју жену као 
на део себе: А Адам рече: Сада ето кост од 
мојих кости и тело од мог тела. Нека јој буде 
име човечица, јер је узета од човека. Зато ће 
оставити човек оца свог и матер своју, и при-
љубиће се жени својој, и биће двоје једно тело 
(I Мојс. 2, 23 – 24). Али, када је, услед непо-
слушности и првороднога греха, нарушена 
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Протонамесник Велимир Врућинић: БРАК КАО  

СВЕТА ТАЈНА И ПОДВИГ ЉУБАВИ
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та првобитна заједница љубави Божје, тада 
је Адам своју жену видео као страну особу, те 
је из тог разлога и пребацио на њу сву кри-
вицу непослушности. Прародитељски грех 
је пореметио духовну и физичку природу 
првих људи, услед чега је пренет и на њихове 
потомке. Палост људске природе одразила се 
на лични и друштвени живот, а у овом слу-
чају и на међусобне брачне односе. Уместо 
заједнице мужа и жене у Богу, настали су ра-
зличити облици изопачењâ: многоженство, 
држање наложницâ, брачно неверство и дру-
га брачна безакоња.

Сходно јудејском поимању брака у Ста-
ром Завету, његов суштински значај и циљ 
огледао се у рађању деце. Најочигледнији 
знак Божјег благослова виђен је у продужењу 
рода, у потомству. За своју покорност и по-
верење у Господа, Авраам је добио обећање 
славног потомства: Заиста ћу те благослови-
ти и потомство твоје веома умножити, да 
га буде као звездâ на небу и као песка на брегу 
морском; и наследиће потомство твоје вра-
та непријатељâ твојих; и благословиће се у 
потомству твојем сви народи на земљи, као 
када си послушао глас Мој (I Мојс. 22, 17 – 18). 
На основу овог обећања датог Аврааму, по-
стаје јасно зашто је неплодност сматрана за 
проклетство, посебно за жене. 

Обећање дато Аврааму разумевано је у 
старозаветној јудејској свести и у смислу да 
живот може бити овековечен кроз потом-
ство, због тога што је основно назначење 
брака виђено управо у рађању деце. Ако је 
брак – моногамијски или полигамијски – био 
уобичајен, конкубинат је био такође толе-
рисан, понекад чак и препоручиван у циљу 
обезбеђивања продужења потомства (I Мојс. 
16, 1 – 3). Институција „левиратског брака” 
(I Мојс. 38, 8) састојала се од обавезе да се 
„подигне потомство” преминулог брата кроз 
брак са његовом удовицом, како би било мо-
гуће његово делимично надживљавање у 
деци рођеној у таквом браку. 

Међутим, Бог у Старом Завету, преко 
пророкâ и изабраних људи, постепено от-
крива човеку виши, духовнији смисао брака, 
да би, доласком Господа Исуса Христа и Ње-
говим учењем о Васкрсењу и бесмртности, 

дошло до преобликовања старозаветних 
норми и укидања бриге о одржавању живота 
кроз потомство.

2. Схватање брака у Новом Завету 

У Новом Завету значење брака се коре-
нито изменило. Супротност је веома преци-
зна. Ниједан новозаветни текст који помиње 
брак не наводи да је стицање потомства ње-
гов основни циљ. Рађање деце, сâмо по себи, 
јесте средство за спасење, али је условљено: 
Јер ће се спасти рађањем деце ако остану 
у вери и љубави и у светињи са поштењем  
(I Тим. 2, 15).

Преобликовање старозаветних норми 
види се, са посебном јасноћом, у следећим 
примерима: 

– Сва три синоптичка Јеванћеља (Мат. 22, 
23 – 32; Марк. 12, 18 – 27; Лук. 20, 27 –37) све-
доче о ставу Господа Исуса Христа према „ле-
виратском браку”. Треба подвући да је учење 
Господа Исуса Христа о Васкрсењу и бесмрт-
ности учинило безвредном бригу о продужа-
вању живота преко потомства у браку. Када 
су садукеји, који кажу да нема Васкрсења, 
упитали који ће од седморице браће, који су 
се један за другим женили истом женом, има-
ти њу за жену по Васкрсењу, Господ Исус Хри-
стос је одговорио да о Васкрсењу нити ће се 
женити ни удавати него су као анђели Божји 
на небу. Христов одговор садукејима се стро-
го ограничава на сâму суштину њиховог пи-
тања. Они су одбијали Васкрсење, јер га нису 
могли другачије замислити него као поновно 
успостављање људског постојања, у које би 
било укључено и јудејско схватање брака као 
начина за стицање потомства. У овоме, каже 
Господ, они се варају; јер, живот у Царству Бо-
жјем биће као живот анђелâ. Према томе, Хри-
стов одговор није ништа друго до порицање 
материјалистичког поимања брака.

– Учење Господа Исуса Христа које за-
брањује развод брака открива природу 
хришћанског брака. Веза измећу мужа и жене 
је циљ сâм по себи; вечна је веза измећу две 
јединствене личности, која не може бити пре-
кинута таквим бригама као што су потомство 
или породична солидарност.
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Ипак, нераскидивост није захтев који је 

апсолутан. Чувени изузетак који помиње Ма-
теј – осим због прељубе (Мат. 5, 32) – постоји 
да нас подсети да закон Царства Божјег ника-
да нема силу законске принуде, да он прет-
поставља слободан људски одзив. Уопште 
узев, Јеванђеље никада не своди дар људске 
слободе на законске прописе. Оно нуди чове-
ку једини дар достојан њега као слике Божје 
– „немогуће” савршенство. Будите савршени 
као што је савршен Отац ваш небески. Господ 
Исус Христос захтева апсолутну моногамију, 
која је, такође, изгледала немогућом за Хри-
стове савременике. Уствари, љубав је изнад 
категоријâ могућег и немогућег. Она је савр-
шени дар, познат једино кроз доживљај. Она, 
очигледно, није подударна са прељубом. У 
случају прељубе, дар је одбијен и брак не по-
стоји.

– Када говори о девичанству, свети апо-
стол Павле иде до претпоставке да брак није 
прекинут смрћу, јер љубав никада не престаје 
(I Кор. 13, 8). Уопште, становиште светог 
апостола Павла се јасно разликује од јевреј-
ског погледа и то је јасно изражено у Првој 
посланици Коринћанима, где он даје пред-
ност безбрачности над браком. У Посланици 
Ефесцима овај став је употпуњен учењем о 
браку као одразу везе измећу Господа Исуса 
Христа и Цркве, учењу које је постало основа 
за целокупну теологију брака, какву налази-
мо у православном Предању. Ипак, у једном 
питању, поновном браку удових, Павлов по-
глед, изражен у Првој посланици Коринћани-
ма: Али ако не могу да се уздржавају, нека се 
жене и удају, јер је боље женити се и удавати 
него упаљивати се (I Кор. 7, 9), подржаван је 
од стране канонског Предања Цркве. Све до 
10. века, други брак није био благосиљан у 
Цркви, а чак и данас он представља препре-
ку за улазак у клир. Наш савремени обред 
за благослов другог брака подвлачи да је он 
допуштен само из крајње снисходљивости. 
У сваком случају, према Светом Писму и Све-
том Предању Цркве, верност удоваца или 
удовицâ својим преминулим супружницима 
већа је него „идеал”; то је хришћанска норма. 
Хришћански брак, дакле, није само земаљска 
веза већ вечни савез.

Апостол Павле подразумева да у браку 
човек не задовољава једино своје световне, 
материјалне и егзистенцијалне потребе већ 
нешто много значајније, нешто због чега је 
створен, тојест он ступа у стварност вечног 
живота.

Ови примери јасно показују да је у Но-
вом Завету присутно потпуно ново поимање 
брака у односу на оно које је било каракте-
ристично за Стари Завет. Сходно новозавет-
ном поимању, брак је у директној зависности 
од тајне Васкрсења коју је донео Господ Исус 
Христос. Хришћанин је призван да већ у овом 
свету постане грађанин Царства небеског. То 
он може у браку. Али тада брак престаје да 
буде просто задовољење привремених при-
родних и других потреба или пак само сред-
ство за продужење живота преко потомства.

Брак је јединствена веза у љубави два 
бића која превазилазе своју сопствену људ-
скост. Чинећи једно тело, супружници постају 
и једна душа и узајамном љубављу подстичу 
једно друго на ревност у побожности. Јер, су-
пружништво не удаљује од Бога већ, напро-
тив, још јаче везује за Њега, будући да тада 
има још више разлогâ за обраћање ка Њему. 
„Мала лађа се при слабом ветру лако креће 
напред. Велику пак лађу неће померити лага-
ни дашак ветра. Тако је и онима, неоптереће-
ним житејским бригама, мање потребна по-
моћ Божја, док онај ко има обавезу да се бри-
не о драгој супрузи, имовини и деци, дубље 
залази у море живота и неопходна му је већа 
помоћ Божја, због чега и он сâм све више воли 
Бога” (свети Григорије Богослов).

Завршавамо ово кратко излагање о 
циљу и смислу брака речима светог Јована 
Златоуста да је „неопходно позвати свеште-
нике и, молитвама и благословима, утврдити 
супружнике у заједничком животу, да би љу-
бав женикова ојачала и целомудреност неве-
стина се оснажила, да би све потпомогло на-
стањивању врлинâ у њиховом дому, да би се 
лукавства ђаволска одагнала, а супружници 
провели живот у радости, уједињени помоћу 
Божјом”.
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Соломон је био најмлађи син цара Да-
вида и његов наследник на престолу царства 
Израиљевог, на врхунцу његове моћи и славе. 
Рођен је око 990. године пре Христа, а царевао 
између 970. и 930. године. Цар Давид је светом 
пророку Натану поверио старање о васпитању 
најмлађега сина.

Соломон је веома млад постао цар Изра-
иља, али се показао као веома способан вла-
дар будући да је економски унапредио и те-
риторијално проширио царство уједињених 
израиљских племена. Сви трговински токови 
између Анатолије, Сирије, Месопотамије и 
Египта ишли су преко Соломоновог царства. 
Царство је поделио на дванаест администра-
тивних округа, намерно избегавајући да се 
границе округâ подударају са међама области 
племена. Окрузима су управљали намесници 
које је он постављао, а једино облашћу Јуди-
ног племена управљао је непосредно сâм цар. 
У погледу унутрашњих и спољних односа Со-
ломон је следио пример цара Давида, а добру 
сарадњу са околним народима је утврдио и 
оснажио оженивши се кћерком египатскога 
цара.

Прославио се и изградњом величанстве-
нога храма и царскога двора у Јерусалиму. Со-
ломонов храм је изграђен по узору на скинију 
и са истим распоредом, само већих димензија. 
По завршетку изградње храма, у Светињу над 
светињама је свечано пренесен Ковчег завета. 
Тада је цар Соломон одржао упечатљиву бе-
седу пред свим сабором кнезова Израиљевих 
(ср. I Цар. 8, 23 – 30).

Остао је упамћен као мудар цар, а њего-
ва мудрост и богатство били су познати на 
целом Блиском Истоку. У Библији се спомиње 
посета царице савске (област у данашњем Је-
мену), која му је донела многе дарове и диви-
ла се његовој мудрости (II Дневн. 9, 1 – 9).

