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Поздрав цетињског богословца

Добро јутро, браћо мила!
– Знате л’ ко сам ја?!
Промислите – не знадете л’?
Казаћу вам ја:
Ја сам млади новајлија,
Тек прогледам сад…
Премда, да сам сједи старац
Ја бих и сам рад!..
Ја сам „Богословац“ – 
Млади Црногорац! –
Ученици, срећно вама 
Предузето дјело!..
Напред, напред корачајте 
Одлучно и смјело!
Та куда ће љепше доба,
Моји голубићи?!
– Прионимо, као пчеле
Млађани Српчићи!
Српска миса’ нек’ се вије
На далеке стране! 
Нек напредак опази се
И у наше дане!.. 
Унуци ће записати:
Јесте л’ за чем били?!
Па радите! – То је свједок,
Да б’ их увјерили!
Не тражим вам много чега:
Сахат само рада.
И туна је – мислим – доста
За једног комада!
Ко ће к мени – радо примам
И смјерно се клањам!
А неђељом излазит’ ћу,
Свечано вам јављам!

Р. П.

Пјесма која је стајала на почетку првог броја 
„Цетињског богословца“ из 1891. 
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У освит ку вас кр шњих пра зни ка 
ле та Го спод њег 2016. го ди не у 
на шој Це тињ ској бо го сло ви ји, 

ме ђу ђа ци ма, ја ви ла се иде ја да са пра-
зни ком Хри сто вог Вас кр се ња вас кр-
сне ча со пис Це тињ ске бо го сло ви је под 
име ном „Це тињ ски бо го сло вац“. Овај 
ча со пис је у на шој бо го сло ви ји из ла зио 
у вре ме кња за и кра ља Цр не Го ре Ни-
ко ле I Пе тро ви ћа, и ево у на ше да не 
вас кр са ва. Иде ја је да овај ча со пис уре-
ђу ју уче ни ци, а да он бу де сво је вр сна 
сли ка њи хо вог жи во та и ра да. У на шем 
ча со пи су об ја вљи ва ће се на гра ђе ни ра-
до ви уче ни ка, њи хо ви пи сме ни за да ци, 
њи хо ве бе се де и дру ги радови.

Овом при ли ком, ка да из ла зи пр ви 
број об но вље ног „Це тињ ског бо го слов-
ца“, ле по би би ло да се под се ти мо ка-
ко је из гле дао „Це тињ ски бо го сло вац“ 
не ка да. На жа лост, ни је дан при ме-
рак ње гов ни је са чу ан, али је са чу ван 
дра го цен при каз пр вог бро ја у „Гла су 
Цр но гор ца“, бр. 3 из 1896, ко ји је по 
се ћа њу на пи сао је дан од та да шњих 
уче ни ка и са рад ни ка на из да ва њу ча-
со пи са, а касније поп спу шки Ри сто 
М. По по вић. Тај пр ви број „Це тињ ског 
бо го слов ца“ иза шао је 24. фе бру а ра 
1891. го ди не. Уре ђи ва ли су га уче ни ци 
II и III раз ре да Бо го слов ско-учи тељ-
ске шко ле, а на ме ра је би ла да из ла зи 
два пу та не дељ но на два та ба ка. Мо
то тог ђач ког ча со пи са би ле су Ње
го ше ве ре чи: „Бла го род ством Срп

ство ди ше“. На са мом по чет ку пр вог 
„Це тињ ског бо го слов ца“ сто ји пе сма 
(пот пи са на ини ци ја ли ма Р. П), ко ја са 
пу но ен ту зи ја зма и жа ра по др жа ва но-
ви по ду хват уче ни ка Бо го слов ско-учи-
тељ ске шко ле, те ту пе сму и ми пре-
но си мо у це ли ни на дру гој ко ри ци об-
но вље ног ча со пи са, са истом на ме ром 
са ко јом је и са ста вље на – да по др жи 
и по спе ши ен ту зи ја зам по тен ци јал них 
мла дих са рад ни ка на ча со пи су.

Поп Ри сто на кра ју свог се ћа ња ка-
зу је: „Исти на, ово ни је Бог зна ка кав за-
ма шни рад, ко ји би на шу књи жев ност 
обо га тио, али се ви ди по то ме, да смо 
има ли осо би ту во љу и прег ну ће за  тај 
по сао. Си гур но ова пје сми ца (иако је 
зе ле на) ни је тек та ко из ле ће ла из хлад-
ни јех гру ди, не го из за гри ја них и оду-
ше вље них у том по слу. А што је и ка кав 
ко рист на ма од то га би ла? – Да богме да 
јест! Мно ги смо на осно ву то га по че ли 
јав но пи са ти по на шим ли сто ви ма…“ 
На да мо се да ће и нас во ди ти слич но 
оду ше вље ње и да ће мо и ми по бра ти 
ба рем то ли ку ко рист од овог тру да, ко-
ли ку су и на ши прет ход ни ци.

На да мо се да ће наш „Це тињ ски 
бо го сло вац“, чи ји пр ви број из ла зи о 
Вас кр су овог 2016. ле та Го спод њег, а 
са њим и на ша Це тињ ска бо го сло ви ја, 
ра ди ти на ко рист свих, све до слав ног 
дру гог Хри сто вог до ла ска и да ће мо се 
у Цар ству Бо жи јем ра до ва ти њи хо вим, 
на дам се до брим пло до ви ма. 

Ма ту рант Ни ко ла Фи ли по вић

Предговор



Ви со ко пре о све ће ни, мо же те ли 
да нам за пр ви број об но вље
ног ча со пи са Це тињ ске бо го

сло ви је – „Це тињ ски бо го сло вац“, 
ка же те не што о сво ме де тињ ству и 
ђач ким да ни ма у Бо го сло ви ји?

Пр во, ра ду је ме да су на ши ђа ци 
по но во по кре ну ли „Це тињ ски бо го-
сло вац“. Што се ти че мог дје тињ ства 
– то је би ло ври је ме ве ли ког стра да-
ња и про го на Цр кве. Та да се пје ва ло у 
шко ла ма: „Не вје ру јем у Не бе са, но у 
Марк са и Ен гел са“. Мој од ла зак у бо-
го сло ви ју у Ра ко ви цу, као и не ко ли-
ци не дру гих ђа ка из Цр не Го ре, био 
је ве ли ко чу до! „Шта ћеш у ту про-
па лу шко лу?“ – го во ри ли су. У оно 
ври је ме бо го слов ци су од стра да ва-
ли сво ју вје ру и вјер ност Пу ту Хри-
сто вом, исми ја ва ни и пре зи ра ни.

• Да ли је у вре ме ва ших ђач ких 
да на из ла зио ђач ки ча со пис; од но
сно, да ли је би ло по ку ша ја да се он 
по кре не?

О штам па њу ђач ког ча со пи са 
ни је мо гло би ти го во ра. Је ди ни 
лист цр кве ни ко ји је у то ври је ме 
из ла зио био је „Гла сник Цр кве“, 
у ма њем бро ју при мје ра ка.

• Ко ли ко вам се чи ни 
оправ да но по но во по кре та
ње ђач ког ча со пи са?

Ако се сло жи мо да је би ло 
оправ да но но во по кре та ње 
ра да Це тињ ске бо го сло ви је, 

и ако ви ди мо ја сне пло до ве те об но ве, 
он да не ма сум ње да тре ба об но ви ти и 
по др жа ти све оно што уна пре ђу је и оса-
вре ме њу је њен жи вот. А ђач ки ча со пис 
упра во то је сте. Јед на ли је па мо гућ-
ност да уче ни ци по ка жу, се би и дру ги-
ма, да има ју спо соб ност да са ми уре де, 
осми сле и по ша љу јед ну ми си о нар ску 
по ру ку. Да већ са да, 
иако још ни је су 
за вр ши ли шко-

лу, при мје не 
и спро ве ду 

у дје ло 

Раз го вор са Ње го вим Ви со ко пре о све штен ством 
Ми тро по ли том цр но гор ско-при мор ским АМ ФИ ЛО ХИ ЈЕМ 

Радујемепоновнопокретање
„Цетињскогбогословца“
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оно че му су се ов дје на у чи ли. Да по ка-
жу ка ко уми ју да по сма тра ју сви јет око 
се бе; да уми ју да ко ри сте оно што су 
на сли је ди ли од прет ход них ге не ра ци ја 
хри шћа на; да има ју спо соб ност да ра-
зу ми ју сво је са вре ме ни ке; да има ју ви-
зи ју бу дућ но сти; да зна ју да при мје не 
(у пра во ври је ме и на пра вом мје сту), 
вје шти не ко ји ма су на у че ни... и ко нач-
но да све то са бе ру и да то об ли ку ју у 
је дан пи сме ни (пи са ни) са др жај, ко ји 
ће свје до чи ти Бо га љу ди ма. 

• Шта је то што би сте ви во ле ли, 
од но сно оче ки ва ли да ви ди те у „Це
тињ ском бо го слов цу“?

Оче ку јем упра во то – са вре ме ни из-
раз оне вје ков не на у ке, ко ју Цр ква пре-
но си са ко ље на на ко ље но, све до овог 
на шег да на шњег. Во лио бих да ви дим, 
ка ко се на је дан умје сан и пре гле дан 
на чин, при ка зу је жи вот на ше шко ле. 
Ка ко се јав ност, цр кве на и ла ич ка, оба-
вје шта ва о са др жа ју жи во та да на шњих 
бо го сло ва ца, и ка ко се, исто вре ме но, 
да је мо тив и по зив, са да шњим основ-
ци ма – ко ји би, чи та ју ћи овај ча со пис 
и са ми мо гли до би ти же љу да сју тра 
бу ду це тињ ски бо го сло ви.

Не ка бу де овај ча со пис за и ста уте-
ме љен на цр кве ном пре да њу, и здра вој 
Бо жи јој на у ци, и не ка има фор му ко ја 
је ра зу мљи ва и при сту пач на нај при је 
са вре ме ној омла ди ни.

• У по след ње вре ме до ста се при
ча о ре фор ми бо го слов ског обра зо
ва ња. Шта ви о то ме ми сли те, да ли 
је та ква јед на ре фор ма по треб на, и 
ка ко је ви ви ди те?

Ап со лут но је по треб на та ква ре-
фор ма, јер се сви јет око нас убр за но 
ми је ња. Ствар ност ко ја нас окру жу је 
ми ја ња „сво је ха љи не“, мно го бр же не-
го што је то био слу чај, у вре ме ну ка да 

је ова шко ла пр ви пут осно ва на, сре-
ди ном XIX ви је ка, или у вре ме ну ка да 
је при је 25 го ди на об но ви ла свој рад. 
Су штин ски са др жај цр кве не про свје те 
оста је, и увјек би ва Је дан Исти – от кри-
ва ње Бо жи је Исти не и про сла вља ње 
Бо га, али об лик и на чи ни оства ри ва ња 
те про свје те, мо ра ју се упо до би ти вре-
ме ну, ка ко би је ван ђел ска ви јест би ла 
пот пу но ра зу мљи ва нај при је бу ду ћим 
про по вјед ни ци ма, а он да и они ма ко ји 
бу ду слу ша ли њи хо ву ри јеч.

• Ка ко ви ди те ме сто и уло гу Це
тињ ске бо го сло ви је у цр кве ном жи
во ту Цр не Го ре да нас?