У Библији је сачувано и сведочанство о 
разборитој и праведној пресуди цара Соло-
мона у распри двеју жена. Наиме, једном су у 
двор Соломонов дошле две жене. Једна је до-
нела живо дете, а друга упокојено. Свака поје-
диначно је тврдила да је живо дете њено. Цар 
је, саслушавши њихове захтеве, пресудио да се 
живо дете пресече на пола и да се по полови-

на дâ свакој од њих. Мајка живога детета за-
кукала је и завапила да се дете сачува живо, 
па макар било додељено и њеној супарници, 
док је друга сматрала да је то праведна пре-
суда и захтевала је њено извршење (ср. I Цар. 
3, 16 – 27). То је цару Соломону био јасан знак 
на основу којег је са сигурношћу могао да за-
кључи која је мајка живога детета. Донео је 
праведну пресуду доделивши дете жени која 
је тражила да се оно сачува живо. Та пресуда 
цара Соломона је до данашњега дана у лите-
ратури остала забележена као соломонско ре-
шење.

Уједињена држава јудејских племена до-
стигла је свој врхунац у време царева Давида и 
Соломона, али је она пројављивала и озбиљне 
слабости. Постојао је, наиме, озбиљан анта-
гонизам између Јудиног племена и северних 
племена, која су сматрала да је Јудино племе 
повлашћено. Уз то, и у окружењу je дошло до 
значајних промена: у Египту је на власт дошла 
нова династија, непријатељски настројена 
према уједињеном царству Израиља. Све то 
условиће да се уједињено царство израиљских 
племена, после Соломонове смрти, подели на 
северно и јужно царство, која су, уситњена и 
ослабљена, била лак плен околним завојева-
чима.

Осим као велики цар и државник, цар 
Соломон је остао запамћен и као велики и да-
ровит писац и песник. Написао је преко три 
хиљаде кратких изрека поучног карактера, од 
којих су неке сачуване у старозаветним књи-
гама Приче Соломонове и Књига проповеднико-
ва, за коју многи библисти тврде да је написа-
на у време после Соломона, а вероватније је да 
ју је написао Соломон, а неко други јој касније, 
као редактор, дао коначан облик. У сваком 
случају, у ширем схватању ауторства, по духу 
и стилу, то дело се може сматрати Соломоно-
вим, као и дело Премудрости Соломонове.

Његово поетско дело Песма над песмама 
представља сâм врх светске љубавне поезије, 
а то дело, осим као пример љубавне лирике, 
има и дубоку алегоријску и христолошку по-
руку. Осим споменутих дела, цару Соломону 
се приписује и ауторство одређеног броја 
псалама.

Библијски појмовник
Протојереј-ставрофор Милован Миодраговић:  

ЦАР СОЛОМОН
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Показано је у претходној беседи да се 
свештени живот у Христу садржи у светим 
Тајнама. Испитајмо сада како нас свака од 
Тајни уводи у тај живот. А живот у Христу је 
управо сâмо сједињење са Њим; рецимо онда 
нешто о томе на који начин свака света Тајна 
сједињује са Христом оне који у њој учествују.

2.– Могу се, дакле, са Христом сједи-
нити они који прођу кроза све оно што је и 
Спаситељ прошао, и који претрпе што и Он, 
те постану оно што је Он. Он се, наиме, сје-
динио са крвљу и телом, који беху чисти од 
свакога греха. А пошто је Он, по Својој при-
роди, од самог почетка био Бог, обожио је и 
оно што је касније постало – односно чове-
чанску природу – а напослетку је због тела 
и умро и васкрсао. Према томе, онај ко хоће 
да се сједини са Њим, дужан је да се причести 
Његовим Телом, да учествује у обожењу и да 
буде заједничар Његовога гроба и Васкрсења. 
Због тога се и крштавамо како бисмо умрли 
оном смрћу и како бисмо васкрсли оним Ва-
скрсењем; помазујемо се светим миром како 
бисмо царским помазањем постали заједни-
чари Његовога обожења; окушамо пресвети 
Хлеб и пијемо из пребожанствене Чаше како 
бисмо постали причасници самога Тела и 
саме Крви, које је Спаситељ узео на Себе. И на 
тај начин се сједињујемо са Оним Који се ради 
нас оваплотио, обожио, умро и васкрсао.

3.–  Зашто се, дакле, не држимо истога 
редоследа као и Он него започињемо тамо 
где је Он завршио, а завршавамо тамо где је 
започео? Зато што је Он сишао да бисмо се 
ми успели; па иако је то један исти пут – за 
Њега је то био силазак, а ми се њиме успиње-
мо. Према томе, као да се ради о каквим ле-
ствама: оно што је Њему, Који је њима сила-
зио, било последње, то нама, који се њима 
успињемо, бива прво. Уосталом, пошто је по-
редак живота такав, другачије и није могло 
бити. Јер, крштење је рађање; свето миро је 
узрок делатности и кретње у нама; а Хлеб жи-
вота и Чаша свете Евхаристије јесу истинско 
једење и пијење. Јер, није могуће да се неко 
креће или да буде погребен пре него што је 
рођен. Поврх тога, крштење спријатељује 

човека са Богом, миропомазање га чини до-
стојним Његових дарова, а сила свете Трпезе 
чини да Тело и Крв Христова постану тело и 
крв онога ко се њима причешћује. Наиме, не 
приличи нам да станемо међу пријатеље Бо-
жје пре но што се са Њим спријатељимо – да 
будемо удостојени благодатних дарова који 
њима приличе, и да пијемо безгрешну Крв и 
окушамо безгрешно Тело ми који смо у вла-
сти лукавога и греха. Због тога се најпре пе-
ремо, а затим помазујемо, па тако чисти и ми-
рисни приступамо светој Трпези.

4.– Довољно је толико о овој теми. Испи- 
тајмо, међутим, какву корист за блажени 
живот пружа свака од светих Тајни; а најпре 
размотримо колико добра крштење може да 
донесе у овај живот.

5.– Крштење представља сâмо рођење у 
Христу, односно њиме задобијају биће и ипо-
стас они који су до тада почивали у ништа-
вилу. Ово се на много начина може разумети. 
Прво, по самом поретку, јер се посвећујемо 
најпре у ову Тајну, а она, пре других Тајни, 
хришћане уводи у нови живот; затим по име-
нима којима је називамо; и коначно, по ономе 
што се при њеном савршавању чини и поје.

6.– Поредак је, дакле, од самог почетка 
овакав: најпре је погружавање, затим пома-
зивање светим миром, да би се на концу до-
спело до свештене Трпезе. Сасвим јасан до-
каз да погружавање представља сâм почетак 
живљења и темељ и основу живота, јесте то 
што је и Сâм Христос, заједно са свим оним 
што је ради нас претрпео, кад је била потреба 
за тим, примио крштење пре свега другог. А 
шта нам друго називи за крштење казују? Јер, 
називамо га рођењем и препородом, понов-
ним саздавањем и печатом, погружавањем 
и одевањем, помазањем и благодаћу, про-
свећењем и бањом; а све то има само једно 
значење: да ова света Тајна представља по-
четак бивствовања свих оних који јесу и живе 
по Богу.

7.– С правом се, дакле, чини да телесно 
рођење не значи друго него то што јесте; а 
препород и поновно саздавање указују само 
на то да су они који се сада рађају и бивају  

Из светоотачке ризнице
Свети Никола Кавасила: О  ЖИВОТУ У ХРИСТУ

Друга беседа: Какав допринос животу у Христу пружа божанско крштење
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Из светоотачке ризнице
изнова саздани, раниje већ били рођени, 
па изгубивши своје обличје, овим другим 
рођењем враћају се свом првобитном лику. А 
то се збива као кад грађа каквог кипа изгуби 
свој облик, па уметник, поправљајући је, пре-
порађа и изнова саздаје њен изглед. Уосталом, 
и дело крштења, какав год учинак да има на 
нас, представља неку врсту обличја и образа; 
јер оно заиста уписује икону и утискује образ 
у душе, чинећи нас саобразнима Спаситеље-
вој смрти и Васкрсењу. Због тога се крштење 
назива и печатом који у нас утискује царску 
икону Божју и Његов блажени лик.

8.– Пошто обличје подразумева мате-
рију и укида безобличност, Тајну крштења 
називамо и одевањем и погружавањем. По-
казујући да одећа и печат имају то значење, 
апостол Павле негде каже како је Христос на-
сликан и уобличен у нама, а негде како су се 
хришћани у Њега обукли као у хаљину. И тако 
он пише Галатима: Дечице моја, коју опет са 
муком рађам, докле се Христос не уобличи у 
вама (Гал. 4, 19), и опет: …Исус Xpuстос насли-
кан разапет међу вама (Гал. 3, 1), а Коринћа-
нима пише: Који се год у Христа крстисте, у 
Христа се обукосте (Гал. 3, 27). Јер, кад се на 
ватри растопи и разлије злато, или сребро, 
или бакар, његова гола материја је доступна 
погледу. Због тога се злато или бакар тада на-
зивају онако како се та сама материја назива. 
Али, кад им се железним калупом подари ка-
кав облик, тада се више не види материја већ 
облик; као што се и хаљина сусретне са погле-
дом посматрача пре него тело. Због тога ма-
теријал и поприма нарочит назив: назива се, 
наиме, кипом, или прстеном, или неким слич-
ним именом, које више не означава материју 
већ сâмо обличје и изглед.

9.– Због тога, можда, спасоносни дан 
крштења за хришћане представља имендан, 
јер тада бивамо саздани и уобличени, а наш 
безоблични и необразни живот задобија свој 
облик и образ. Уосталом, тада по први пут би-
вамо познати од стране Онога Који познаје 
што је Његово – као што каже апостол Па-
вле:  (…) Познавши Бога, или боље, пошто вас 
је Бог познао (Гал. 4, 9) – те у тај дан крштења 
чујемо реч назначења, односно име које нам 
је дато, јер тек тада бивамо у потпуности 
познати од стране Бога. Јер, бити познат од 
стране Бога, значи постати уистину позна-

тив. Због тога Давид каже за оне који немају 
ништа заједничко са оваквим животом: Нећу 
метнути имена њихових у уста своја (Пс. 16, 
4) јер су непознати и невидљиви они који су 
поставили себе далеко од оне светлости. Јер, 
очи не могу угледати ништа видљиво ако је 
оно без светлости, нити Бог може познати 
онога који није примио зраке који потичу од 
крштења. Разлог је тај што уистину не по-
стоји ништа што у тој светлости није видљи-
во. Због тога је речено: Позна Господ оне који 
су Његови (Број. 16, 5; II Тим. 2, 19 ) и у том 
смислу се каже како Женик не познаде луде 
девојке (Мат. 25, 12).