Бу ду ћи да се ра ди о нај ста ри јој сред-
њој шко ли у Цр ној Го ри, њен зна чај је 
не из мје ран, а ње на уло га не за мје њи ва 
док год бу де про свет ног ра да у овој зе-
мљи. Са мим сво јим по сто ја њем и сво-
јом да на шњом ак тив но шћу, Бо го сло ви-
ја свје до чи ви тал ност и вјеч ну мла дост 
Цр кве у Цр ној Го ри, на про сто ру да на-
шње Цр не Го ре при сут не од апо стол-
ских вре ме на, на ро чи то од IV ви је ка. 
То је сна жна по ру ка хри шћа ни ма, али 
и они ма ко ји су се оту ђи ли од Цр кве 
и ни је су чу ли ње ну „бла гу ви јест“. 
На дам се да ће упра во у ва шем ча со пи су 
би ти при ка за но ко ли ко и ка ко на став-
ни ци и уче ни ци Це тињ ске бо го сло ви је 
уче ству ју у свим сег мен ти ма цр кве ног 
жи во та, с кра ја на крај Цр не Го ре, и та-
ко свје до че Бо га свим гра ђа ни ма Цр не 
Го ре и мно го ши ре од ње. А у ко нач ном, 
нај ве ћи зна чај ове шко ле је сте упра во 
у оно ме због че га је шко ла и осно ва на 
– у обра зо ва њу и оспо со бља ва њу но вих 
по сле ни ка на њи ви Го спод њој, ко ји ће 
про по вје да ти Хри сто ву на у ку у вре ме-
ни ма ко ја су пред на ма.

Раз го вор во ди ли Не над Ми ја но вић и 
Не дељ ко То мић, уче ни ци IV раз ре да



Основ на шко ла ко ју је на Це ти-
њу отво рио вла ди ка Ра де би ла 
је глав на и услов но ре че но нај-

ви шег ран га шко ла у Цр ној Го ри до 
1863. го ди не, ка да је по че ла са 
ра дом При вре ме на бо го сло-
ви ја. Те го ди не скло нио се 
у Цр ну Го ру ис пред зу-
лу ма хер це го вач ких ага 
ар хи ман дрит Ни ћи фор 
Ду чић. То је ври је ме 
по чет ка ви ше де це ниј-
ске вла да ви не Цр ном 
Го ром кња за и по то њег 
кра ља Ни ко ле Пе тро-
ви ћа (1860–1918). У до-
го во ру са та да шњим це-
тињ ским ар хи ман дри том 
Ила ри о ном Ро га но ви ћем 
отво рио је При вре ме ну 
бо го сло ви ју у сеп тем бру 
мје се цу 1863. го ди не. По-
у чен пре ђа шњим до брим ис ку ством са 
крат ко вре ме ним ра дом При вре ме не 
бо го сло ви је, књаз Ни ко ла по тру дио се 
за обез бје ђе ње основ них пред у сло ва за 
жи вот и рад јед ног бо го слов ског за во да 
уте ме ље ног по пра ви ли ма и мје ри ли-
ма за ту вр сту обра зов них ин сти ту ци-
ја. При ли ком свог ди пло мат ског пу та 
у Пе тро град кра јем 1868. го ди не, ме-
ђу оста лим пи та њи ма ко је је рје ша вао 
на цар ском дво ру, књаз је из деј ство вао 
фи нан сиј ску осно ву за отва ра ње Бо го-
сло ви је и Жен ског од но сно Дје во јач ког 
ин сти ту та, за шко ло ва ње и вас пи та ње 
жен ске мла де жи. Ре дов на го ди шња по-
моћ Бо го сло ви ји од 8.000 ру ба ља и Дје-
во јач ком ин сти ту ту од 5.500 ру ба ља из 
цар ске Ру си је чи ни ла је осно ву њи хо-
вог ма те ри јал ног оп стан ка и ра да све 
до 1915. го ди не. Школ ски план и про-
грам за но во о тво ре ну Бо го сло ви ју са-

ста ви ли су про то је реј Ми ха и ло Ра јев-
ски, све ште ник при ру ском по слан ству 
у Бе чу и Ми лан Ко стић, свр ше ни сту-
дент Ки јев ске ду хов не ака де ми је у ран-

гу ма ги стра. Све ти Си нод Ру ске 
Пра во слав не Цр кве одо брио 

је, на тра же ње кња за Ни-
ко ле, овај школ ски план и 
про грам од но сно – Устав 
и учев ни план Це тињ ске 
бо го сло ви је. Све ча но 
отва ра ње и бла го слов 
ра да из вр ше ни су 18. 
сеп тем бра (по ју ли јан-
ском календару) 1869. 
го ди не, а на ста ва је по-

че ла сју тра дан. Про сто-
ри је за учи о ни це и смје-

штај по ла зни ка до ди је ље не 
су у згра ди Би љар де гдје је 
Бо го сло ви ја са пре ки ди ма 
оп ста ла све до на сил ног 

из го на од стра не но ве без бо жнич ке 
вла сти 1945. го ди не. На пред лог про те 
Ра јев ског, књаз је за пр вог рек то ра од-
ре дио Ми ла на Ко сти ћа док је вр хов ни 
управ ник (ди рек тор) по по ло жа ју био 
ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски. 
На став ни ке је би рао рек тор, а књаз их 
је по твр ђи вао. Шко ла је би ла тро го ди-
шња са по де сет уче ни ка у раз ре ду, а 
они са нај бо љим успје хом при ма ни су 
у за вод (ин тер нат) као пи том ци.

Вас крс Це тињ ске бо го сло ви је 
Ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић 

је са вла ди чан ске сто ли це рав но га Ба-
на та у трон Све тог Пе тра у Це тињ ском 
ма на сти ру уве ден ру ком Па три јар ха 
Па вла 30. де цем бра 1990. го ди не. Од 
пр вог да на сво је ми тро по лит ске слу-
жбе, ка ко је и из ре као у сво јој при-
ступ ној бе сје ди, све сво је бо го да ро-

Краткиисторијат
Цетињскебогословије

Не над Ми ја но вић, уче ник IV раз ре да

Прота Милан Костић
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ва не ум не и фи зич ке сна ге уло жио 
је у ду хов ну и мо рал ну об но ву жи вог 
на род ног би ћа Цр не Го ре. За те че но 
све штен ство и мо на штво, ис цр пље но 
ду го го ди шњом па стир ском слу жбом у 
крај ње не по вољ ним усло ви ма ко му ни-
стич ке одн. ра ди кал но ате и стич ке вла-
сти, иона ко ма ло број но, ни је има ло 
до вољ но сна ге да од го во ри по тре ба ма 
ко је је по ста вљао го то во сти хиј ски та-
лас обра ћа ња Цр кви и ње ном пре да њу 
ве ли ког бро ја на ро да. Но ви по сле ни ци 
на њи ви Го спод њој би ли су нео п ход-
ни. Ра ди за до во ље ња ду хов них по тре-
ба не са мо Ми тро по ли је већ и на ши-
рем пла ну, ми тро по лит Ам фи ло хи је 

пред ла же а Све ти ар хи је реј ски са бор 
Срп ске Пра во слав не Цр кве при хва та 
на свом ре дов ном мај ском за се да њу 
1992. го ди не и бла го си ља да се об но ви 
рад и ду хов но-про свет на ми си ја Це-
тињ ске бо го сло ви је. Пр ви вд. рек то ра 
био је про то је реј–ста вро фор Мом чи ло 
Кри во ка пић, ар хи је реј ски на мје сник 
бо ко ко тор ски и па рох у Ко то ру. По сле 
од слу же не Све те Ли тур ги је крај ћи во-
та Све тог Пе тра, 13. сеп тем бра 1992. 
го ди не у згра ди Цр кве ног су да при год-
ном све ча но шћу пред 38 бо го сло ва ца 
и број ним го сти ма ри је чи по здра ва 
и бла го сло ва из го во ри ли су ми тро-
по ли ти Да ни ло (ко ји је и сам пре 80 
год. одн. 1912. год. по чео да учи та да-
шњу це тињ ску Бо го слов ско-учи тељ ску 
шко лу) и Ам фи ло хи је. Ми ни стри про-
свје те Пре драг Об ра до вић и вје ра Сло-
бо дан То мо вић, по здра вља ју ћи овај 
зна ме ни ти чин ис та кли су исто риј ску 
ври јед ност и зна чај Це тињ ске бо го сло-
ви је из ко је је из ни кло сво по то ње ви-
ше и ви со ко школ ство у Цр ној Го ри до 
да на шњег Уни вер зи те та. Школ ски рад 
по чео је у згра ди Цр кве ног су да, гдје 
су би ли и смје ште ни уче ни ци, јер је 
још од 1941. го ди не узур пи ра на Ње-
го ше ва Би љар да у ко јој је Бо го сло ви ја 
ра ди ла од 1869. го ди не.

Протојереј-ставрофор Момчило Кривокапић

Богословија Светог 
Петра Цетињског
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Жи вот и му че нич ка смрт

Бла го вјер ни краљ и му че ник Јо-
ван Вла ди мир био је цар ског по-
ри је кла. Отац му се звао Пе-

три слав, а дјед Хва ли мир. Ова 
по ро ди ца вла да ла је у За ху-
мљу и Пре ва ли (ко ја се 
још зва ла Ди о кли ти ја, 
Ду кља или Зе та). Узи-
ма се да је Вла ди мир 
ро ђен око 990. го ди-
не, иако је то го то во не мо-
гу ће, јер се бо рио про тив 
бу гар ског ца ра Са му и ла 
све га не ко ли ко го ди на 
по до ла ску на пре сто. 
Вла ди мир је на сли је-
дио сво га оца и вла дао 
је Ду кљом, ди је ло ви ма 
Или ри је и Дал ма ци је. 
Пре сто ни ца му је би ла 
у бли зи ни цр кве Пре-
све те Бо го ро ди це у 
Кра ји ни (по зна та као 
Пре чи ста Кра јин ска), 
на за пад ној стра ни 
Ска дар ског је зе ра.

Још од ра ног дје-
тињ ства Вла ди мир се 
од ли ко вао нај ве ћим 
хри шћан ским вр ли-
на ма. Био је сми рен 
кро так и по бо жан. 
До шав ши на пре сто ве-
о ма млад, око 1000. го ди-
не, имао је те жак за да так 

на сво јим пле ћи ма: су про ста ви ти се 
дво ји ци ца ре ва – ви зан тиј ском Ва
си ли ју II (976–1025) и бу гар ском Са

му и лу (997–1014), ко ји су  те жи ли да 
осво је Вла ди ми ро во кра љев ство. 