10.– Због свега тога крштење се назива 
и просветљењем, јер дарујући нам истинско 
постојање, оно нас чини познаницима Бо-
жјим, а водећи нас ка оној Светлости, удаља-
ва нас од злобе која је скривена у нама. Због 
тога што представља просветљење, крштење 
се назива и бањом, јер нам тако допушта да 
се чисти сусретнемо са светлошћу, пошто 
уклања сваку прљавштину која као каква 
преграда спречава божанске зраке да доспеју 
до наших душа. Благодатним даром се, наи-
ме, назива јер представља рођење; а опет, ако 
бисмо ваљано размотрили ову ствар, шта би 
човек могао допринети своме рођењу, када 
– као што је то и при телесном рођењу – не 
показујемо унапред чак ни жељу за добрима 
која од крштења потичу? Јер, желимо оно што 
можемо замислити; а ове ствари не допиру до 
срца човечјег (I Кор. 2,9) нити је могуће да их 
човек појми пре но што их искуствено осети. 
Наиме, када чујемо да су пред нама слобода 
и царство, замишљамо некакав лагодан жи-
вот, какав човечанска логика може схватити. 
Ово овде, међутим, јесте нешто сасвим дру-
го – веће и од нашега ума и од наше жеље. 
Крштење се чак назива помазањем, јер на 
онима који у тој Тајни учествују, оно уписује 
Христа, Који је за нас помазан; а представља 
и печат који отискује у нама лик Самога Спа-
ситеља. Дакле, пошто помазање доспе до 
свих делова тела онога ко прима крштење, и 
пошто га уобличи и изобрази на њему образ 
Помазаника, оно указује на његов прави лик 
и бива као прави печат. Но, овим што је до 
сада речено показано је да је печат исто што 
и рођење, као што одећа и погружавање пред-
стављају и печат.

Свети Никола Кавасила, О животу у Христу,   
Беседа, Нови Сад 2002, стр. 52 – 58.
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О ави Кронију 

1. Рече један брат ави Кронију:
−− Реци ми неку поуку!

А он му вели:
−− Када је Јелисеј дошао ка Сунамки, нађе 

да није имала ништа ни са ким; и он је узме и 
она роди од Јелисеја (II Цар. 4, 16).

Упита га брат:
−− Шта значе те речи?

А старац му вели:
−− Ако душа бди, чува себе од искушењâ 

и напушта своју вољу, тада је Дух Божји по-
сећује; и онда може да роди, чак и ако је не-
родна.

2. Упита неки брат аву Кронија:
−− Шта да чиним са заборавношћу која 

поробљава мој ум и не допушта ми да осећам, 
све док ме не доведе до греха?

А старац каже:
−− Када иноплеменици, због злих дела 

синова Израиљевих, беху узели кивот, вукли 
су га све докле га нису довели до дома Даго-
на, њиховог бога; а тада је пао лицем на зе-
мљу (I Цар. 5, 1).

Упита брат:
−− Шта то значи?

А старац рече: 
−− Ако страсти успеју да заробе ум чо-

веков, због његових разлога, тада ће га вући 
докле га не доведу до невидљиве страсти. А 
на томе месту, ако се ум окрене и потражи 
Бога и сети се вечнога суда, страст сместа 
пада и губи се. Јер писано је: Ако се повратиш 
и уздахнеш, тада ћеш се спасити и познаћеш 
где си био (Ис. 30, 15).

3. Упита неки брат аву Кронија:
−− На који начин човек доспева до смире-

ноумља?
Старац му вели:
−− Имајући страха Божјег.

Брат опет упита:
−− А како се долази до страха Божјег?

Старац му вели:
−− По моме мишљењу, када човек чува 

себе од сваке ствари и предаје се телесном 

труду и, по моћима које поседује, има на уму 
излазак из тела и суд Божји.
 

4. Рекао је ава Кроније:
−− Да Мојсије није повео овце до подно-

жја Синајске горе, не би видео огањ у купини 
(II Мојс. 3).

Неки брат упита старца:
−− Шта означава та купина?

А он му вели:
−− Купина означава телесна дела. Јер пи-

сано је: Царство небеско је као благо сакриве-
но у пољу (Мат. 13, 44). 

Рече брат старцу:
−− Према томе, без телесног труда човек 

не напредује ни у једној части?
Старац му вели:
−− Писано је: Гледајући на Исуса Начал-

ника и Савршитеља вере, Који уместо пред-
стојеће Му радости претрпи Крст (Јевр. 12, 
2). И Давид је, исто тако, рекао: Нећу дати сна 
очима својим и веђама својим дремање (Пс. 
132, 4).

5. Рекао је ава Кроније:
Причао је ава Јосиф Пилусиот: Док сам 

био на Синају, беше тамо један добар брат и 
подвижник, али веома лепога тела; и долазио 
је у цркву на службу носећи некакав стари и 
искрпљени мали огртач. И гледајући га стал-
но како тако обучен долази на службу, кажем 
му: 

−− Брате, зар не видиш своју браћу, како 
су као анђели у цркви за време службе? Како 
ти увек овде долазиш тако одевен?

А он рече: 
−− Опрости ми, аво, јер немам друго.

Ја га поведем у своју келију и дам му  
плашт и све друго што је требало, па се ка- 
сније одевао као и друга браћа и изгледао је 
као анђео. А затреба, једном приликом, да 
оци пошаљу десеторицу браће цару ради не-
каквог посла; па заједно са онима који ће ићи 
изаберу и њега. А он, чувши то, направи мета-
нију пред старцима, говорећи:

−− За име Господње, опростите ми! Био 
сам служитељ једног од тамошњих велможа, 
па ако ме препозна, скинуће ми схиму и поно-
во ће ме узети у своју службу.

Старечник
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Старечник
А оци повероваше и пустише га; но са-

знадоше касније од некога ко га је добро по-
знавао како је он, док је био у свету, био на-
челник округа; и да га људи не би препознали 
и узнемиравали, тако се претварао. Толика 
је била ревност отаца у избегавању славе и 
удобности овога света.

О ави Кариону

1. Рекао је ава Карион:
−− Много труда сам уложио, више од сво-

га сина Захарија, и нисам доспео до његове 
мере ни у смирењу ни у ћутању.

2. Бејаше у скиту монах по имену Кари-
он. Пошто је имао двоје деце, оставио их је 
својој жени и пошао у пустињу. А после неког 
времена, када велика глад задеси Египат, ње-
гова жена, пошто је била у крајњој беди, дође 
у скит водећи са собом своје двоје деце (једно 
беше мушко, по имену Захарија, а друго жен-
ско), и седне покрај оазе (јер крај скита беше 
оаза), где беху саграђене и цркве и где се беху 
налазили извори. А био је такав обичај у ски-
ту да, када дође жена да говори са својим бра-
том или рођаком, разговарају седећи далеко 
једно од другога. Тада рече жена ави Кариону:

−− Ево, постао си монах, а глад је. Ко ће, 
дакле, хранити твоју децу?

Вели јој ава Карион:
−− Пошаљи ми их овамо!

Рече жена својој деци:
−− Пођите своме оцу!

И док су деца ишла према њему, женско 
дете се врати својој мајци, а мушко дође до 
оца. Он јој тада рече:

−− Видиш ли, добро је било; узми ти жен-
ско дете и пођи, а ја ћу узети мушко. 

И он га отхрани у скиту, и сви су знали 
да је то његов син. А када је стасао, братство 
почне да гунђа против њега. Када је то чуо 
ава Карион, каза своме детету:

−− Захарија, пођимо одавде, јер оци 
гунђају.

Мали му рече:
−− Аво, сви овде знају да сам твој син, а 

ако пођемо на друго место, неће говорити да 
сам твој син.

А старац му вели:
−− Устани, пођимо одавде!

И пођу у Тиваиду. Па узевши тамо ке-
лију, проведоше неколико дана, али се и тамо 
појави гунђање због детета. Тада му његов 
отац рече:

−− Захарија, пођимо у скит!
Па како дођоше у скит и проведоше тамо 

неколико дана, поново се појави гунђање 
због њега.

Тада дете Захарија, дошавши до сумпор-
ног језера, скине одећу и уђе у воду све до 
носа, па пошто је тако провео доста времена, 
колико је могао да издржи, тело му потам-
ни као да је било губаво. И изашавши, обуче 
своје хаљине и пође своме оцу, а овај га једва 
познаде. А када, по обичају, приступи светоме 
Причешћу, тада се светоме Исидору, презви-
теру у скиту, открије шта је овај младић учи-
нио. И он, гледајући га и дивећи се, рече:

−− Ово дете Захарија, прошле недеље је 
дошло и причестило се као човек, а сада је по-
стало као анђео.

 О ави Коприју

1. Говорио је ава Пимен да ава Коприје 
беше доспео до таквога ступња да је, иако је 
био болестан и лежао у постељи, благодарио 
Богу и одбацивао своје жеље.

2. Рекао је ава Коприје:
−− Блажен је онај који благодарно подно-

си сваку муку.

3. Саберу се једном сви који су живели 
у скиту, како би расправили проблем Мелхи-
седека и забораве да позову аву Коприја. Ка-
сније, позвавши га, упитају га о том проблему. 
А он, ударивши се три пута преко уста, рече: 

−− Тешко теби, Коприје, јер оно што ти 
је Бог заповедио да чиниш, то си напустио, а 
оно што ти не тражи, то истражујеш.

Чувши то, браћа се разиђу по својим ке-
лијама. 

Старечник, Беседа, Нови Сад 2000, стр. 204 – 210.
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На простору данашњег Житног трга у 
Новом Саду, пре тачно стотину година, једна 
православна богомоља одбројавала је своје 
последње дане.

Прота Вељко Миросављевић, парох и 
старешина Успенске цркве у Новом Саду, у 
недељу пред Ђурђевдан 1921. године, позвао 
је фотографа да последњи пут фотографише 
Јовановску цркву. Одлуком градских власти 
црква је морала бити уклоњена. Власти су 
то правдале новим урбанистичким планом 
којим је било предвиђено стварање новог 
насеља. Простор на коме су се простирали 
порта и Јовановско гробље требало је испар-
целисати те поделити плацеве људима који 
су у том крају Роткварије живели бавећи се 
повртарством. Неке од пронађених гробница 
су тада измештене у заједничку гробницу на 
Успенском гробљу, али је већина оних који су 
били сахрањени на Јовановском гробљу оста-

ла и њихови земни остаци се и данас налазе 
на простору Житног трга.

Можда у одлуци да се ова црквица сру-
ши има и обрисâ политике незамерања и 
жеље да се створи представа да нема хегемо-
није и угрожености других народа од стране 
Срба, који су били победници у недавно за-
вршеном Великом рату. Све то се догодило у 
време када није било епископа у Новом Саду 
– владика Митрофан се упокојио три године 
раније, а епископ Иринеј Ћирић је дошао у 
Нови Сад пола године по разградњи цркве.

Када је и како је изграђена Јовановска 
црква – тешко је утврдити, јер је стара епар-
хијска архива уништена у Мађарској буни 
бурне 1848/1849. године, када је изгорео 
стари епископски двор, као и архиве ново-
садских храмова и Црквене општине. Део ове 
последње, например црквени туторски ра-
чуни и још понешто што је остало несређено 
до Првог светског рата, послужило је аустро-
угарским војницима, који су у згради Цркве-
не општине били смештени за време рата, за 
потпаљивање ватре.

Из летописа
Протојереј Жељко Латиновић: СТОТИНУ ГОДИНА  
ОД РУШЕЊА ЈОВАНОВСКЕ ЦРКВЕ У НОВОМ САДУ

Јовановска црква пред Ђурђевдан 1921.

Еванђеље (1758) из Јовановске цркве
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Ни по завршетку Другог светског рата 

није било боље. Представници нове власти 
су део епархијске и црквеноопштинске архи-
ве избацили на трг према Рибљој пијаци и ту 
су документа пропадала од кише. Картоне у 
које су акта била увезана узимали су обућари 
из радњи на Рибљој пијаци и уграђивали их 
у папуче.

Ипак је о Јовановској цркви понешто 
остало записано и сачувано захваљујући про-
ти Вељку Миросављевићу. Он је на полеђини 
фотографије Јовановске цркве написао да су 
јој темељи положени у октобру 1756. године. 
У књижици коју је прота објавио на празник 
Усековања главе светог Јована Крститеља 
1921. године записани су остали занимљиви 
детаљи о овој богомољи.

Прота Вељко је записао: 
„Јовановска црква је посвећена светом 

Јовану Претечи са храмовном славом на дан 
рођења свечевог 24. јуна (7. јула).

Haзидана je и опремљена трудом и при-
лозима оних Срба Новосађана који су y бив-
шем Светојовановском гробљу сахрањивали 
своје упокојене сроднике. Дуга је била пет-
наест, широка пет, а висока шест метара. Зи-
дови су јој били дебели скоро један метар, а 
зидови на западном делу, на којима се узди-
зао звоник, били су праве стене. Светлост је 

добијала кроз девет прозора од којих су три 
била у олтару, а по три са јужне и северне 
стране. Под је био патосан (поплочан), са мра-
морним плочама, какве обично виђамо у на-
шим црквама. Степенице, које деле поједине 
делове цркве, од обичног су тесаног камена. 
Довратци од истог таког камена. Имала је и 
доста простран „корˮ над женском црквом. 
Часна Трпеза у олтару и ступци јој истесани 
су од чвршћег пешчара камена. Иконостас 
је скроман и једноставан са два реда икона 
осим престолних и оних око Распећа на ико-
ностасу. Иконе на њему, којих има четрдесет 
две, могле би пристати и у лепши и скупоце-
нији иконостас. Само, изгледа да нису све у 
једно време израђене, а сасвим је очигледно 
да су их радили четворица сликара. Најмање 
међу њима најбоље су и њих је писао Сегеди-
нац. Иконе су, истина, због маленкости цркве 
врло мале, алʼ су опет добро урађене. 

Певнице и Богородичин трон истога су 
стила са иконостасом. Икона на овом трону 
интересантна је због оквира јој, у којем се 
налази, а који се састоји из дванаест малих 
рељефних иконица и неколико символичних 
предмета. Владичански сто се издваја и раз-
мером и резбаријама.

Звоник је био дрвен и обложен липом 
са лепим, руком сакованим гвозденим кр-

Псалтир (1797) из Јовановске цркве

Путир (1863) из Јовановске цркве
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стом нa врху. Исти такав крст, само нешто 
мањи, био је утврђен и на крову над олтаром. 
У звонику је било једно звоно. Поклонио га 
је 1784. године новосадски трговац Панта 
Анђелић. После двадесет осам година звону 
се нешто догодило, те је 1812. године прели-
вено у Пешти. Тако преливено, звонило је све 
до пред Петров дан 1916. кад се, по наредби 
аустроугарских војних власти, имало одузети 
и употребити у ратне сврхе. Да не би радници 
туђе вере и народности напросто збацили са 
звоника, скину га моји парохијани y недељу 
пред Петров дан 1916. и донесу у Успенску 
порту, откуда је, заједно са успенским звони-
ма, однесено на железничку станицу 9/22. 
јула исте године. На Петров дан 1916, кад су 
већ и звона са Светоуспенске цркве била на 
земљи, дао сам их сва четири заједно фото-
графисати и снимак њихов налази ce осим у 
парохијској и црквеноопштинској канцела-
рији и у многим српским домовима Светоу-
спенске парохије новосадске. 

Oд црквеног прибора до послетка je 
врло мало остало у овој црквици. Један део 
њенога прибора поклоњен је сантовачкој цр-
кви, кад је тамо основана Православна цркве-
на општина.” (Сантово се налази у Мађарској, 
недалеко од граничног прелаза Бачки Брег.)

У Светоуспенској цркви у Новом Саду 
се и данас налазе Еванђеље великог фор-
мата штампано y Москви, месеца новембра 
1758. године, у време царице Јелисавете Пет-
ровне, које је припадало Јовановској цркви. 
Укоричено је у црвени сомот са иконом Вас-
крсења Христова, овенчаном сребрном па по-
злаћеном круном, коју придржавају два лепа 
анђелчића урађена од истог метала, и са сре-
брним рељефним иконама четворице еванђе-
листа у угловима – на предњим корицама и 
са сребрном рељефном иконом светог Јована 
Претече и крупним дугмадима у угловима на 
задњим корицама. Ту је и Псалтир, штампан y 
Москви децембра 1797. године, за владе цара 
Павла Петровића. Сачувана је и кадионица од 
чистог сребра, коју је цркви даровала Дафина 
Параскевија Хариш 1862. године, као и сребр-
ни путир на коме је уписано: „За спомен бра-
та Арона Загорице, сестра и браћа Загорице 
г. 1863.” 

Детаљним прегледањем старих књи-
га у Светоуспенском храму засигурно би се 
пронашло још понешто из Јовановске цркве. 
Потребно је приступити уређењу архивске 
грађе у Успенској цркви, што, нажалост, тре-
нутно није могуће због малог простора кан-
целарије која се налази у звонику храма.

Од материјала разграђене Јовановске 
цркве изграђена је, неколико година касније, 
капела на Успенском гробљу, која је такође 
посвећена Рођењу светог Јована Крститеља. 
У тој новоизграђеној капели је подигнут ико-
ностас у који су постављене иконе из Јованов-
ске цркве. 

Сто година после разградње Јованов-
ске цркве на Житном тргу, почело је богослу-
жење у новој Јовановској цркви на Детелина-
ри, те се данас у Новом Саду богослужи у два 
Светојовановска храма: у Светојовановској 
капели на Успенском гробљу и у новој Све-
тојовановској цркви на Детелинари.

Надамо се и Богу молимо да, током ове 
године, буде подигнут спомен-крст, који би 
све Новосађане подсећао на место где је, од 
1756. до 1921. године, била Јовановска црква 
и где бисмо, бар за Ивањдан, служили помен 
свим оснивачима, ктиторима, свештенослу-
житељима, парохијанима Светојовановске 
цркве и свима онима који су сахрањени на Јо-
вановском гробљу.

Кадионица (1862) из Јовановске цркве
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Ђорђе Бранковић, сомборски 
прота, дугогодишњи управитељ 
Српске учитељске школе 
(Препарандије) у Сомбору, 
касније владика теми-
шварски и карловачки 
патријарх, рођен је 
1830. у Кулпину, као 
син пароха Тимо-
тија Бранковића и 
Јелисавете, девоја-
штвом из угледне 
и старе сомборске 
породице Бикар. 
Основну школу 
Ђорђе Бранковић 
је завршио у Сенти, 
где је од 1833. његов 
отац био парох. У Вр-
басу је завршио четири 
разреда гимназије, а пети 
и шести гимназијски разред 
похађао је у Баји. Студије фи-
лозофије у Нађкерешу прекинуо је 
1848. због Мађарске ре-
волуције. Између 1849. 
и 1852. радио је као 
градски подбележник у Сенти, а између 1852. 
и 1855. похађао је и са одличним успехом за-
вршио Богословију у Сремским Карловцима. 
За ђакона га је, о Никољдану 1855. године, 
рукоположио владика бачки Платон Атанац-
ковић у новосадској Саборној цркви, а о Бо-
жићу 1856. Ђорђе Бранковић је рукоположен 
за свештеника са службом у Сенти. 

Када је 1857. године, после смрти старог 
сомборског проте Василија Ковачића, остало 
упражњено звање окружног проте у Сомбору, 
помало неочекивано владика Платон је 1859. 
за окружног протојереја именовао младог 
Ђорђа Бранковића. У чин протојереја произ-
веден је о Преображењу 1859. године. Сом-
бор је у то време био једно од средишта пре-

чанске српске просвете, културе и 
духовности (на простору целе 

Карловачке митрополије 
једино је у сомборским 

црквама Литургија слу-
жена сваки дан), па је 

прота Бранковић раз-
вио своју делатност 
у правцу очувања 
и унапређења за-
теченог стања. До-
бар проповедник, 
вешт организатор, 
изразито господ-
ственог држања, 
брзо је стекао по-

верење и наклоност 
своје пастве, али и 

поштовање суграђана 
свих нација и конфе-

сија.
У октобру 1862. године 

Земаљски школски савет име-
новао је проту Ђорђа Бранковића 

за управитеља најста-
рије Српске учитељске 
школе (Препарандије) 

у Сомбору. Прота Бранковић се свесрдно за-
узео да унапреди и осавремени школу. На 
његов предлог владика бачки Платон Ата-
нацковић установио је, крајем октобра 1862. 
године, стипендијски фонд „Платонеум” за 
помоћ сиромашним ученицима, а већ наред-
не године његовим залагањем подигнута 
је и нова школска зграда. У време Бранко-
вићевог управитељства сачињено је и ново 
устројство школе, усвојени су нови наставни 
програми и обновљен је наставнички кадар. 
Дужност управитеља Препарандије прота 
Бранковић је обављао пуних девет година. 

Истовремено, прота Бранковић је обно-
вио унутрашњост сомборске Светођурђевске 
цркве, заложио се да градске власти калдр-

Милан Степановић: ГЕОРГИЈЕ БРАНКОВИЋ  
– СОМБОРСКИ ПРОТА, ТЕМИШВАРСКИ ВЛАДИКА  

И КАРЛОВАЧКИ ПАТРИЈАРХ

Карловачки патријарх Георгије Бранковић  
1892. године
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мишу пут ка Великом православном гробљу, 
увео је осветљење порте, а у богослужење 
је увео лепо појање. Учествовао је и у раду 
градске општине, а касније и Бачко-бодро- 
шке жупаније. Био је сомборски посланик на 
свим српским народно-црквеним саборима 
од 1861. до 1882. године. 

После упокојења супруге и сина једин-
ца, прота Бранковић је одлучио да се замона-
ши. У мају 1882. Свети Синод га је изабрао за 
епископа Темишварске епархије, после чега 
се Ђорђе Бранковић замонашио у Ковиљском 
манастиру и добио монашко име Георгије. За 
епископа је хиротонисан 1. јула исте године, 
од стране карловачког патријарха Германа 
Анђелића. На новој дужности владика Геор-
гије Бранковић је показао сличну умешност 
као и у Сомбору, па је убрзо установио епар-
хијски фонд за издржавање српских верои-
споведних школа, а личним средствима опре-
мио је Владичански двор.

После смрти патријарха Германа Анђе-
лића, у новембру 1888. године, аустроугарске 
државне власти нису одмах дозволиле избор 
његовог наследника, не желећи да патријар-
шијски престо буде попуњен у години обе-
лежавања 500-годишњице Косовске битке. 
Народно-црквени сабор је одржан тек 1. маја 
1890. године и приликом гласања за новог 
патријарха Карловачке патријаршије теми-
шварски владика Георгије Бранковић је до-
био натполовичну већину гласова саборских 
посланика. Цар Фрања Јосиф је његов избор 
одмах потврдио својим декретом, а свечано 
увођење у највиши црквени чин обављено је 
11. маја 1890. у Саборној цркви у Карловцима.