Не ду го за тим, цар Са му и ло 
пре ду зме вој ни по ход на Вла-
ди ми ро ву др жа ву (Ду кљу). 
Вла ди мир, зна ју ћи да је сла-
би ји, а и не же ле ћи да про-

ли ва људ ску крв, скло ни се са 
вој ском на пла ни ну Об лик 

(у не ким из во ри ма Ко со-
гор). Са му и ло, за у зев ши 
Ул цињ, оп ко ли пла ни ну 
Ко со гор, за ро би Вла-
ди ми ра и од ве де га у 
Пре спу код Охри да, ко-
ја у то ври је ме би ја ше 

пре сто ни ца бу гар ског 
цар ства. На кон што 

је за ро био Вла ди-
ми ра, цар Са му и-
ло осва ја при мор је, 
Бо сну и Дал ма ци ју. 
Бо ра ве ћи у там ни-

ци, краљ Вла ди мир 
ври је ме про во ђа ше 
у по сту и мо ли тви. 
Јед ном при ли ком 
док му је до но си ла 
хра ну, Са му и ло ва 

кћер ка Ко са ра (у не-
ким из во ри ма Те о до ра) 
се за љу би у Вла ди ми ра 
и умо ли оца да јој га да 

Не дељ ко То мић, уче ник IV раз ре да

ЈОВАНВЛАДИМИР
ВИТЕЗИМУЧЕНИК

„Мо ли те се за ме не, го спо до мо ја, а овај све ти крст за јед но са ва ма не ка ми 
суд њег да на бу де свје док да не ду жан уми рем”
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за му жа, на шта цар и при ста де. Да де 
сво ју ме зи ми цу Вла ди ми ру за су пру гу 
и по вра ти му кра љев ство, али да вла да 
као ње гов ва зал – ар хонт.1

Го ди не 1014. до ла зи до бит ке из ме-
ђу Бу гар ске и Ви зан ти је, код Бе ла си це, 
у ко јој ви зан тиј ски цар Ва си ли је стра-
хо ви то по ту че Бу га ре, а Са му и ло од 
пре ве ли ке ту ге и жа ло сти умри је. Ње-
га на пре сто лу на сли је ди син Га ври ло 
Ра до мир. По сли је не пу не го ди не, ка ко 
би осве тио оца ко га је Са му и ло убио, 
Ра до ми ра уби ја ње гов брат од стри ца 
Јо ван Вла ди слав (1015–1018) и пре у-
зи ма цар ски пре сто. Вла ди слав за же-
ли да уби је и  Вла ди ми ра и по зва га у 
Пре спу на то бо жњи до го вор. Ко са ра, 
зна ју ћи ка кав је Вла ди слав, мо ли ла је 
Вла ди ми ра да не иде у Пре спу, не го 

1 Ар хон ти (гр. ἄρχων, множ. ἄρχοντες) су би ли 
еупа три ди са нај ве ћим сте пе ном упра вља ња, 
би ло их је де вет. Њи хо ва власт је у по чет ку би-
ла до жи вот на и због то га слич на кра љев ској. 
По том је огра ни че на, нај пре на де сет, а за тим 
на го ди ну да на. Је дан од ар хо на та био је вр-
хов ни за по вед ник атин ске вој ске, док су дру ги 
има ли све ште нич ке и суд ске ду жно сти.

оти де она да из ви ди шта то Вла ди слав 
смје ра. Лу ка ви и зли Вла ди слав са свим 
по ча сти ма при мио је сво ју се стру од 
стри ца, а по том је упу тио пи смо кра љу 
Вла ди ми ру у ко ме га по но во по зи ва да 
му до ђе у го сте да раз го ва ра ју као „ста-
ри при ја те љи”. Уз пи смо, по слао му је 
и злат ни крст, као знак да му не ће учи-
ни ти ни шта на жао. Вла ди мир му је на 
ово од го во рио: „Зна мо да Го спод наш 
Исус Хри стос, ко ји је за нас стра дао, 
ни је на злат ном или сре бр ном кр сту 
ра за пет, не го на др ве ном. Да кле, ако 
је тво је обе ћа ње искре но и тво је ри је-
чи исти ни те, по ша љи ми по мо на си ма 
др ве ни крст и узда ју ћи се у по моћ Го-
спо да на шег Ису са Хри ста и по ла жу-
ћи на ду у жи ви крст и ври јед но др во, 
до ћи ћу”. Вла ди слав, ис пу њен лу кав-
ством, зло бом и вла сто љу бљем, по зи-
ва два епи ско па и са иза слан ством по 
њи ма ша ље др ве ни крст Вла ди ми ру, 
за клев ши се да му ни шта на жао не ће 
учи ни ти. Вла ди мир по вје ро ва у ово и 
за јед но са епи ско пи ма кре ну у Пре-
спу. Вла ди слав је же љео да га уби је у 

8 |  Ц е т и њ С к и  Б о Г о С л о в а Ц

Свети Јован Владимир на одру, гравира манастира Хиландара



пу ту, па му је по ста вио за сје ду, али је 
Бог учи нио да се за сје да пре пад не, јер 
им се прат ња Вла ди ми ро ва учи ни као 
вој ска Го спод ња, те су се сви раз бје жа-
ли. Вла ди мир, жив и здрав до шав ши у 
Пре спу, нај при је је оти шао у храм да 
се по кло ни и по мо ли Го спо ду. Би је сан 
што му план ни је успио, Вла ди слав 
на ре ди вој сци да оп ко ли храм и уби ју 
Вла ди ми ра. Ви дјев ши ово, бла го че сти-
ви срп ски краљ, огор чен на епи ско пе, 
по мо ли се Бо гу, при че сти и иза ђе ис-
пред хра ма гдје му од сје ко ше гла ву, 
као му че ни ку вјер ном Хри сту Бо гу до 
по сљед њег тре нут ка свог ово зе маљ-
ског жи во та. Ово се до го ди ло 22. ма-
ја/4. ју на 1016.

Ве ли ка чу да су се до га ђа ла над Вла-
ди ми ро вим све тим мо шти ма, па Вла-
ди слав пун стра ха до зво ли сво јој се-
стри Ко са ри да мо же да са хра ни Вла-
ди ми ро во ти је ло гдје год же ли. Ко са ра 
од не се ти је ло у Кра ји ну и са хра ни у 
бли зи ни дво ра у цр кви Пре чи сте Дје ве 
Ма ри је – Пре чи ста Кра јин ска. Не ду-
го за тим, за мо на ши се у овој оби те љи, 
умри је и бу де са хра ње на по ред свог 
бла го вјер ног му жа. Због му че нич ке 
смр ти, због то га што му је гла ва од сје-
че на на прав ди Бо га, Вла ди ми ра у на-
ро ду про зва ше Јо ван, по Све том Јо ва-
ну Кр сти те љу, ко ји је на сли чан на чин 
окон чао свој жи вот, бо ре ћи се за исти-
ну и дав ши сво ју гла ву за њу.

Два ви је ка по сли је Вла ди ми ро ве 
смр ти, око 1215. го ди не мо шти му би-
ја ху пре ни је те у Драч, што ви ди мо и 
из слу жбе Све том Јо ва ну Вла ди ми ру: 
„да нас се ве се ли град три вал ски Драч, 
где ле жи све то те ло тво је и где ис це љу-
је све бо ле снич ке не ду ге“(сти хи ра на 
ју тре њу). Не ду го за тим, мо шти су му 
пре ни је те у ма на стир Све тог Јо ва на у 
Ел ба са ну (Шин Ђон), ко ји је 1381. го-
ди не об но вио ал бан ски кнез Кар ло То-

пи ја. Да нас се мо шти на ла зе у ол та ру 
хра ма Вас кр се ња Го спод њег у Ти ра ни, 
а гла ва у све то гор ском ма на сти ру Зо-
гра фу.

Пре да ња и ле ген де 
о Јо ва ну Вла ди ми ру
При ли ком бит ке код Ко со го ра, док 

је зет ска вој ска би ла оп ко ље на Бу га ри-
ма, вој ску су ује да ле зми је отров ни це, 
и на род, не мо гав ши се из ли је чи ти, 
уми ра ше. Све ти краљ Вла ди мир по-
мо ли се Бо гу да змиј ски отров из гу-
би моћ. Го спод усли ши мо ли тве сво га 
бла го че сти вог ви те за и од оно га да на 
па до да нас на Ко со го ру ни јед на зми ја 
не ма отро ва.

Док је Вла ди мир био за то чен у Пре-
спи, про во дио је да не и но ћи у по сту и 
мо ли тви. Јед не но ћи ја ви му се ан ђео 
Го спод њи и ре че му да ће се осло бо-
ди ти роп ства, а за тим ће му че нич ком 
смр ћу за до би ти Цар ство не бе ско ко је 
је не про ла зно.

***
По јед ном на род ном ка зи ва њу, Вла-

ди мир је био у го сти ма код ца ра Вла-
ди сла ва. Ја ха ли су ко ње, а за тим је 
Вла ди слав по те гао мач и од сје као гла-
ву бла го че сти вом кра љу. Вла ди мир, ја-
шу ћи ухва ти гла ву и од не се је у ма на-
стир Све тог Јо ва на Би гор ског гдје ис-
пу сти ду шу. По пре да њу овај ма на стир 
осно вао је сам краљ Вла ди мир.

***
По што је Вла ди слав за у зео Вла ди-

ми ро во кра љев ство и град Драч, јед-
не ве че ри док је ве че рао из не на да му 
се при ка зао на о ру жа ни вој ник у ли ку 
Све тог Вла ди ми ра. Пре стра шен, Вла-
ди слав је по чео да за по ма же, ско чио је 
са мје ста у же љи да по бјег не, али га је 
ан ђео уда рио и убио.
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***
У на се љу Острос у бли зи ни Пре чи-

сте Кра јин ске по сто ји бу нар Све тог 
Јо ва на Вла ди ми ра. По вје ро ва њу ста-
нов ни ка овог мје ста, Вла ди мир је до-
ле тио на ко њу са сво јом сви том. Коњ 
је за ко пао ко пи та ма, а краљ је ре као: 
Ов дје се за у ста ви мо, ов дје ко пај мо. 
Ту ће мо на ћи во ду. Овај бу нар је би-
сер жи ве во де у том без вод ном кра ју.

***
На род на пре да ња ка зу ју да је Вла-

ди мир био и ве ли ки за ду жби нар. У 
свом ово зе маљ ском жи во ту са гра дио 
је не ко ли ко ма на сти ра, од ко јих су нај-
по зна ти ји: Пре чи ста Кра јин ска, Све ти 
Јо ван у Ел ба са ну, Све ти Јо ван Би гор-
ски, ма на стир Ар де ни ца у Ал ба ни ји, 
ма на стир Све тог На у ма Охрид ског и 
цр кву Све тог Вла ди ми ра код Ул ци ња. 
Пре да ње ка же да је по ди гао и мје сто 
Вла ди ми ро во у Ма ке до ни ји.

Култ Св. Јо ва на Вла ди ми ра
Већ је хи ља ду го ди на од бла же ног 

упо ко је ња овог срп ског ви те за и му че-
ни ка за вје ру Хри сто ву. Свих ових го-
ди на, у на ро ду жи ви култ Све тог Јо ва-
на Вла ди ми ра и он је сва ким да ном све 
сна жни ји. Нај у пе ча тљи ви је сје ћа ње на 
овог слав ног ви те за са чу ва но је упра во 
у кра је ви ма ко ји ма је он вла дао. По ро-
ди ца Ан дро вић из по дру миј ског се ла 
Ми ку ли ћи тра ди ци о нал но чу ва око ва-
ни др ве ни крст. По на род ном вје ро ва-
њу ово је упра во онај крст ко ји је бла-
же ни Вла ди мир до био од ца ра Вла ди-
сла ва, а у знак за ло га вје ре да му не ће 
учи ни ти ни шта на жао. Ми ку ли ћа ни 
су овај крст оте ли од Кра ји ња на ко ји 
су се по тур чи ли, и сва ке го ди не чи не 
кр сни ход – ли ти ју са овим кр стом од 
сво је па ро хиј ске цр кве Све тог Ни ко ле 
па све до вр ха Ру ми је. Ан дро ви ћи су 
овај крст са чу ва ли до да на да на шњег 
и кри ју га. Мје сто гдје га кри ју зна ју 
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са мо два нај ста ри ја чла на по ро ди це 
(у слу ча ју да је дан умре). Не ма мо тач-
них по да та ка ка да је по че ла ова тра ди-
ци о нал на ли ти ја. Зна се да је на вр ху 
Ру ми је по сто ја ла цр ква, док је Тур ци 
ни су сру ши ли 1571. го ди не. Ли ти ја је 
чи ње на сва ке го ди не на Ду хо ве до пе-
де се тих го ди на про шлог ви је ка, ка да 
су је ко му ни стич ке вла сти уки ну ле. До 
та да на род је хр лио у ли ти ју пје ва ју ћи: 
„Крст се ди же, Бог се мо ли, Го спо де 
по ми луј”.

Сви су уз но си ли по је дан ка мен на 
Ру ми ју, са вје ром да ће цр ква по но во 
до ле тје ти ка да се са бе ре до вољ но ка-
ме ња. И гле чу да! Бла го сло вом Ви со-
ко пре о све ће ног Ми тро по ли та цр но-
гор ско-при мор ског Ам фи ло хи ја цр ква 
је за и ста „до ле тје ла“ – 2005. го ди не 
хе ли коп те ром је спу ште на на врх Ру-
ми је ме тал на цр кви ца у ко јој се од 
2009. го ди не је дан пут мје сеч но слу жи 
Ли тур ги ја. Сва ке го ди не ули ца ма Ба ра, 
на пра зник Све тог Јо ва на Вла ди ми ра 4. 
ју на про ла зи ли ти ја ко ја је са став ни дио 

кул та и по што ва ња овог ве ли ког вој ни-
ка и ви те за Хри сто вог, а ко ју је об но вио 
бар ски све ште ник Бо гић Фе мић.

Све ти Јо ван Вла ди мир 
у ико но гра фи ји
По сто ји ви ше ста рих са чу ва них 

ико на са ли ком Све тог кра ља му че ни-
ка Јо ва на Вла ди ми ра:

Нај ста ри ја ико на вје ро ват но је она 
на ње го вом ћи во ту, али је пре ви ше де-
фор ми са на, та ко да би је тре ба ло ре-
ста у ри ра ти. Дру га по ста ри ни је ико на 
у ма на сти ру Све тог Јо ва на Би гор ског. 
По на род ном пре да њу до ни је та је у 
ма на стир за јед но са кра ље вим мо шти-
ма, и пре ма за пи су, по ти че из 1020. 
го ди не. Тре ћу ико ну про на шао је у ма-
на сти ру Све тог На у ма Охрид ског Све-
ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, док 
је че твр та ико на она из књи ге Слу жба 
и жи ти је Све тог Јо ва на Вла ди ми ра, 
ко ја је штам па на 1690. го ди не. Ико на 
је до ис под по ја са. Све тац др жи крст, 
ха љи на је про ста и оки ће на дра гим 
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ка ме њем. Све тац др жи од сје че-
ну гла ву на та њи ру, а на гла ви је 
обич на кру на са љи ља ном. Пе та 
ико на на ла зи се у тре ћем и че-
твр том из да њу слу жбе. На њој је 
при ка зан ци је ли лик му че ни ка. 
Све ти Јо ван Вла ди мир има кру-
ну на гла ви, де сном но гом сто ји 
на ма чу, у де сној ру ци др жи крст, 
же зал и ло во ри ку, а у ли је вој сво-
ју гла ву на та њи ру, под кру ном. 
Ис под то га је нат пис на грч ком 
је зи ку. Сед ма ико на је сте она на 
зи ду у ма на сти ру Све тог Јо ва на 
Би гор ског. Вла ди мир је цио, са 

кру ном и ним бом, у 
цар ској одо ри. У 

де сној ру ци др-
жи же зал са кр-
сти ћем на вр ху, 
а у ли је вој гла-

ву без кру не.

Ве о ма ин те ре сант на и ли је па је сте си
нај ска ико на Све тог Јо ва на Вла ди ми ра, 
ко ја се на ла зи ме ђу си нај ским спо ме ни ци-
ма ко је је об ја вио В. Н. Бе не ше вич 1925. 
го ди не. Ова ико на се са сто ји из два ди је ла. 
На гор њем ди је лу пред ста вље на је Пре све-
та Бо го ро ди ца, ко ја др же ћи Хри ста у об ли ку 
ан ђе ла ко ји се обра ћа Мој си ју, сје ди у окви-
ру пла ме на (као „Не са го ри ва ку пи на“ ко ја 
из о бра жа ва про роч ки образ Пре све те Дје-
ве). Мој си је је бос, са ли је ве стра не са окре-
ну тим ли цем од Хри ста, док је у по за ди ни 
лик овог про ро ка ка ко се изу ва. Си ме трич но 

са Мој си је вом фи гу ром сто ји Све та ве ли-
ко му че ни ва Ка та ри на Си нај ска, ко ја је 

пред ста вље на са точ ком, као ору ђем 
ње ног му че ња, у цар ском оди је лу, са 
кру ном на гла ви и гра ном у ру ци. У 
до њем ди је лу ове ико не на сли кан је 

Све ти Јо ван Вла ди мир на ко њу, са кру-
ном на гла ви, а крст му је у де сној ру ци. 

Ис под ли ка све ти те ља при ка за не су сце не 
из ње го вог жи ти ја. На сли ци у де сном углу 
све ти тељ је при ка зан на ко њу, а иза ње га су 
му шка и жен ска осо ба, док се у по за ди ни 
на ла зи ве ли ко др во. Ли је ва сли ка из о бра-
жа ва Јо ва на Вла ди ми ра ко ји ја ше на ко њу 
без гла ве, а од сје че ну гла ву но си у ру ка ма. 
По ста вља се пи та ње: шта је то ин спи ри са-
ло ико но пи сца ко ји је на сли као ову ико ну? 
Нај вје ро ват ни је му је ин спи ра ци ја би ла грч-
ка слу жба Све том Јо ва ну Вла ди ми ру, ко ју је 
у Мле ци ма 1690. го ди не штам пао Јо ван Пап 
ко ји је био ро дом из Ел ба са на (Нео ка стра).

Синајска икона, детаљ

Икона из 
службе 

Светом Јовану 
Владимиру



Јо ван Вла ди мир у књи жев но сти
Нај ви ше са чу ва них свје до чан ста ва о Све-

том Јо ва ну Вла ди ми ру има мо упра во у на шој 
на род ној књи жев но сти. Пр ви пи са ни спо мен 
овог му че ни ка Хри сто вог је сте упра во ње го-
во жи ти је ко је се на ла зи у „Бар ском ро до сло-
ву” или „Ље то пи су по па Ду кља ни на”, а ко ји 
је за пи сао „поп Ду кља нин”, нај вје ро ват ни је 
ри мо ка то лич ки све ште ник из око ли не Ба ра. 
Из ове би о гра фи је на ста ла су сва дру га жи-
ти ја Све тог Јо ва на, као што су: Си нак сар ко ји 
је штам пан у скло пу слу жбе Све том кра љу и 
жи ти је ар хи ман дри та др Ју сти на По по ви ћа. 
По ред жи ти ја Јо ван Вла ди мир се по ми ње и 
у мно гим еп ским пје сма ма, као што су: Краљ 
Вла ди мир и све ти На ум, Пе сма о кра љу Вла-
ди ми ру, Пут кра ља Вла ди ми ра, Да ро ви све-
тог Јо ва на Вла ди ми ра, и дру ге. По ред еп ских 
пје са ма ту су и дра ма Ла за ра Ла за ре ви ћа 
Вла ди мир и Ко са ра, као и опе ра Пе тра Пре-
ра до ви ћа. У Ла за ре ви ће вој дра ми при ка за не 
су сце не Вла ди ми ра ко ји се мо ли, а вој ни ци 
гле да ју ћи га ди ве му се и ко мен та ри шу. Вла-
ди мир, гле да ју ћи у сун це, мо ли се:

Те бе ја гле дам, до бро твор на зве здо, све до че
ве ли ке сла ве и са вр шен ства твог са зда те ља...
О! је ди но образ у овим пр си ма за тво рен;
ал' тај ће са мном и по ги ну ти. Сад сам
се да кле све га опро стио...

Пи са ли су о бла же ном Јо ва ну Вла ди ми ру 
и дру ги на ши пи сци као што су Сте ван Сре-
мац, Ан дри ја Ка чић-Ми о шић, Јо ван Сте ри ја 
По по вић и дру ги. Цр но гор ски краљ Ни ко ла 
I Пе тро вић Ње гош по ми ње га у свом спје ву 
„Бал кан ска ца ри ца”, гдје ка же :

На зет ској њи ви ни кло је пр во
Срп ских вла да ра вла дар ско др во!
Од Вла ди ми ра па до Ива на
Све што је Ср ба и срп ских стра на...

Зна чај Св. Јо ва на Вла ди ми ра
Лич ност Јо ва на Вла ди ми ра ја вља се као 

ри јет ка по ја ва у исто ри ји Срп ске Пра во слав-
не Цр кве. Из прет ход но на ве де ног жи ти ја 

мо же мо за кљу чи ти да је Вла-
ди ми ров зна чај ви ше ду хов не, 
не го исто риј ске при ро де. Сво-
јим жи во том свје до чио је мир 
и љу бав. Др жао се дви је нај ве ће 
хри шћан ске за по ви је сти, љу био 
је Бо га и бли жње га сво га. Ње го-
ве мо шти об је ди ни ле су ско ро 
све бал кан ске на ро де и вје ро-
и спо ви је сти. Та ко да нас Све тог 
кра ља по шту ју и пра во слав ни 
и ино слав ни (ри мо ка то ли ци 
и му сли ма ни), што се нај бо ље 
мо же ви дје ти при ли ком Бар-
ске ли ти је, ко ја се чи ни на дан 
спо ме на Све тог кра ља Вла ди-
ми ра. У ли ти ји узи ма ју уче шћа 
и му сли ма ни и ри мо ка то ли ци 
из Ба ра. Ри мо ка то лич ка цр ква 
пра зну је Све тог Вла ди ми ра као 
бла же ног, док је у пра во слав-
ној он ка но ни зо ван као Све ти-
тељ. Вла ди мир је у се би имао 
не што ви ше не го оста ли љу ди, 
али и ви ше не го вла да ри. Та 
ње го ва до бро та и све вр ли не, па 
ако до да мо и му че нич ку смрт, 
уз ди гле су га из над оста лих љу-
ди. Уз ње го ву лич ност мо же мо 
до да ти епи тет иде а лан. За и ста, 
био је иде а лан вла дар, иде а лан 
срод ник и при ја тељ, а из над 
све га то га био је иде а лан хри-
шћа нин, ко ји је сво јим све тим 
жи во том за и ста свје до чио хри-
шћан ску вје ру и био истин ски 
ду хов ни ви тез Хри стов, ко ји је 
и по стра дао на прав ди Бо га.

•

Ча со пи су при ла го ђен исто-
и ме ни на гра ђе ни Све то сав ски 
те мат из пред ме та Исто ри ја 
Срп ске Пра во слав не Цр кве
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Недељко Томић, ученик IV разреда

СВЕТОМ КРАЉУ 
ЈОВАНУ ВЛАДИМИРУ
Црна Гора слави Краља мученика,  
Великог војника, славног побједника. 
Што страда за вјеру, све нас да просвети, 
Гледајућ’ на Христа, који нас освети.

Празнујемо сада Светог Владимира  
и молимо Бога да нам даде мира.  

Владарског си рода краљевине Дукље, 
Ал’ претрпи, Свети, ти велике муке. 
Милом Богу слава, који те прослави, 
Светитељем дивним који те објави.