Време његовог управљања Српском 
Православном Црквом – Карловачком ми-
трополијом – у Аустроугарској обележено је 
духовном и градитељском обновом: поправ-
ком старих и подизањем нових манастир-
ских и црквених здања, школских и јавних 
грађевина (посебно су значајна здања која је 
патријарх подигао у Сремским Карловцима и 
која су овом градићу дала препознатљив ур-
бани лик – Патријаршијски двор, Богословски 
семинар, здање Српских манастирских пито-
маца Стефанеум и зграда Црквено-народних 
фондова, касније Богословија); унапређењем 

верског и грађанског српског школства (Кар-
ловачка богословија је у његово време доби-
ла факултетско уређење, а у фрушкогорском 
манастиру Хопову била је отворена монашка 
школа); оснивањем јавних фондова (из Фон-
да Светог Саве, који је патријарх установио, 
издржаван је рад српских народних верои-
споведних школа); покретањем штампарије 
и првог званичног митрополијског гласила 
Српски Сион и патријарховим личним заду- 
жбинарством. Својим средствима патријарх 
Георгије Бранковић је саградио школске згра-
де у Белом Брду, Даљу, Баји, Кулпину и Сан-
тову, а у Сомбору је 1895. подигао и опремио 
ново здање Препарандије, лепу и елегантну 
једноспратницу саграђену у стилу неорене-
сансе, која својим полукружним прочељем и 
данас представља једно од запаженијих архи-
тектонских знамења Сомбора. 

Седамнаест година његова управљања 
Карловачком патријаршијом представљало 
је, уједно, време искушењâ и тешке борбе за 
очување српске народно-црквене и просвет-
не аутономије. Своју дужност патријарх Ге-
оргије Бранковић је обављао часно и, како 
бележе савременици, носио је свој крст са 
стрпљењем, често недолично нападан од 
политичких кругова из свог народа да је 
противник српске аутономије. Истовремено, 
мађарски политичари су га оптуживали да 
одржава присне везе са Београдом и Србијом. 
О 50-годишњици свештеничке службе, 1905. 
године, патријарх Георгије Бранковић је про-
глашен за почасног грађанина слободног и 
краљевског града Сомбора, а његова „полу-
столетна радосна годишњица” обележена је 
достојно и свечано.

Патријарха Георгија Бранковића одли-
ковали су српски краљеви Милан и Алек-
сандар Обреновић, црногорски кнез Никола, 
руски цар Николај и аустријски цар Фрања 
Јосиф, а добио је и многа црквена одличја. У 
сећањима савременикâ патријарх Бранко-
вић је описан као упечатљива појава, неу-
сиљен, достојанствен, трпељив, сталожен и 
миран и при најгрубљим нападима на њега. 
Патријарх Георгије Бранковић се упокојио 
17/30. јула 1907. у Сремским Карловцима, где 
је и сахрањен.
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Са благословом Његовог Преосвештен-
ства Епископа новосадског и бачког господи-
на др Иринеја, издавачка установа православ-
не Епархије бачке Беседа, у својој едицији По-
себна издања, објавила је 2020. године књигу 
мемоарâ Синише Михајловића Путевима 
нестајања. Прво издање исте књиге штам-
пала је београдска Просвета 1983. године у 
три хиљаде примерака. Али, оно није стигло 
до јавних и школских библиотека нити је ово 
прозно мемоарско штиво о усташким логори-
ма смрти у Независној Држави Хрватској и о 
нацистичким логорима у Немачкој и Норве- 
шкој забележено од књижевне критике и 
историографије. Друго издање Михајловиће-
вих мемоара, у име издавача, потписали су 
протојереј Жељко Латиновић, као уредник, 
и С. Јакшић, као приређивач. Биографску бе-
лешку о Синиши Михајловићу написала је 
Вера Милосављевић. 

Књига Путевима нестајања доживела 
је част да већ годину дана стоји у излогу чуве-
не новосадске књижаре Беседа, међу књига-
ма великих писаца светоотачкe литературе. 
Чиме је то она заслужила? Својим искреним, 
поштеним, истинитим сведочењем о доброти 
која одолева злу у најсуровијим приликама.    

Већ на првим страницама ове књиге, 
која почиње речима: „Бомбардовање Беог-
рада, краткотрајни рат, капитулација и тра-
гично комадање Југославије, затекоше ме у 
Охриду...ˮ, читалац је привучен бритким опи-
сом самог почетка страдалног пута, готово 
митских размера, којим је пролазио током 
више од четири године заробљени резервни 
официр Југословенске војске Синиша Михај-
ловић. Заједно са другим југословенским и 
енглеским ратним заробљеницима, пошао је 
са крајњег југа Европе, од Пелопонеза у Гр-
чкој, да би, после преживљеног бродолома 
у Егејском мору, стигао у Солун и наставио 
путовање у транспорту до немачког лого-
ра Офлаг 78. код Хоенфеста. Жеља за осло-
бођењем из ропства и зла коб убрзо су га 

упутиле натраг ка југу – у Независну Државу 
Хрватску, новостворену савезницу силâ Осо-
вине на територији окупиране Краљевине 
Југославије. Хрвати, ратни заробљеници, пу- 
штени су из ропства у лето 1941. године. 
Право на „повратак у домовину” добили су и 
Срби са територије Независне Државе Хрват-
ске. Али, релативно мали број Срба се усудио 
да тамо пође. Синиша је кренуо свестан опа- 
сности од усташâ, али са надом да ће се не-
како докопати Београда. Допао је усташких 
логора: прво Госпић, па Јастребарско, Јасено-
вац, Стара Градишка. Мимо правила да се из 
јасеновачких логора жив не излази, овде није 
био крај путовању писца мемоарâ. У пролеће 
1942. године група логораша, на тражење Не-
маца, била је упућена на рад у Рајху, а међу 

Издавачка делатност
Вера Милосављевић: СВЕДОЧЕЊЕ ИСТИНЕ 

(Синиша Михајловић, Путевима нестајања, Беседа, Нови Сад 2020, 403 стр.)
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њима је био и он. Наставио је да у ланцима 
пролази земље и градове „нове Европеˮ: од 
Земуна преко Беча, до немачких лука на Се-
верном мору, а из њих, по узбурканој, тмурној 
пучини, до залеђених норвешких фјордова 
и нацистичких логора у њима. Тамо – тежак 
присилни рад по суровој зими, уз батине, али 
без обавезне смрти у логору и са надом у крај 
рата и повратак кући. Године прођоше, рат 
се заврши, а наше сужње још не шаљу кући. 
Пуштене из жицâ, уче их да се слободно крећу 
по туђим градовима пре но што ће их упути-
ти у Југославију, другу, „новуˮ, јер оне прве, 
„стареˮ, није више било. Први стих у првој 
песми међу логорашким баладaма Синише 
Михајловића гласи: „Скоро преко ноћи неста 
једног света.” Тек половином септембра 1945. 
године он је стигао у свој Срем, у Шид, у којем 
је и рођен 15. октобра 1909. године.

Заробљенички тешки дани, пуни не-
извeсности и трпљења, злочињење усташâ 
над логорашима, описани су у мемоарима по 
реду, готoво дневнички. Сâм писац се питао: 
како тај ужасни чемер и јад описати? Учинио 
је то на најбољи начин, лепим српским књи-
жевним језиком и стилом. Његови мемоари, 
као књижевно дело, достојни су традиције 
ове врсте литерарног изражавања коју краси 
славно име једног другог Шиђанина, Симе-
она Пишчевића, чији мемоари су писани на 
руском језику крајем 18, а на српски су пре-
ведени тек у другој половини 20. века. Књи-
га Путевима нестајања, као веродостојно, 
непосредно сведочење истине о планском 
уништењу Срба током Другог светског рата, 
још није запажена од оних који се баве овом 
темом научно, институционално, аналитич-
ки, публицистички, педагошки... Чак ни род-
ни Шид, ни Беочин, у којем је овај писац био 
наставник историје и директор основне шко-
ле, нити било која друга места у Срему, који 
је, такође, био поприште усташких злочина, 
нису показали интересовање за ову књигу.       

Два пута је ратни заробљеник Михајло-
вић, као повратник у домовину, био разоча-
ран. Први пут, у лето 1941. године, „повратак 
кућиˮ био је превара. Стигавши 10. јула надо-
мак Загреба, ослобођени ратни заробљени-
ци су у новинама Хрватски народ прочитали  

„Добродошлицу повратницимаˮ са њиховим 
именима, али – само са именима Хрвата, не и 
Срба. У Загребу, усташе су рекле обезимење-
нима да „у Независној нема више Срба, а оно 
што још има, то су гркоисточњаци, а и њих 
ћемо истребити”.  Сужњи су схватили да они 
више не постоје. У песми Мртво доба, Михај-
ловић тај доживљај овако исказује: „Пустош и 
смрт... а сумњах и тада / кад логораш постах 
између хиљада / и ја тек број сиви / је л’ то 
кошмар страшни / да смо мртви а још живи?”   

Други пут, 1945. године, Синишу је разо-
чарао хладан пријем на који су повратници 
из заробљеништва наишли у ослобођеној зе-
мљи. Као да они никоме нису били потребни. 
На слободи, а усамљен, само са супругом Љу-
бицом, бивши логораш у сећању преживљава 
страдања кроз која је прошао и оплакује из-
губљене, побијене другове. Више од четири 
године заједничке патње нису могле неста-
ти као ружан сан. Благодат међуљудске бли-
скости, саосећања и разумевања у најтежим 
могућим  логорским условима, оставила је 
трајни печат на његовој души. У песми  Гра-
дилиште он је написао: „Друг крај друга под 
неким теретом мине / Топлу реч каже и као 
да сунце сине.” Људи који пате су у првом пла-
ну његове прозе, а у другом плану су они који 
су их свирепо мучили, чинили злочинства и 
убијали.

Не знамо када је Михајловић почео да 
пише мемоаре и песме о логорашком живо-
ту, али је то, поред учитељског и наставнич-
ког рада који је обављао као врстан педагог, 
био главни позив или позвање којем се по-
светио одговорно, темељно, систематично и 
увек као песник. Требало је имати храбрости 
и снаге да се принесе таква жртва. Пишући о 
ужасима логорâ, бивши заточеник их је поно-
во преживљавао. Кћи Синишиног брата Ко-
сте, девојчица Олгица, запамтила је како њен 
добри стриц ноћу дуго и гласно плаче. 

Овај учитељ са солидним књижевним 
образовањем и до рата је писао и објaвљивао 
песме. У својим песмама и мемоарима после 
рата он је тражио логичне одговоре на тешко 
питање: зашто се толико зло сручило на ње-
гов народ и то од стране оних који су истим 
језиком говорили? Он вели да је мислио како 
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су усташе на превару, лукаво, намамиле пра-
вославни српcки свет да им се масовно пре-
даје. И сâм је, иако свестан опасности, тако 
поступио. Са неком чудесном помиреношћу, 
хиљаде и хиљаде Срба, старих и младих, му-
шкараца, женâ и деце, целе породице и чита-
ва села, у колонама и под стражом, улазиле су 
у логоре и ступале на стратишта. Десетине 
и стотине хиљада цивила, затечених без од-
бране, мирно су примале оно што нису могле 
избећи. Усташе су их, мртве и живе, бацали у 
јаме, а да се скоро нико није бранио или по-
кушавао да бежи. Икона таквог колективног 
понашања народа, мирног примања смрти, 
постао је свети старац Вукашин из Клепацâ, 
такође јасеновачки логораш. 