Празнујемо сада Светог Владимира  
и молимо Бога да нам даде мира.  

Као што је Господ спас’о човјечанство, 
Тако и ти освети своје отачаство. 
Твоје мошти красе православну вјеру, 
И свједоче твоје страдање у тијелу.

Празнујемо сада Светог Владимира  
и молимо Бога да нам даде мира.  

Душмани ти, Свече, одсјекоше главу, 
Одсјекоше Свети, ал’ нису у праву. 
Убише те они на Божијој правди, 
Посијекоше тебе, царства твога ради.

Празнујемо сада Светог Владимира  
и молимо Бога да нам даде мира.  

За твој српски народ Богу се помоли, 
Помол’ се, Јоване, да он злу одоли. 
Да избави цијелу твоју отаџбину, 
Ти клекни пред престо Божијему Сину.

Празнујемо сада Светог Владимира  
и молимо Бога да нам даде мира.  



Уоп ште о Цр кви Хри сто вој

Во љом Оца, кроз Си на у Ду ху 
Све то ме, из во ли се Бо гу у Тро-
ји ци да ство ри свет и чо ве ка. 

Ство рив ши чо ве ка, Бог му да је 
сло бод ну во љу, ко јом се 
овај ру ко во ди, об ма-
ном ђа во ла гре ши 
и уда ља ва се од 
искон ског са ве за 
скло пље ног на-
кон ства ра ња. 
Бог је ипак то-
ли ко за во лео 
сво је ство ре-
ње да је Си на 
Сво је га Је ди но-
род ног дао да се 
ова пло ти, да као 
Бог уз диг не па ло-
га, и да му омо гу ћи 
спа се ње и по нов но оби-
та ва ње у љу ба ви Ње го вој и 
у за јед ни ци с Њим. Во љом Пре све-
те Тро ји це, Го спод Исус Хри стос се ра-
ђа од Пре све те Бо го ро ди це у вре ме ну 
и за по чи ње сво ју ис ку пи тељ ску, жр-
тве ну, а за љу де спа си тељ ну ми си ју на 
зе мљи. 

О Цр кви је не мо гу ће при ча ти, а не 
по ме ну ти пр ву исто ри ју Хри сто ве Цр-
кве, не по ме ну ти де лат ност Ду ха Све-
то га и ве ли ка де ла Све тих Бо жи јих љу-
ди. Ова исто ри ја Цр кве је су Де ла апо-
стол ска, у ко ји ма су опи са на сва чу да 
и де ла ко ја су у име Хри сто во чи ње на, 
а на дах ну та Ду хом Све тим и из вр ше на 
кроз слу жи те ље Ње го ве – Све те апо-
сто ле. Цр ква је истин ско Те ло Хри-

сто во, тј. истин ски ор ган ко ји Ду хом 
Све тим де ла и из вр ша ва во љу сво ју у 
све ту. Нај ва жни ји мо ме нат за уста но-
вље ну Цр кву на зе мљи је сте мо ме нат 

при ма ња Ду ха Све то га, тј. Ње го-
вог си ла ска на Апо сто ле. О 

ово ме све до чи про ро-
чан ство Све тог про-

ро ка Јо и ла, ко ји 
је про рок Ду ха 
Све то га, а на 
ко га се по зи ва 
Све ти апо стол 
Пе тар у пр вој 
сво јој бе се ди 
на кон си ла ска 
Све то га Ду ха 

на Апо сто ле ре-
чи ма: „И би ће у 

по сљед ње да не, го-
во ри Го спод, из ли ћу 

од Ду ха мо је га на сва ко 
ти је ло, и про ри ца ће си но-

ви ва ши и кће ри ва ше, и мла ди ћи 
ва ши ви дје ће ви ђе ња и стар ци ва ши 
са ња ће сно ве“ (Јл 2, 28-32) . Сва ко је 
био у мо гућ но сти да чу је про по вед о 
спа се њу ко је је Го спод при пре мио за 
све љу де. Као што је Го спод у Ва ви ло-
ну си шав ши по ме шао љу ди ма је зи ке 
због њи хо вог пре сту па пре ма Ње му, 
та ко је и на све ту Пе де сет ни цу си шав-
ши, раз де лио је зи ке да би сва ко чуо 
Бла гу вест о Ње го вом спа се њу. Као 
што су Све та Тро ји ца у ства ри Је дан 
Бог и као што је Је дан Бог у Тро ји ци, 
та ко је и Цр ква са ста вље на из без број 
љу ди у јед но у Хри сту – Те ло Ње го во, 
је дан Дух, и ру ко во де ћи се тим Ду хом 
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сви ко ји су Га по зна ли уз но се сла ву 
Оцу, уз но се Жр тву, ко ја се и у ве ко ве 
жр тво ва ла, и жр тво ва ће се за све љу де 
и за сва вре ме на, кроз ко ју се сви спа-
са ва мо и до би ја мо веч но бла жен ство и 
сло бо ду. Као што је Бог по стао чо век, 
та ко ће и чо век по ста ти бог по бла-
го да ти.То се осе ћа и у ре чи ма Све тог 
апо сто ла Па вла: „Не жи вим ви ше ја, 
не го жи ви Хри стос у ме ни“ (Гал 2, 20). 
На и ме, Све ти апо стол Пе тар је Хри ста 
ис по ве дио као Си на Бо жи је га, и на том  
„ка ме ну“ Хри стос је уте ме љио Цр кву 
сво ју: „И вра та па кла не ће је над вла-
да ти“ (Мт 16, 18) што све до чи о ње-
ној сна зи и ду го веч но сти. Де фи ни ци ју 
Цр кве дао је и Све ти апо стол Па вле, 
ко ји та ко ђе све до чи о ње ном бо жан-
ском по ре клу, ње ној су шти ни и пу но-
ћи у Го спо ду Ису су. Цр ква је по ње му: 
„Ти је ло Ње го во, пу но ћа Оно га ко ји све 
ис пу ња ва у све му“ (Еф 1, 23).

Цр ква на не бу и на зе мљи
Бог Отац, Бог Син и Бог Све ти Дух 

су за јед ни ца ко ја оби та ва у веч но сти. 
Све та Тро ји ца је не бе ска Цр ква и она 
је пра сли ка да на шње Цр кве на зе мљи. 
Го спод Исус Хри стос, до шав ши на зе-
мљу и осно вав ши Цр кву на овом све-
ту, упот пу нио је упра во овом не бе ском 
Цр квом Пре све те Тро ји це. Ка да је Го-
спод Исус Хри стос на Кр сту по стра-
дао, Ње го во те ло су про бо ли ко пљем, 
из ко јег су ис те кли крв и во да. Да кле: 
„Хри стос не до ђе са мо во дом, не го во-
дом и кр вљу; и Дух је онај ко ји све до-
чи, јер Дух је исти на. Јер је Тро је што 
све до чи на не бу: Отац, Ло гос (Ри јеч) и 
Све ти Дух; и ова тро ји ца су јед но“ (1 
Јн 5. 6, 7). По Го спод њем обе ћа њу, Он 
бла го дат Све то га Ду ха оста вља Апо сто-
ли ма да кр сте све на ро де, али не са мо 
во дом, као што је то чи нио Све ти Јо-
ван Кр сти тељ кр ште њем по ка ја ња, већ 
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во дом и Ду хом. Апо сто ли се ру ко во де 
овом Хри сто вом за по ве шћу: „Иди те, 
да кле, и на у чи те све на ро де кр сте ћи 
их у име Оца и Си на и Све то га Ду ха“ 
(Мт 28, 19). Оно што је би ло основ но 
за ра ну Цр кву Хри сто ву је то што: „Би-
ја ху по сто ја ни у на у ци апо стол ској, и 
у за јед ни ци у ло мље њу хле ба и у мо-
ли тва ма“ (Дап 2, 42). Ове че ти ри осо-
би не пр вих хри шћа на Ду хом Све тим 
на у че них, очу ва ло је Цр кву Хри сто ву 
кроз ве ко ве и све до да нас. Због то га 
је ово је ди на за јед ни ца љу ди ко ја две 
хи ља де го ди на не мо же да про пад не, 
и ко зна ко ли ко ће још жи ве ти, са мо 
ако љу ди на ста ве да ис пу ња ва ју и др же 
за ко не пр вих, истин ских, све тих хри-
шћа на. Цр ква Го спод ња је та ко ђе пред-
ста вље на и као не ве ста Хри сто ва, ко ја 
ни је са вр ше на као Он и ко ја се мо ра 
по пра вља ти. Хри стос је пак, пред ста-
вљен као њен са вр ше ни Же ник, ко ји 
ни је склон про ме на ма и са вр шен је од 
по чет ка. Цр ква, бу ду ћи осно ва на од 

Бо га, не мо гу ће је да бу де гре шна са-
ма од се бе, али је сва ка ко ме сто где ће 
се са ку пља ти гре шни, ка ја ти се и очи-
шћа ва ти гре хо ва, јер Цр ква иако не са-
вр ше на не ве ста, са ста вље на од не са вр-
ше них хри шћа на, по сти же успех ако је 
пу на та квих ко ји ма тре ба очи шће ње, 
јер: „Не тре ба ју здра ви ље ка ра, не го 
бо ле сни“ (Мт 9, 12). Ми сво ју не са вр-
ше ност по бе ђу је мо упра во же љом да 
по ста не мо бо љи, и да сле ди мо Хри-
ста, те да се та ко по ка ја ни и очи шће ни 
при са је ди ни мо са Њим кроз све ту Тај-
ну При че шћа и успе мо да се на зо ве мо 
чла но ви ма Цр кве Ње го ве, тј. бо жан-
ског Те ла Ње го вог.

Цр ква, све то та јин ска за јед ни ца
Ду ха Све то га и љу ди
Све та тај на је све ште на рад ња у 

ко јој под ви дљи вим об ре дом све ште-
ни ка, не ви дљи во, а ре ал но и исти ни-
то уче ству је Бог у Тро ји ци. Оп ште су 
под тај на ма љу ди под ра зу ме ва ли и 
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чи тав Хри стов жи вот, Ње го во чу де-
сно ро ђе ње од Пре све те Бо го ро ди це, 
Ње го ва чу да и Вас кр се ње из мр твих. 
Го спод Исус Хри стос нам је по Ваз-
не се њу Сво ме оста вио Све то га Ду ха у 
Цр кви, ко ју ће Он во ди ти, али не са мо 
Он, већ и Бог Отац кроз Си на (Ло го са, 
тј. Реч Сво ју) у Све то ме Ду ху. Зна чи, то 
је де ло це ло куп не 
Пре све те Тро ји-
це, јер све што се 
у Цр кви де ша ва, 
де ша ва се во љом 
Ње го вом, упра-
во на овај на чин, 
да кле во љом Оца, 
кроз Си на у Ду ху 
Све то ме. Пре све-
та Тро ји ца и је сте 
пред веч ни са вез 
Бо га, и као та кав 
увек је у до го во-
ру. Све се да кле, 
сво ди на сло бод-
ну во љу Ли ца 
Пре све те Тро ји-
це, јер је Он је-
ди ни ап со лут но 
сло бод но Би ће. 
Ини ци ја ти вом Оца 
и са гла шно шћу Си на и Ду ха Све то-
га, Цр ква до би ја сву мо гу ћу бла го дат 
Све те Тро ји це кроз Ње ног све до ка на 
зе мљи – Ду ха Све то га, и кроз све те 
Тај не Бо жи је. Нај ва жни ја све та Тај на 
за чо ве ка ко ју је сам Го спод уста но вио 
на Ве ли ки че твр так је сте све та Тај на 
Ев ха ри сти је. Го спод је узев ши хлеб у 
ру ке, бла го сло вио и дао уче ни ци ма 
ре кав ши: „Узми те, је ди те ово је ти је ло 
мо је“ (Мт 26, 26). А по том је узео ча шу 
го во ре ћи: „Пиј те из ње сви; јер је ово 
крв мо ја Но во га за вје та ко ја се про ли-
је ва за мно ге ра ди от пу ште ња гре хо ва“ 
(Мт 26, 27-28). Го спод нам оста вља све-