О великој, бесној мржњи Хрвата према 
Србима, писац мемоарâ Синиша Михајловић 
овако размишља: 

„Никада ми није била јасна таква мржња 
иако сам, наравно, знао да она постоји, да буја 
као коров, да је својствена примитивним сре-
динама, заосталим свестима, али не и да је 
инспиришу и устремљују ’водећи’ људи, шко-
ловани и образовани интелектуалци из тих 
друштвених забити, подстакнути себичним, 
мегаломанским и никада правим људским 
разлозима.ˮ 

Застанимо код ових људских разло-
га. Позната порука Србима, а усуђујем се да 
кажем и несрбима, коју је упутио блажено-
почивши патријарх српски Павле: „Будимо 
људи, нељуди никад” – то је било начело и 
писца ових мемоара и многих његових дру-
гова у логорима. Нису бринули само о томе 
како да поднесу тежак рад, глад, болести, по-
нижење, злостављање, смрт другова, него су 
се трудили да сачувају здрав дух, без мржње, 
и да нађу место за друге људе у својој души. 
Није било лако сведочити о доброти као о 
смислу и начину живота, а у фабрикама смр-
ти. А наш писац је то чинио. Школован за учи-
теља у Пакрацу и Осеку, Синиша је заволео и 
хрватске песнике који су писали на његовом 
језику. Веровао је у књижевнике и  интелек-
туалце, оне „напреднеˮ, и очекивао од њих да 
дигну глас „против усташке тиранијеˮ. Међу-
тим, логораши, остављени од свих („нисмо за 
њих ни чули, ако је прав’ говоритиˮ) могли 

су да се ослоне само један на другога и да се 
моле Богу. У мемоарима су забележена име-
на другова, многобројних сапатника, дати су 
описи људских карактера, приче о њиховим 
породицама и животу пре рата. Међу Срби-
ма, који су чинили већину, било је и Јевреја 
и Рома. Ословљавали су се са „пријатељу”. To 
je као кад Србин један другом каже „брате”. А 
поводом реченог и ово: многи Срби и данас, 
када причају тужне приче о својим страдањи-
ма, умеју да кажу „браћа Хрватиˮ. Тим имено-
вањем они призивају у свест библијску при-
повест о браћи Каину и Авељу и о злочину из 
зависти и љубоморе.  

Већ у време Илирског покрета у 19. веку, 
најумнији Срби су схватили да се такозваним 
илирским језиком желело одузети име срп-
ском језику тако да то у будућности постане 
хрватски језик, а да српско име и народ не-
стану. Синиша није тако учио у школи, али је 
то касније искусио на својој кожи. После рата, 
као учитељ и као наставник историје у нижој 
гимназији, односно у вишим разредима осмо-
годишње основне школе у Беочину, он то није 
могао ни смео предавати својим ђацима. Али, 
смрти његових другова и безбројних Срба  
(„То су смрти наше!ˮ) обавезивале су га да то 
искаже и у песмама које је писао упоредо са 
мемоарима. Од песама је формирао збирку 
Баладе о логорашима, коју је оставио у руко-
пису. Ову песничку збирку објавио је Катихет-
ски одбор православне Епархије бачке 2018. 
године, две деценије после упокојења ауто-
ра у Новом Саду 17. септембра 1998. године. 
Обе књиге овог новооткривеног српског пи- 
сца појавиле су се у знаку неговања културе 
сећања, тачније у знаку српске традиције од-
носа према прецима. Било би лепо да такав 
однос покажу и читаоци, пре свега педагози 
и учећа се младеж, а да родитељи имају хра-
брости и одговорности да не заштићују своју 
децу од оваквих књига и филмова. 

Исте године када је објављено Беседино 
издање књиге Путевима нестајања прика-
зан је филм Дара из Јасеновца, који је пружио 
убедљиву слику патње и помора заточеникâ 
у усташким логорима, уз нешто ублажену 
слику монструозности усташких злочина у 
односу на сачувана сведочанства. Оно што 
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је заједничко овим уметничким делима, и 
Антонијевићевом филму и Михајловићевим 
мемоарима, то су племенити људски односи 
међу заточеницима, њихова присебност и 
способност да пруже помоћ и заштиту једни 
другима, све до саможртвовања, без обзира 
на то које вере и народности да су били. Да-
рин живот главом је платила девојка јевреј-
ског порекла. Девојчица Дара, права велика 
јунакиња, излаже се смрти да би спасла ма-
лога брата којег јој је мајка у одсудном пред-
смртном часу поверила да га сачува жива. И 
друге мајке, идући у смрт, поверавале су ма-
лој, срчаној, паметној девојчици да пази и 
чува њихову децу. Дара их није изневерила. 
Овакви ликови попут Даре (личност симбо-
личног имена!) сведоче о дару живота, дару 
љубави и доброте потомака старога српскога 
рода, о дару израслом на снази Новога Заве-
та и Косовског Завета. Оваква дела и ликови 
обесмислили су, понизили и поразили зло 
геноцида планираног и извршеног у Неза-
висној Држави Хрватској над српским наро-
дом током Другог светског рата. Они су права 
освета или освећење и посвећење невиних 

жртава. Пазимо! Не мешајмо речи и појмове! 
Освета је једно, а одмазда друго. Освета – да, 
одмазда – никад. Ако се жртве не осветле или 
освете, а препусте се забораву, суделује се у 
злочину и даје му се за право. Синиша Ми-
хајловић је – свeдочењем истине –  испунио 
своју свету дужност и извршио позвање због 
којег је морао прећи своје страшно путеше-
ствије од почетка до краја. Свестан опасности 
којима се излаже, он је остао на своме путу 
веровања у доброту Божју и људску и оставио 
своје завештање против заборава. 

На корицама обе новообјављене књи-
ге Синише Михајловића донесене су  репро-
дукције иконâ светих новомученика јасено-
вачких, рад монахиње Марије из манастира 
Јасеновца. У овом манастиру Епархије па-
крачко-славонске чувају се свете мошти јасе-
новачких мученика, а манастирска звона нас 
позивају да их походимо, да се поклонимо и 
помолимо за душе стотина хиљада побијених 
Срба и многих њихових сапатника Јевреја, 
Рома и других. Они чувају и осветљавају зе-
мљу у којој почивају и благовесте о животу у 
вечности. 
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Тамо, Мати, где си кратко лежала 
У хладној стени Кедронске долине
Уста што су на Сина ти режала 
Сад у страху беже од Твоје силине.

Студени камен си загрејала собом,
Над њим Престо и света Литургија; 
Молим се Теби над празним гробом 
Да Син Твој буде Милостиви Судија.

Стотине кандила љубављу гoрe 
Покрај светог Града, на месту Твог Успења, 
Приносим службу у рађању зоре 
За веру и наду и спас покољења.

Пресвета Мајко, Покрове и Стено, 
Неорана Њиво и неубрани Плоде,
Управи Србина куд год да је крен’о 
И напој га жедног Твоје Живе воде.

На гробу Богородице

Протојереј Владан Симић 
Збирка песама Питам се 

Беседа, Нови Сад 2020, стр. 134.

Успење Пресвете Богородице, манастир Сопоћани
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 Димитрије Јовановић
6. разред Српске допунске школе 

„Свети Сава”, Вићенца (Република Италија)

Пред иконом Светог Саве

Месечина је сјала у симфонији са васио-
ном те необичне ноћи. Светли прамен сливао 
се низ младо племићко лице, но његова душа 
одавно је остарила. Сем сенâ које га прате, он 
нема сведокâ, а не слути да ће исте сене јед-
ном припадати нама. Пратимо те, принче, 
који бежиш од света под крило самоће. Твоји 
кораци одзвањаће кроз будуће векове.

Постоји и данас понеки ђак који те сва-
ког јануара пронађе у срцу. Дата му је тада 
та свечана прилика да ускликне твом лику и 
имену. Он у души носи брижљиво упамћену 
мелодију коју мора да је некада знало свако 
српско дете. И широм исте земље којом си ти 

ходио, тог дивног јануарског поподнева, за-
певаће хор простором и временом раздвоје-
них чланова, сваке године богатијим за хиља-
ду гласова. Млади принче, круно некаљена! 
Ти не хтеде да те тако позивају. Круну си за-
копао, злато вери уделио. Знање си пригрлио 
и писменост оплеменио. Твоја браћа су се у 
јеци рата просветила, али ти си желео да се 
чист од крви уздигнеш. И уздигао се јеси! Ти, 
твој поглед и испоснички стас. Твоје перо и 
заветно слово. Твоја рука и бели темељ храма 
који ће стасати у вечно сјајан споменик. Знао 
си за поштовање, знао си за слободу, како 
туђу тако и своју. Смерна рука твоја у песку је  
исписала идеале које ветар данашњице ни-
кад неће моћи у потпуности да разнесе. Твоје 
име је свиленим нитима извезено у славно 
сећање српске историје. Ти си њу забележио 
и постао вечан део ње. Био си човек од кости, 
крви и меса. Но благе очи ти надземаљском 
жељом и надом одишу на сваком зиду на коме 
су исцртане.

Памти зографа и танану му златну чет-
ку којом је дао све од себе да наслика честице 
твог ореола. Памти списатељицу и дрхтаву јој 
руку којом је одјеке твог живота покушала да 
испише. И памти, ако можеш, свако чедо, мла-
до или старо, које је некад у небо погледало 
и запитало се ко си био. Над сваком црквом, 
школом, сваким уточиштем и храмом, уздићи 
ће се она иста месечина која је тебе погледом 
пратила када си за светим миром потрчао. 
Ако нас памтиш, запамтила је и она како да 
осветли твоје стопе.

Анђела Бучић, III-1
   Уметничка школа, Ниш 

Из школске клупе

Свети Сава, манастир Милешева

Ми смо Храму дали камен,
А он нашој души пламен.
Ми смо њему дали цигле,
Молитве се одмах дигле.

Ми смо Храму дали врата,
Сад у њему брат до брата.
Дали смо му и прозоре,
Сунца слике да се створе.

Ми смо Храму дали цреп,
Више нико није слеп.
На врху му сија крст,
У њему је човек чврст.

Окупља нас кад је време,
Враћа разум, скида бреме.
Учи путу покајања,
Да неправда буде мања.

Сад се питам код иконе,
Док одгоре звона звоне.
Свуда нам се многи чуде:
Градимо ли Храм ил’ људе?

Ми градимо Храм,  
Храм гради нас 
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Епископ Исихије  

свечано устоличен  
у трон Епархије ваљевске

У недељу, 27. јуна 2021. године, у Са-
борном храму Васкрсења Христова у Ваљеву, 
извршен је свечани чин устоличења Њего-
вог Преосвештенства Епископа ваљевског  
г. Исихија у трон Епархије ваљевске. На светој 
архијерејској Литургији у ваљевском Сабор-
ном храму, у молитвеном присуству Његове 
Светости Патријарха српског г. Порфирија, 
началствовао је Преосвећени Епископ ваљев-
ски г. Исихије, уз саслужење отачаствених 
архијереја, свештенства и монаштва Српске 
Православне Цркве. Светој Литургији прису-
ствовали су представници државних власти 
и локалних самоуправа, Војске Србије, Мини-
старства унутрашњих послова и јавних уста-
нова, као и многобројни верни народ из више 
епархија наше помесне Цркве.

После свете Литургије, Светејши Па-
тријарх српски г. Порфирије је произнео бесе-
ду поводом устоличења Епископа ваљевског 
г. Исихија. Обраћајући се Епископу ваљевском 
Исихију и верном народу Епархије ваљевске, 
Његова Светост је, поред осталог, навео: „Да-
нас постајете епископ Епархије ваљевске, 

која је кроз историју понекад била саставни 
део других епархија, понекад самостална, а 
од 2006. обновљена као самостална епархија 
на челу са блаженопочившим епископом Ми-
лутином, који је био епископ Цркве Христове 
управо онако како су апостоли проповедали, 
Оци сведочили и онако како ми, као право-
славни хришћани, верујемо. Постајете данас 
епископ епархије која је у 20. веку, нарочито у 
другој половини 20. века, била извор и стеци-
ште истинске и аутентичне вере, духовности 
и богословља, али и стециште многих људи 
не само из Србије него са свих страна, који су 
били жељни Живога Бога и који су били жељ-
ни живе воде са извора Христовог, јер одавде 
су поникли, пре свега, свети Владика Нико-
лај, нови Златоусти, а онда и онај који се на-
слањао на Владику Николаја и, у истом духу 
у којем је Владика Николај, а пре њега свети 
Оци Цркве, сведочио реч Христову – свети 
отац Јустин Поповић.  

Честити, побожни и верни народе ово-
га краја, ове епархије, и ви 
добијате, сигуран сам, до-
стојног наследника влади-
ке Милутина, али и човека 
који израста и израстао је у 
истом духу којим ви живите. 
То је дух Светога Саве, дух 
светога Владике Николаја, 
дух светога оца Јустина.”

После беседе Његове 
Светости, одлуку Светог Ар-
хијерејског Сабора о избору 
Преосвећеног владике Иси-
хија за Епископа ваљевског 
прочитао је Епископ звор-
ничко-тузлански г. Фотије. 
Потом је Патријарх српски  
г. Порфирије увео у трон 
Епархије ваљевске Прео- 
свећеног владику Исихија, 

а затим је уследила приступна беседа ново-
постављеног Епископа ваљевског, у којој је, 
поред осталог, истакао: „Поверена ми је ова 
Црква да је возглављујем, да њоме управљам, 
да јој будем отац и пастир. Са трепетом из-
говарам ове речи, сећајући се упозорења да 
ће се од свакога коме је много дано, много и 

Са устоличења Епископа ваљевског Исихија
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тражити: а коме је поверено много, од њега 
ће се више искати, као и да онај слуга који 
је знао вољу господара својега и није при-
правио нити учинио по вољи његовој, биће 
много бијен (Лук. 12, 47 – 48). Осећајући се 
управо тако, и надасве као слуга, потом као 
слуга који донекле зна вољу Господара своје-
га, стараћу се да, служећи, приправљам и чи-
ним по Његовој светој вољи. Ослањајући се, 
пре свега, на божанску благодат, која свагда 
немоћи исцељује и недостатке испуњује, из-
ливену на моје смирење, молећи заступни- 
штво светих Отаца наших, Владике Николаја 
и преподобног Јустина Ћелијског, и свих све-
тих просијавших у Епархији нашој ваљевској, 
молим све вас, браћо архијереји, и вас, све- 
штенство, монаштво и верни народе повере-
не ми Епархије, да ми, својим светим моли- 
твама и сваким добрим делом, свагда буде-
те ослонац, подршка и помоћ у вршењу епи-
скопске службе.”

Прослављен Видовдан  
у Саборном храму у Новом Саду

На празник Видов-
дан, у понедељак, 15/28. 
јуна 2021. године, Ње-
гово Преосвештенство 
Епископ бачки г. Иринеј 
началствовао је на светој 
архијерејској Литургији у 
Саборном храму у Новом 
Саду, уз саслужење све-
штеног братства Сабор-
ног храма и новосадских 
ђакона.

После прочитаног 
јеванђелског одељка, 
Преосвећени владика 
Иринеј је у својој беседи 
указао на суштину мо-
литвеног прослављања празника Видовдана. 
„Данас прослављамо велики празник који се 
посебно свечано слави у нашој помесној Цр-
кви – Српској Цркви – јер је повод за његов 
настанак био један пресудни, јединствени 
догађај у историји нашега народа. То је бој 
на Косову и данас управо зато прослављамо 

светога кнеза Лазара, мученика косовскога, и 
све оне који су заједно са њим дали свој жи-
вот не само за слободу или само за терито-
рију, за неке овоземаљске циљеве, него, пре 
свега и изнад свега, за очување православне 
хришћанске вере. У предугачком низу светих 
мученика – сведокâ верности Христу и љуба-
ви према Христу – један од највећих у нашој 
историји је свети кнез Лазар. Жртвовати себе 
ради ближњих својих – велико је пред Богом 
и пред људима и то каже и Сâм Спаситељ Го-
спод Христос речима да нема веће љубави од 
ове да неко положи живот свој за ближње 
своје. То су управо учинили свети кнез Лазар 
и сви они који дадоше живот на том бојишту. 
Нажалост, кроз сву нашу историју до данас тај 
бој траје. По људској, пролазној логици, ње-
гов исход је неизвестан; многи чак мисле да 
је трагичан по нас, да губимо све, да смо пора-
жена страна у том многовековном Косовском 
боју. Али, то је врло кратковидо тумачење 
смисла ових догађаја које прослављамо и 
ових светих личности које прослављамо зато 
што је, поред страдања и жртве и делимичног 
падања у ропство под немилосрдним туђи-

нима, настао у нашем народу и Завет, назван 
Косовски Завет или косовско опредељење. То 
значи да када дође до тренутка у којем треба 
изабрати или, пошто-пото, биолошки опста-
нак и неки прихватљиви друштвени статус 
или пак – ради непролазних, вечних вред-
ности, а првенствено ради ближњих својих, 

Актуелности

Парастос пострадалима за веру и отаџбину од Косовског боја до данас
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ради других људи – страдати, ако треба и до 
краја, онда је избор онај који је учинио свети 
кнез Лазар. Зато је он, како народни песник 
каже, изабрао Царство небеско које је вечно, 
а запоставио, занемарио и заборавио царство 
земаљско, јер је, каже исти народни песник, 
царство земаљско кратковеко, за малена, 
пролазно. Тим Заветом, који није ништа дру-
го него примена Христовог Новог Завета на 
биће и на историју нашег народа, ми смо се 
и одржали кроз векове, поред свих огромних 
страдања. Та идеја мучеништва није идеја ве-
личања смрти: да је боље погинути него не 
погинути. Напротив. Али ако треба жртвова-
ти себе ради других – као што је Господ Хри-
стос жртвовао Себе ради свих, ради спасења 
свега света, свих људи, свеколике твореви-
не – то, када околности захтевају, хришћани 
треба да буду спремни да учине. Зато данас, 
слушајући Јеванђеље по Јовану, чујемо речи 
Христове да као што је Он био прогоњен и 
страдао, тако ће бити и онима који верују 
у Њега. Али је додао: Не бојте се, јер сам Ја 
надвладао свет и смрт. Стога и ми, браћо и 
сестре, данас, када је наш Патријарх на Гази-
местану, на месту Косовске битке, и када сви 
наши храмови свечано прослављају – негде 
уз велике тешкоће и ограничења, почевши од 
самога поља Косова, а негде без тих тешкоћа 
– увек имамо исто искуство: и страдања и му-
чеништва, и победе добра над злом; и Крста 
и Васкрсења у којем учествујемо”, нагласио је 
Епископ бачки г. Иринеј.

После заамвоне молитве, Преосвећени 
владика Иринеј је служио парастос свим на-
шим војводама и војницима који су свој жи-
вот положили за веру и отаџбину, од Косов-
ског боја до данас.

Хиротонија  
Епископа топличког г. Јеротеја, 

викара Патријарха српског

Његова Светост Патријарх српски г. Пор-
фирије началствовао је, 4. јула 2021. године, у 
Спомен-храму Светог Саве на Врачару светом 
архијерејском Литургијом и свечаним чином 
хиротоније изабраног и нареченог високодо-

стојног архимандрита Јеротеја (Петровића) у 
чин Епископа топличког, викара Патријарха 
српског. Предстојатељу Српске Православне 
Цркве су саслуживали Његово Блаженство 
Архиепископ охридски и Митрополит скоп-
ски г. Јован и Преосвећена господа eпископи: 
сремски Василије, будимски Лукијан, банат-
ски Никанор, бачки Иринеј, британско-скан-
динавски Доситеј, врањски Пахомије, звор-
ничко-тузлански Фотије, милешевски Атана-
сије, рашко-призренски Теодосије, крушевач-
ки Давид, славонски Јован, тимочки Иларион, 
нишки Арсеније, аустралијско-новозеланд-
ски Силуан, осечкопољски и барањски Херу-
вим, ваљевски Исихије, стобијски Давид, ре-
мезијански Стефан и умировљени канадски 
Георгије.

По завршетку свете архијерејске Литур-
гије, патријарх Порфирије је упутио краћу 
поуку новохиротонисаном епископу Јеротеју, 
рекавши, поред осталог, следеће: „Богољу-
безњејши, драги у Христу, брате и саслужи-
тељу, владико Јеротеје! Читава Црква, и небо 
и земља, испуњени су данас радошћу, јер у 
Цркви не постоји ништа што је појединач-
но, што се тиче само једног дêла, макар тај 
део био и највећи. У сваком догађају Цркве 
учествује пуноћа Цркве. Зато је данас Црква 
Христова испуњена радошћу, а и ми нарочито 
и посебно, јер сте постали део сословија, део 
Сабора епископâ наше помесне Цркве. Ви до-
бро знате да је епископска служба – служба 
Христова, а то значи служба Крста Христовог, 
али и служба Његовог Васкрсења. У тој тај-
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Беседа новохиротонисаног 
Епископа топличког Јеротеја
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ни Крста и Васкрсења садржан је и подвиг, и 
служба, и задатак сваког епископа, али, ако 
хоћете, браћо и сестре, и сваког хришћанина, 
али посебно епископа, зато што је епископ на 
месту Христовом, по обличју Христовом. Он 
је позван да служи спасењу света у Цркви и 
кроз Цркву. Ви сте пола свога живота прове-
ли у манастиру, где све започиње и завршава 
се молитвом. Данас, када постајете епископ, 
стављамо Вам на душу, али и молим се за Вас, 
да тим искуством манастира – које је иску-
ство Свете Горе, која је отаџбина сваког мо-
наха, а духовна отаџбина и сваког хришћани-
на – на месту које Вам је сада Црква одредила 
истим расположењем служите Христу, а тиме 
ћете служити Цркви и ближњима.”

Затим је новохиротонисани Епископ 
топлички г. Јеротеј изговорио своју прву ар-
хијерејску беседу, у којој је нагласио следеће: 
„Дух Свети, Који је свуда и све испуњава, Који 
је бдио над животом мојим и чувао ме од де-
тињства мога, од тренутка када сам примио 
печат Његовог дара у светој Тајни крштења 
и миропомазања, благоволео је да ме данас, 
у сагласју са вама, браћо архијереји, и преко 
ваших часних и светих руку, удостоји архије-
рејске благодати. У мене, грешног и слабог, 
по речима песника, усели се „светлост Духа” 
Светог и венчасте ме славом великом и увр-
стисте ме у ред архијерејâ Цркве Христове, у 
ред наследникâ и прејемникâ апостола Хри-
стових. Дрхтим и треперим и страх ме вели-
ки обузима. Јер, како ћу, недостојан, ући у сјај 
светих Твојих, Боже, и како ћу стати пред пре-
сто Твој заједно са светитељима Твојим: Ва-
силијем, Златоустим, Савом, Арсенијем… Јер 
ако се усудим да заједно са њима уђем…, одећа 
ме окривљује, јер није брачна и, свезан, бићу 
избачен од анђелâ. Али љубав Божја је безгра-
нична и људском уму недокучива. Он не гледа 
на грехове моје већ ме љубављу Својом грли и 
уводи ме у Светињу над светињама. Стога ме 
обузима радост неописива и веселим се неи-
сказано, јер ме Господ постави на превисоку 
службу свога Архијереја – на место и обличје 
Своје, али не по мојим заслугама већ по Својој 
превеликој милости.”