ту Тај ну Ев ха ри сти је као обра зац ис-
по ве да ња и уз но ше ња жр тве Бо гу, кроз 
ко ју ће се из вр ши ти бу ду ће спа се ње 
мно гих. Сва ки ко ји се при че сти све-
тим Тај на ма Хри сто вим не ће умре ти, 
не го ће веч но жи ве ти у Го спо ду Хри-
сту. Ми при ма њем све тог При че шћа у 
се бе, при ма мо са мо га Го спо да, то јест 

при ма мо не ство-
ре не бо жан ске 
енер ги је Хри сто-
ве. Кроз њих се 
од Бо га бла го да-
ћу Ње го вом из-
ли ва ју на сва ко 
те ло. Ова све та 
Тај на је од нај ра-
ни јих вре ме на у 
Цр кви схва ће на 
као тај на, у ко јој 
је, и по сле Сво га 
ваз не се ња на не-
бо, при су тан сам 
Го спод Исус Хри-
стос. Све та Ев ха-
ри сти ја, пре све га 
упу ћу је на Цр кву, 
ко ја је за јед ни ца 
под упра вом епи-

ско па, ко ји пред-
ста вља жи ву лич ност са мог Хри ста. Го-
спод Исус Хри стос пред ста вља наш за-
лог тог веч ног цар ства и жи во та, а пре 
све га на шег вас кр се ња. То зна чи да је 
се ћа ње на Вас кр се ње кроз Хри ста, на-
да за на ше спа се ње и Вас кр се ње, ко је 
ће се де си ти по сле Дру гог Хри сто вог 
до ла ска, то јест у бу ду ћем ве ку, где је 
Го спод Исус за лог, а све та Ев ха ри сти ја 
по ста је не са мо се ћа ње, не го ре ал но-
сти бу дућ но сти и про шло сти.

Све та Тај на ко ја је у Пра во слав ној 
Цр кви оста ла као об ред до да нас, а 
по при ме ру Са мог Хри ста, ко ји је, по 
сво јим ре чи ма ис пу ња вао за кон, а ни-
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је га уки дао – све та Тај на Кр ште ња је 
оста ла као Ње гов ис пу ње ни за кон, као 
по треб но све до чан ство за ула зак у Ње-
го ву Цр кву и као но во ро ђе ње сва ког 
хри шћа ни на. Чо век сво јим по гру жа ва-
њем у во ду уми ре за грех и ра ђа се као 
но ви чо век, осло бо ђен пра ро ди тељ-
ског гре ха, а и лич них гре хо ва. Тро јич-
но по гру жа ва ње има 
и сим во ли ку Тро-
јич ног ис по ве да ња 
Пре све те Тро ји це, 
то јест у фор му ли 
Кр ште ња све ште ник 
из го ва ра: „Кр шта-
ва се слу га Бо жи ји 
у име Оца и Си на и 
Све то га Ду ха“, а но-
во кр ште ни ис по ве да 
ве ру у Пре све ту Тро-
ји цу чи та њем Сим-
во ла ве ре. Све та Тај-
на Кр ште ња не мо же 
да се по на вља, јер 
она пред ста вља ду-
хов но бу ђе ње чо ве ка 
и при ма ње у Хри сто-
ву Цр кву. Пра сли ка 
овог на шег но во за-
вет ног Кр ште ња би ло је 
кр ште ње по ка ја ња Све то га Јо ва на Кр-
сти те ља, ко ји је са мо при пре мао вер-
не за Оно га, за ко јег је и сам све до чио: 
„До ла зи за мном ја чи од ме не пред ким 
ја ни сам до сто јан са гну ти се и одри је-
ши ти ре ме на на обу ћи ње го вој“ (Мк 1, 
7). Онај ко га је Све ти Јо ван све до чио, 
и Сам је до шао код ње га да га кр сти, те 
да та ко ис пу ни сав он да шњи за кон. Јер 
ка да је Го спод на пу нио три де сет го ди-
на на зе мљи, пред сво ју про по вед, а по 
ју деј ском оби ча ју, иза шао је на ре ку 
Јор дан да га Јо ван кр сти. Али, Го спод 
Исус Хри стос ни је до шао на Јор дан да 
би се омио во дом ра ди очи шће ња од 

гре хо ва, или да би се по ка јао. Го спод 
Исус, већ бу ду ћи чист и без гре шан, до-
шао је да пре ко Јор да на, сво јим по гру-
жа ва њем у во ду, осве ти све во де, ка ко 
би им дао Свој бла го слов и Сво ју енер-
ги ју, ка ко би и оне по ста ле жи во твор-
не и ис це ли тељ ске во де. И у да на шњем 
об ре ду све те Тај не Кр ште ња оста ла је 

мо ли тва за при зив 
Све то га Ду ха, Ко ји 
осве ћу је во ду и чи-
ни је бла го твор ном 
за но во кр ште но га.

Пре све та Тро ји ца 
је не пре ста но у Цр-
кви и у свим ње ним 
све тим Тај на ма, а 
све до чан ство за то 
има мо на са мом Кр-
ште њу Го спо да Ису-
са Хри ста. Кр ште ње 
Го спод ње се да нас 
у Пра во слав ној Цр-
кви про сла вља као 
Бо го ја вље ње, грч. 
Θεοφάνεια. Ово је 
ве о ма ва жан до га-
ђај, ка ко за он да шње 
Хри сто ве след бе ни-
ке, та ко и да нас за 

Цр кву Хри сто ву, па и за све хри шћа не. 
На овај дан се ја ви ла Пре све та Тро ји-
ца, об ја ви ла и по све до чи ла Бо га на зе-
мљи. Све ти Јо ван Кр сти тељ је кр стио 
Го спо да у Јор да ну, а на кон Кр ште ња, 
Бог из ла зе ћи из во де, ви део је не бе са 
отво ре на и Ду ха Све то га, Ко ји је у ви-
ду го лу ба си шао са не ба, и чуо се глас 
Бо га Оца Ко ји је ре као: „Ти си Син мој 
љу бље ни ко ји је по мо јој во љи“. (Мк 1, 
11) Ово је до га ђај у ко ме се пр ви пут у 
Но вом За ве ту об ја ви ла Пре све та Тро-
ји ца у це ли ни. Овог Си на ко га Отац 
на зи ва љу бље ним, упра во је Онај, ко-
га су кроз чи тав Ста ри За вет про ро ци 
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об ја вљи ва ли, и на ко га је ука зи вао и 
по след њи про рок и пре те ча Хри стов 
Све ти Јо ван Кр сти тељ ре чи ма: „Гле 
Јаг ње Бо жи је ко је узи ма на се гри је хе 
сви је та“. (Јн 1, 29) Бог се као Пре све-
та Тро ји ца љу ди ма от крио тек на кон 
Хри сто вог до ла ска на зе мљу, тј. на Ње-
го вом Кр ште њу. Ово бо жан ско ја вља-
ње Пре све те Тро ји це има ве ли ког зна-
ча ја и за са му Цр кву ко ја је на зе мљи. 
Уста но вом Кр ште ња, кроз Кр ште ње 
Хри сто во, тј. Са мим Хри стом, ко ји је 
Дру го Ли це Жи во твор не Тро ји це, Цр-
ква, у ко јој са да по сто ји све та Тај на 
Кр ште ња, осве ће на је, и по све до че на 
као ико на Пре све те Тро ји це. По што је 
на Хри сто вом Кр ште њу уче ство ва ла 
це ло куп на Све та Тро ји ца, то зна чи и 
да се на при ма њу сва ког хри шћа ни на 
у Цр кву, Кр ште њем за и ста кроз бла-
го дат не да ро ве, про ја вљу је Пре све та 
Тро ји ца, па се и на Ми ро по ма за њу да-
је бо жан ска бла го дат Све то га Ду ха но-
во кр ште но ме. У апо стол ско вре ме је 
по ла га њем ру ке на гла ву но во кр ште-
но га ова бла го дат би ла пре но ше на са 
апо сто ла на ње га, али не са мо као све-
до чан ство Кр ште ња, већ и код иза бра-
них као до зво ла, тј. као „ру ко по ла га ње“ 
за слу жи те ља Бо жи јег. У то ку мно го-
ве ков не хри шћан ске прак се, уста но-
вље на је и све та Тај на Ми ро по ма за ња, 
у ко јој се по ма за ни удо сто ја ва при ма-
ња Све то га Ду ха у се бе. Сва ки ко ји се 
ми ро по ма же до би ја пе чат да ра Ду ха 
Све то га. 

Сва ки ко ји се кр шта ва, у Хри ста се 
обла чи и у Ње го ву се Цр кву при ма, тј. 
у Ње го во се бо жан ско Те ло – Цр кву 
обла чи и по ста је јед но са Њим. Та ко 
и Све ти апо стол Па вле по ру чу је Га ла-
ти ма: „Ви ко ји се у Хри ста кр сти сте, у 
Хри ста се обу ко сте“ ( Гал 3, 27). Обла-
че ње у Хри ста под ра зу ме ва и обла че-
ње у Ње го ву смрт и Вас кр се ње: „Та ко 

се са Њим по гре бо смо кроз Кр ште ње 
у смрт, да би као што Хри стос уста де 
из мр твих сла вом Оче вом, та ко и ми 
хо ди ли у но вом жи во ту“. Обла че ње у 
смрт са Хри стом, ауто мат ски нас обла-
чи и у Вас кр се ње са Хри стом, јер ка да 
са Њим уђе мо у бла го дат ну за јед ни цу 
Цр кве, на ма је „Све и у све му Хри стос“ 
(Кол 3, 11). То зна чи и по све до че њу 
Све тог апо сто ла Па вла у по сла ни ци Га-
ла ти ма: „Ако са Њим умри је мо, с Њим 
ће мо и жи вје ти“  (2 Гал 2, 11). Бу ду-
ћи да смо кр ште ни у Хри сто вој Цр кви, 
по ста је мо јед но Те ло с Њим, да кле 
уче ству је мо и у смр ти и у Вас кр се њу 
Ње го вом. На тај на чин се на све хри-
шћа не ши ри бла го дат Хри сто вог Вас-
кр се ња у Цр кви, и при са је ди ња ва ју ћи 
се са Бо гом, по ста је мо за јед ни ча ри у 
Вас кр се њу, оче ку ју ћи Веч ни Жи вот, 
чи ји је за чет ник Сам Хри стос, омо гу-
ћив ши га Сво јим Вас кр се њем. – Све та 
Тај на Кр ште ња нам све до чи да је то 
за и ста бо жан ска Тај на от кри ве на и по-
све до че на Пре све том Тро ји цом, кроз 
ко ју по ка зу је мо и смрт, по гре бе ње, 
и по нов но ра ђа ње, да кле Вас кр се ње, 
(сим во ли ка по гру жи ва ња) где се да кле, 
по ка зу ју све ета пе жи во та сва ко га од 
нас, па и жи во та Хри сто вог на зе мљи. 
Сто га, по дра жа ва ју ћи Хри ста и Ње го-
ву Цр кву, све ту Тај ну Кр ште ња сма-
тра мо као бо жан ски от кри ве ну тај ну, 
ко ја пред ста вља ши ром отво ре на вра-
та за при ма ње сва ко га у Ње го ву Цр кву, 
ко ја је кроз ову све ту Тај ну по све до че-
на као ико на Пре све те Тро ји це, Ко ја у 
њој уче ству је и да је бла го дат сва ко ме, 
ко у ову Тај ну сту па.