Посебном благољепију свете Литургије 
и првој хиротонији у новом Саборном храму 

Архиепископије београдско-карловачке и 
наше помесне Цркве допринели су здружени 
српски византијски хорови којима су дириго-
вали ђакон др Владимир Антић и др Георгије 
Констандину.

Поред родбине и пријатељâ епископа 
Јеротеја, братије Светоархангелског опште-
жића у Ковиљу у Епархији бачкој, свештен-
ства и монаштва из многих епархија Српске 
Православне Цркве и многобројног благоче-
стивог верног народа, богослужењу су прису-
ствовали директор Управе за сарадњу са Цр-
квама и верским заједницама др Владимир 
Рогановић, апостолски нунције у Београду 
монсињор Лучано Суријани, угледне јавне 
личности из културног и јавног живота Ср-
бије, као и уважени гости из Грчке.

Литургијска прослава 
Петровдана у Саборном храму  

у Новом Саду

Његово Преосвештенство Епископ но-
восадски и бачки г. Иринеј началствовао је, 
на празник светих апостола Петра и Павла, 
у понедељак, 29. јуна / 12. јула 2021. године, 
на светој архијерејској Литургији у Саборном 
храму у Новом Саду. Преосвећеном влади-
ци  Иринеју су саслуживали свештеници Са-
борног храма и новосадски ђакони.

Беседећи после прочитане јеванђелске 
перикопе, Епископ бачки је поучио сабра-
ни верни народ о празнику светих апостола 
Петра и Павла и о смислу њиховог првен- 
ства међу дванаесторицом апостола. „Да-
нас је један од великих црквених празника у 
току године – празник двојице врховних међу 
дванаесторицом апостола, непосредних Хри-
стових ученика, чија служба (реч апостол ту 
службу изражава) значи да су они посланици, 
изасланици, гласници Христови; да оно што 
нам Он говори непосредно у Јеванђељу, гово-
рили су и они, говоре нам и данас кроз речи 
Светога Писма и зато се, са правом, називају 
апостолима. Они јесу врхунски благодатни 
дар људима у Цркви, јер Господ Христос је 
њима поверио да врше Његово дело и зато су 
посебно поштовани већ за живота, а посебно 

Актуелности
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касније – због тога свога плодотворног де-
лања у славу Божју и на назидање Цркве Бо-
жје. Чули смо како апостол Павле описује шта 
значи бити апостол. Говори о свим напорима, 
мукама, страдањима, гоњењима, трпљењу, 
које су апостоли морали да поднесу ради Хри-
ста и љубави Његове и да би сведочили веру 
у Њега. По трпљењу, по страдању, по мукама 
и невољама, апостоли су први. Нису први на 
начин како су то први силни овога света и 
века – да други морају да служе њима, да они 
над њима господаре, да владају, угњетавају 
их. Суштина њиховог, апостолског првенства 
је у томе да они служе свима другима, а њима 
не служи нико. Служећи другима – ближњима 
– служе Богу, а служећи Живоме Богу, служе, 
самим тим, и ближњима својим. Првенство 
није у томе да смо ми први по слави, по вла- 
сти, по богатству, по угледу, по томе да смо 
неупоредиви са другима. Бити први значи: 
подносити највећу жртву, служити свима и, 
кроз то, служити Господу Христу, Који је Себе, 
као Господ и Господар свега и свих, учинио 
Слугом Господњим, Слугом нашега спасења 
и спасења свеколике творевине. Зато су, и у 
наше дане, расправе о томе ко је први и бољи 
не само потпуно излишне него су супротне 
духу Јеванђеља и духу светих апостола. На-
рочито је опасно – што се, нажалост, збива у 
наше време – када, на нивоу епископâ и по-
месних Цркава, дође до расправе о томе ко је 
први и ко над ким има власт. Власт у Цркви не 
постоји. Постоји служење једних другима, а 
бити први значи – бити први по том служењу. 

Зато, дакле, славимо ову 
двојицу великих апо-
стола, да бисмо сутра 
то слављење продужи-
ли, прослављајући сву 
дванаесторицу првих 
Христових ученика. У 
раној Цркви је постоја-
ла посебна служба која 
се звала апостолска. 
Све службе у Цркви су 
апостолске: и бити све-
штеник, и бити верник 
Цркве, јер исповедамо 
веру, трудимо се да жи-

вимо по вери и за њу и да Господ, кроз сва-
кога од нас, посведочи Своју љубав и Своје 
даривање спасења свету. Зато је ово празник, 
браћо и сестре, не појединачни, не, назовимо 
га условно, приватни празник него празник 
Цркве и нас све позива да и ми живимо да 
бисмо се развијали, као личности, до савр-
шенства; да будемо и ми у Цркви последњи, 
а онда ћемо бити, пред Господом, први”, на-
вео је, поред осталог, Епископ бачки Иринеј у 
својој архипастирској беседи.

Слава Светоархангелског 
манастира у Ковиљу

Његова Светост Патријарх српски г. Пор-
фирије началствовао је на светој архијерејској 
Литургији у Светоархангелском манастиру у 
Ковиљу, у понедељак, 13/26. јула 2021. годи-
не, поводом славе те свете обитељи – Сабора 
светог архистратига Гаврила. Његовој Свето-
сти су саслуживали Преосвећена господа епи-
скопи ваљевски г. Исихије и топлички г. Јеро-
теј, изабрани епископи хвостански г. Јустин 
и марчански г. Сава, монаштво, свештенство 
и ђаконство из више епархија Српске Право-
славне Цркве. 

После прочитаног јеванђелског одељка, 
Патријарх српски је беседио о значају угле-
дања на анђелске силе у свакодневном 
хришћанском животу. „Данас је Сабор светог 
архангела Гаврила. То је слава ове свете оби-
тељи, као и слава многих манастира широм 
православне васељене, али и многих храмо-

Са Литургије у Саборном храму у Новом Саду о Петровдану 2021. године
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ва. Ми хришћани знамо да је Бог створио свет, 
да је створио све и да је створио, поред онога 
што ми видимо, и много тога што не види-
мо. Тако је створио и анђелски свет да слу-
жи вољи Божјој и да служи људима на путу 
спасења. Анђелски свет је створен да служи 
нашем спасењу. Поред тога, Предање Цркве 
каже да сваки човек има свога анђела чува-
ра. Осим тога што су анђели покровитељи, 
они су и узор у свом опредељењу да служе – 
непрестано, непрекидно, неуморно – вољи 
Божјој, љубави Божјој и Цркви Божјој, тојест 
нама људима. Међутим, и тамо, у анђелском 
свету, било је оних који су се одлучили да иду 
својим путем, који су помислили да без Бога 
могу бити нешто или, једном речју, да без 
Бога могу бити бог. Нажалост, то што се деша-
ва и што се десило у анђелском свету, дешава 
се непрестано и у нама и око нас. И ми често 
мислимо да можемо сами својом вештином, 
својим знањем, својим способностима, својом 
упорношћу да преваримо Бога, варајући, за-
право, претходно себе, мислећи да без Бога 
можемо постићи било шта. Ми, дакле, треба 
да се угледамо на анђе-
ле; да се потрудимо да 
читав свој живот пре-
творимо у непрестану 
службу Божју. То јесу, 
браћо и сестре, манасти-
ри, по својој природи и 
по своме опредељењу. 
Зато светитељи Божји, 
међу њима и свети Ава 
Јустин, а и неки други 
умни људи су рекли да 
је духовно здравље јед-
нога народа видљиво 
по броју манастирâ, по 
броју монахâ у том наро-
ду; да се молимо да бу-
демо бољи и да то, када будемо бољи, видимо 
у броју, али и у квалитету монахâ и монаштва 
у нашем народу. Зато, браћо и сестре, треба 
да будемо бољи, тојест треба да се трудимо 
да Христос буде у центру нашег живота, да 
вредности Јеванђеља буду оквири у којима се 
крећемо. Ми треба у себи да обнављамо Лик 
Христов. Треба ми Христом да се обнављамо и 

онда да будемо сведоци јеванђелских вредно-
сти. То је најбоља проповед. Дођи и види, каже 
Господ. Анђелски свет јесте покровитељ нас 
људи и свако, заиста, има свог анђела чува-
ра. Када из дубине душе, искрено, у смирењу,  
изустимо једно Господе, помилуј, осећамо при-
суство анђела Божјег поред нас, осећамо при-
суство Божје у нама и око нас. Зато Христос 
Господ треба да буде темељ нашега живота. 
И онда ћемо, како каже данашњи одломак из 
Апостола, знати да нас је Господ у овај свет 
поставио мало мањима од анђелâ, а то значи 
са само мало мањом одговорношћу, и да нам 
је дао да ми владамо делима руку Његових. 
Нека би нам Господ зато, браћо и сестре, дао 
смирења, љубави и молитве да на данашњи 
дан, када славимо свете архангеле, светог ар-
хангела Гаврила, имамо молитву анђелског 
света, њихово покровитељство и покров, 
али да се угледамо на њих како бисмо онда, 
у слави, љубави, радости, миру и хармонији 
служили Једноме у Тројици Богу, Оцу и Сину 
и Светоме Духу”, рекао је, поред осталог, Па-
тријарх српски г. Порфирије у својој беседи.

После заамвоне молитве освећени су 
славски дарови, а Светејши Патријарх српски 
г. Порфирије је честитао славу манастирском 
братству.

Свој допринос празничном сабрању пру-
жили су појци Школе црквеног појања при 
Црквеној општини новосадској „Свети Јован 
Дамаскин”.

Благосиљање славских дарова у Светоархангелском манастиру у Ковиљу
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Нова издања

ТАЈНА РАЗЛИКОВАЊА БОЖАНСКЕ 
СУШТИНЕ И ЕНЕРГИЈЕ У СВЕТОЈ ТРОЈИЦИ 
ПО СВЕТОМЕ МАРКУ ЕФЕСКОМ ЕВГЕНИКУ

Епископ новосадски и бачки  
др Иринеј (Буловић)

СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ – ЛЕК БЕСМРТНОСТИ
Епископ новосадски и бачки  

др Иринеј (Буловић)

СВЕТИ ПОРФИРИЈЕ КАВСОКАЛИВИТ
СВЕДОЧЕЊА

ПИТАМ СЕ
Свештеник Владан Симић

ДЕЛА СВЕТОГ МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
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На таласу Православља

„Циљ наше Информативне службе је да буде у служби 

сведочења и ширења православне вере.”

Епископ бачки г. Иринеј



ПОМОЗИМО ИЗГРАДЊУ  
ХРАМА У МАНАСТИРУ  

ВАСКРСЕЊА ХРИСТОВА  
НА СУНЧАНОМ БРЕГУ У КАЋУ
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