•

Ча со пи су при ла го ђен исто и ме
ни на гра ђе ни Све то сав ски те мат из 
пред ме та Дог ма ти ка
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Ра ду јем се љу ба зни си не мој, кад 
сам из по шљед њег твог пи сма 
ви дио, да ни су оста ли бес плод-

ни мо ји са вје ти; у ње му се ја сно ви ди 
мла дић ски жар и оду ше вље ње, но ја се 
још ни сам од лу чио да ти бла го сло ва 
дам. Ти од ме не тра жиш до зво лу, сам 
се би би раш пут бу дућ но сти; ти на мје-
ра ваш да при миш ве ли ко зва ње све-
ште ни ко во. Та ти је на мјер на по хвал-
на. Но имаш ли ти сна ге да ис пу ња ваш 
све оно, што скоп ча но са чи ном све-
ште нич ким? је си ли се до вољ но при-
у го то вио? је си ли ти у ста њу да бу деш 
све ште ни ком? знаш ли ка кав је ду жан 
да бу де пра ви слу жи тељ тајнâ Хри сто-
вих? То су пи та ња на ко ја ти мо раш 
пред ход но од го во ра да да деш. А при је, 
не го ти да дем бла го сло ва, из ло жи ћу 
ти, шта се тра жи од све ште ни ка у ње-
го ву жи во ту и ра ду, па он да то при мје-
ни на се бе, на свој ка рак тер и на рав; 
па ако та да на ђеш и уви диш да си спо-
со бан за тај чин, бла го слов ће Бо жи ји 
на те си ћи.

Твој са да њи по ло жај и тво је го ди-
не за хтје ва ју да се би иза бе реш јед ну 
опре дје ље ну иде ју за жи вот, ко јој ћеш 
ти те жи ти од сад па до по шљед њег ти 
ча са. Та иде ја – оп шта сви ма љу ди ма 
је сте: би ти од ко ри сти бли жњем. Она 
се ука зу је у сви је ту вр ло ра зно ли ко, 
јер је и на ша слу жба за оп ште ин те ре-
се раз лич на, али све те слу жбе мо ра ју 
те жи ти и при сту па ти што бо ље и леп-
ше оп штој ци је љи – бла го ста њу не по-
је дин ца не го сви ју у оп ште.  Жа ло сно 

је то, ако ко год иза бе ре по при ште свог 
ра да је ди но ра ди лич них ин те ре са: он 
не ће ниг да би ти за до во љан са сво јим 
ста њем; он не ће мо ћи на пу ни ти ни чим 
пра зни ну свог ср ца; он ће тра жи ти са-
мо, што се сла же са ње го вим се бич ним 
на зо ри ма; ње гов ће крај би ти ни шта-
ван; он ће при из ди са њу на смрт ној по-
сте љи сам се бе осу ђи ва ти, јер ће та да 
тек увје ри ти се да је сав жи вот и рад 
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ње гов био бес ко ри сно зво но у кру гу, у 
ко ме се кре тао за жи во та; тад ће тек ви-
ди ти да је до би ве ни та ла нат за ко пао и 
да ни ка ква ин те ре са ни је при нио оном 
нај ви шем би ћу, ко је му је да ло жи во та 
и сна гу, те ко је с пу ним пра вом има и 
да за хтје ва од ње га из вје шће и од го вор 
за жи вот и рад ов дје на зе мљи.

Чо вјек, ка кво би ло зва ње да је се би 
иза брао за услу гу оп штој ства ри, сваг-
да за слу жу је по што ва ње и ува же ње, 
ако га са мо вр ши с до сто јан ством, оду-
ше вљен том иде јом, да ће се ста ра ти 
да што ви ше жр та ва при не се на ол тар 
све стра ног бла го ста ња на род ног; и што 
је ви ше ње го во зва ње с тим му се да је и 
бо ља при ли ка за то, али тад се за хтје ва 
од ње га ви ше и спо соб но сти за ис пу-
ња ва ње сво јих оба ве за, по жр тво ва ња и 
бор бе са са мим со бом и са сво јим стра-
сти ма. Пре ма то ме бо ље је иза бра ти 
и ма ње зва ње, са мо нек је пре ма тво-
јим си ла ма, не го ве ће, ко ме не мо жеш 
удо во љи ти као што тре ба. Осим то га 
мо гао би слу жи ти на подсмјех дру гим. 
Ето за што је нео п ход но по треб но да 
се бе ис пи таш, ко је су си ле та ко не раз-
луч но спо је не са зва њем, ко је си сам 
иза брао.

Ти хо ћеш да се од лу чиш на све-
штен ство. Но тре ба да знаш да све ште-
ник пред ста вља сав на род, а пред на-
ро дом опет он пред ста вља слу жи те ља 
Бо жи јег. Шта мо же би ти уз ви ше ни је и 

све ти је од тог ве ли ког зва ња? Али ујед-
но и шта мо же би ти труд ни је од ње га? 
Од све ште ни ка се с пра вом за хтје ва да 
сво јим мо рал ним жи во том слу жи за 
при мјер сви ма хри шћа ни ма. Исти на 
чо век је слаб; он мо же за ћи у за блу-
ду; па сти у ис ку ше ње; па чак мо же по-
там ње ти и ње го ва мо рал на стра на; али 
љу ди гле да ју кроз пр сте са мо пре сту пе 
они јех, ко ји се не убра ја ју у све ште-
на ли ца. Она ко ве по гр је шке ко је се на 
мир ским осо ба ма ско ро и не при мје ћу-
ју, слу же све ште ни ку као ве ли ки укор, 
а ње го вој па стви на са бла зан. По ми сли 
са мо ка ко је од ли чан све ште ник у сва-
ком по гле ду; он се ни ка да не мо же ми-
је ша ти у сва ко ја ка дру штва; ње га сву-
куд и сва кад ла ко по зна ју; ње гов сва ки 
по крет и сва ка ри јеч нај при је ће на и ћи 
на оштре и озбиљ не при мјед бе. По том 
мо жеш зна ти ко ли ко је ну жно све ште-
ни ку бла го ра зу мља, твр да и по сто ја на 
ка рак те ра, вла сти да над вла да се бе и 
сво је стра сти, да не би из гу био углед 
ме ђу љу ди ма и да не би дао по во да да 
о ње го ву вла да њу хр ђа во ту ма че и го-
во ре дру ги. Не за бо ра ви и то да је све-
ште ник уви јек пред мет осо би те па жње 
од стра не па стве, јед ни тра же у ње му 
при мјер  хри шћан ског и чо вје чан ског 
вла да ња, а дру ги је два че ка ју при ли-
ку да на ђу код све ште ни ка свог ка кву 
сла бу стра ну, ко јом ће му мо ћи пре ба-
ци ва ти ње гов не хри шћан ски жи вот.

Зва ње ве ли ко оста ће ва зда ве ли-
ким, али ко ји се на ла зи у ње му, мо же 
по ста ти не до сто јан тог зва ња ла ко ми-
сле но, по не зна њу или хо ти мич но. И 
те шко та кво ме! Кад по ни зи се бе код 
дру гих, уви де ће и сам сво је по ни же-
ње и пад, те ће га то му чи ти у ду ши и 
ср цу. У свим ра до ви ма та квог чо вје ка 
уви ђа се сум ња и ко ле бљи вост, због 
че га и не мо же би ти ни у ка квом дје-
лу ње го вом пра вог успје ха. Не при мај 
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и од ва жно сти у се би, да не ћеш ла
ко па сти ни у ка кво ис ку ше ње, да 
ћеш се по сто ја но и успје шно бо ри
ти са сви ма стра сти ма и да ћеш ва
зда на сто ја ти да их по бје диш.



си не ово зва ње при је, док се па жљи-
во не ис пи таш и не увје риш, да имаш 
то ли ко енер ги је и од ва жно сти у се би, 
да не ћеш ла ко па сти ни у ка кво ис ку-
ше ње, да ћеш се по сто ја но и успје шно 
бо ри ти са сви ма стра сти ма и да ћеш 
ва зда на сто ја ти да их по бје диш. Чи сто-
ћа слу жбе све ште нич ке је са ра змјер на 
си ла ма људ ским т.ј. на ма све ште ни-
ци ма да је се она кво бре ме, ко је мо же 
сна га чо вје чи ја по ни је ти; од нас се не 
за хтје ва ни шта над при род ног н нео-
бич ног, што чо вјек не мо же учи ни ти; а 
што се ува ђа ју у сви је ту та кви тру до ви, 
ко ји ни су ко ри сни по дру штво људ ско, 
то ме су кри ви са ми љу ди; они ра де без 
пред ход ног до брог, зре лог пре ми шља-
ња; они при ма ју на се зва ње, а ни су се 
ни при у го то ви ли за њ` ка ко тре ба, а из 
те не при прав но сти и не спре ме про из-
и ла зи као при род на по шље ди ца то, да 
они ра но по ква ре сво је ср це, ко је не ма 
пра ве чи сто ће и љу ба ви, ка кво је по-
треб но у све ште нич кој слу жби.

Чи сто ћа ср ца је нео п ход но по тре-
бан услов за бу ду ћег све ште ни ка; без 
ње све ште ник не мо же ис пу ња ва ти 
сво ју слу жбу ка ко би тре ба ло; по рок, 
ко ји се за ву као у ср це ње го во, за гри-
је ва ће га и рас па љи ва ти, а тим ће по-
сте пе но у ње му га си ти сва ка искра до-
бро те и бла го дје те љи; а ако не бу деш 
на сто јао да се по ро ка опро стиш, он ће 
те че сто му чи ти и ти ме уби ја ти у те би 
мир и спо кој ство ду шев но. Пред ста ви 
се би ка ко у ру ка ма др жиш бес крв ну 
жр тву пред пре сто лом Све ви шњег, па 
кад ти при но сиш ту све ту и ве ли ку жр-
тву за опро ште ње гри је хо ва љу ди, те би 
по доб них, шта мо же би ти све ти је, уз-
ви ше ни је и ве ли чан стве ни је у слу жби 
јед ног чо вје ка, ако не то див но слу жбо-
ва ње. – Ти сто јиш ли цем ли цу пред Бо-
гом; ти за сту паш гр је шни ке пред Оцем 
не бе сним; ти Га умо ља ваш кр вљу Си-
на Ње го вог да опро сти гри је хе љу ди ма 
сла бим; на те бе упра вља по гле де сав 
на род са стра хом и ува же њем; пре ма 
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твом за сту па њу свак се на да да ће за-
до би ти оно, за што мо ли; у тво јим су 
ру ка ма мо ли тве и на де вјер них; они су 
их те би по вје ри ли, да их као слу жи тељ 
Бо жи ји пре ста виш чи сте и при јат не 
Бо гу – па, шта ће би ти с то бом, кад се 
ти са мо сје тиш, да је тво је ср це не чи-
сто, да су гри је шне по ми сли оцр ни ле 
тво ју ду шу, да се тво ја по му ти ла и уз-
не ми ри ла, јер гле даш ме ђу они ма, ко-
ји те окру жа ва ју, до стој ни је не го што 
си ти? – Не мо гу ти пред ста ви ти ка ква 
чув ства об у зи ма ју све ште ни ка у том 
тре нут ку; али ка жем ти, да му се та да 
тре су ру ке од стра ха, је зик се уко чи и 
пре зи ра ње са мог се бе овла да та да ње-
го вом ду шом. По шље то га, ко при сту-
пи ол та ру, тај или је са свим без у ман, 
луд, или не ма у се би са вје сти а у ср цу 
љу ба ви пре ма вје ри.

Ако се по рок ко снуо сво јим не-
чи стим пр сти ма твог ср ца, то ти не 
са вје ту јем да при маш на се бе зва ње 
све ште ни ка, оно би ти на тај на чин до-
ни је ло са мо гри жу и му че ње са вје сти; 
ти не би био спо со бан та да да с во љом 
вр шиш све, што је ду жан све ште ник 
вр ши ти у жи во ту. Ка ко ћеш ти уз но-
си ти Бо гу мо ли тве тво је па стве ако ти 

сам осје ћаш у се би не до стој ност? Ка ко 
ћеш ти сам учи ти по вје ре не ти не по-
роч но сти и чи сто ћи, кад сам по зна јеш 
те жи ну свог гри је ха? У сви ма рад ња ма 
тво јим ми сао на тво је гри је шно ста ње 
збу њи ва ла би те, а збу њен дух сваг да 
би ва слаб, не мо ћан.

Пред по ста ви мо и то, да си ти при 
шко ло ва њу свом остао вје ран до бро-
дје те љи, али ма ле на је та јед на до бро-
дје тељ за оно зва ње, ко је си на у мио да 
при миш; још се мно го дру гог иште од 
те бе. Не ћу ти на бра ја ти сва до бра свој-
ства, ко ја тре ба да кра се ду шу и ср це 
све ште ни ку; знам да су ти о том мно го 
го во ри ли и тво ји на став ни ци. Ја ћу ти 
по но во у шље де ћим пи сми ма да ти што 
ја сни ји по глед на жи вот све ште нич ки 
и при том раз ма тра њу ука зи ва ћу ти 
на глав ни је, нај по треб ни је вр ли не до-
брог па сти ра. Пред мет је овај осо би то 
ва жан, о ње му тре ба го во ри ти са ве ли-
ком па жњом, за то ћу оста ви ти за иду-
ћег пи сма, ко је ће и без то га би ти вр ло 
ва жно и од ве ли ке ко ри сти по те бе.

Преузето из часописа 
„Дабробосански источник”, год. 4, 

бр. 04-05; Сарајево 1890.
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Ва ше Ви со ко пре о све штен-

ство, Ви со ко пре по доб ни оче игу-
ма не, Ви со ко пре ча сни оче рек то ре, 
ча сни оци, ува же ни про фе со-
ри, дра га бра ћо и се стре. 

У љу ба ви се нај ви ше 
про на ла зи жр тва и ко-
ли ко ту жр тву из ра зи-
мо на дру гом чо ве ку 
то ли ко га и во ли мо. 
Ве ру јем да је жи-
вот на же ља свих 
нас ко ји ов де сто-
ји мо, бла го да ре ћи 
Бо гу, да у ово зе маљ-
ском жи во ту осво ји-
мо ср ца свих на ших 
бли жњих, а и на ших 
не при ја те ља. Да на шњи 
свет нас та кви ма чи ни 
да од ба цу је мо јед ни дру ге; 
ства ра огра ду из ме ђу нас да 
би смо за бо ра ви ли за што смо до-
шли и у ка квом смо бла жен ству ство-
ре ни да жи ви мо. Да ли жи ви мо у дру-
штву ко је под се ћа на вре ме ка да је жи-
вео Но је, пре не го што је ушао у бар-
ку? Или на Ло то во окру же ње, Со до му 
и Го мо ру? Грех је да нас та ко отво рен и 
бе сра ман као што је био и та да. Сва ко 
je од нас из не ве рио Бо га на раз не на-
чи не и сви смо де ли мич но кри ви за ово 
ло ше ста ње. Го спод Бог ко ји је ство рио 
све ства ри, чи ни ми се да је ели ми ни-
сан из на ших шко ла, вла де, по сла... 
Чак је на пад нут и у умет но сти и за ба-
ви, а и кроз свет ске из у ме – ра дио, те-

ле ви зи ју, фил мо ве... Са та на је лу ка во 
по се јао гре шне ми сли, иде је и мо гућ-
но сти у умо ве љу ди и то та ко да је Го-

спод Исус Хри стос, са сви ма што је 
учи нио, што пред ста вља и за 

шта се за ла же, пот пу но из-
гу бљен из ви да. 

Е, у ова квом да на-
шњем по лу мрач ном 
жи во ту тре ба да про-
по ве да па стир и де-
ла сво јим лич ним 
при ме ром као не ко 
ко ће то по мра че ње 
да от кло ни сво јим 
до брим де ли ма у 
жи во ту и при ме ром 

сво га све ште нич ког 
зва ња. Овo на ше при-

зва ње има за да так да се 
жр тву је мо за по ве ре ни 

нам на род; да сво је нај све-
тли је ми сли, сво је нај чи сти је 

же ље и сво је нај то пли је мо ли тве 
упу ти мо ка њи ма. 

Сви ми до бро зна мо да се због сво је 
ве ли ке гор до сти и сла во љу бља одво јио 
је дан ан ђео и ње го ве при ста ли це од Го-
спо да, а за што не би и да на шњи чо век, 
ко ме је све до зво ље но, јер жи ви мо у 
све ту сло бо де и де мо кра ти је? За бо ра-
вља мо да „не жи ви мо са мо од хле ба, не-
го и од сва ке ре чи, ко ја до ла зи из уста 
Бо жи јих“. Због ово га нам Го спод кроз 
сво је уче ни ке, а и кроз Сво је ре чи, да је 
са ве те, ре чи ко је тре ба да све до че по-
зва но га па сти ра да свој пут не ста вља у 
дру ги план, да не бу де за ма гљен, ис цр-
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тан зна ко ви ма ко је во де ка спо ред ном 
пу ту не ра чу на ју ћи при том пре пре ке 
на ње му. Ње го ва је ду жност да по ве-
ре но му ста до са чу ва и да га из ово га 
све та из ве де у Цар ство не бе ско и да за 
ње га од го ва ра на Стра шно ме су ду. 

За то је по треб но да па стир не пад-
не у стра шне стра сти ко је од па сти ра 
чи не ву ко ве, да не пад не као ста ро-
за вет ни све ште ни ци Оф ни ја и Фи нес, 
си но ви пр во све ште ни ка Или је, ко ји су 
не мо рал но вр ши ли слу жбу и жр тво-
при но ше ња. Да ли и ми због стра сти 
гор до сти, сре бро љу бља и влас то љу бља 
тре ба да из гу би мо љу бав Бо жи ју, љу бав 
пре ма бли жњи ма? На ша је ду жност, 
дра га бра ћо и се стре, да се Хри сто ва 
ве ра усе ли у ср ца ва ша, а пре то га и у 
на ша, да увек го во ри мо што нам ле жи 
на ср цу, да тво ри мо во љу Бо жи ју, да 
сво јим жи во том и де ли ма све до чи мо 
и да са ве ли ком по бо жно шћу про по ве-
да мо жи ве ре чи на ше га Спа си те ља: „Ја 
сам Па стир до бри. Па стир до бри жи-
вот свој по ла же за ов це.“ Ако ове ре чи 
Го спод ње не схва ти мо на пра ви на чин 
и не при хва ти мо, џа бе нам шко ле, џа-
бе ди пло ме, по ло жа ји, џа бе нам све 
ово што при ча мо. Па зар тре ба да за-
бо ра ви мо жр тву на шег Го спо да Ису са 
Хри ста, Ко ји је до бро вољ но при хва тио 
про клет ство на Се бе ко је је пре ти ло 
це лом чо ве чан ству. Као да не ко ко не 
под ле же осу ди, при хва тив ши да умре 
уме сто осу ђе ног на смрт, из ба вља ње га 
од смр ти, та ко је по сту пио и Хри стос. 
При мив ши на Се бе про клет ство, Он је 
љу де из ба вио од про клет ства и учи нио 
нас на след ни ци ма бла го сло ва Авра а-
мо ва. На след ни ци ма, ме ђу ко ји ма па-
сти ри сто је као „ви де ло сви је ту“, као 
све ти о ни ци ко ји же ле ћи и жи ве ћи жи-
во том пра во га вер ни ка и вер но га слу ге 
до стој ног зва ња, би ва ју на ма при мер 
све га до брог што је Го спод ство рио. 

Мно го пу та се пи та мо за што по сле 
ве дрог и сун ча ног да на, ко ји сва ко жи-
во би ће до во ди до ле по те и осме ха у 
ду би ни ду ше, до ла зи ки ша и олу ја, за-
што до ла зе у наш жи вот и ти љу ди ко-
ји нам ства ра ју ло шу сли ку о жи во ту. 
Ипак схва та мо да је то са мо ис ку ше ње 
ко је ће нас пра ти ти то ком на шег жи во-
та ов де у овој пу сти њи и да их је ди но 
мо же мо по бе ди ти уз по моћ љу ба ви и 
мо ли тве. Та ко да у овим си ту а ци ја ма 
нај ви ше де лу је па стир, чи ја све тлост 
тре ба да све тли пред љу ди ма ка ко би 
они ви де ли до бра де ла – јер на ро ду је 
увек по тре бан не ко ко ће га во ди ти и 
усме ра ва ти ка пу ту исти не и прав де – 
да би ти ме про сла вља ли Оца Ко ји је на 
не бе си ма. И по сле Еги пат ске пу сти ње, 
ра зних су ди ја и про ро ка, па чак и по-
сле до ла ска на ше га Го спо да на ро ду је 
по тре бан ру ко во ди тељ, ду хов ни отац 
ко ји, осе ћа ју ћи уну тра шњи при зив 
пре ма сво ме по зи ву, не оста вља сво ју 
па ству као на јам ник ка да ви ди ву ка, 
не го – ис пу њен љу ба вљу пре ма сво ме 
по зи ву – чи ни ср це ри зни цом бла га 
Бо жи јег, ја ке ве ре, до бре на де, све тле 
љу ба ви и до брих де ла. И ова кви па сти-
ри па ле бук ти њу жа ра у ср ци ма на шим 
иако зна мо да смо сви на сле ди ли гре-
шну при ро ду. 

За то је по треб но да сви ми пре и-
спи та мо свој лич ни од нос са Бо гом, 
да бу де мо са вр ше но си гур ни да смо 
се пот пу но пре да ли Го спо ду и да смо 
Га при ми ли у свој жи вот као Го спо да 
и Спа си те ља. Не мој мо да игра мо игру 
пре тва ра ња пред Го спо дом, не го жи-
ви мо та ко да не пре ста но про по ве да мо 
име Хри сто во, да не бу де мо ма ла де ца 
ко ју љу ља и за но си сва ки ве тар уче-
ња, не го да, об је ди њу ју ћи се ме ђу соб-
но љу ба вљу, по на вља мо ре чи Све то га 
апо сто ла Па вла: „А жи вим не ви ше ја, 
не го жи ви у ме ни Хри стос“. Амин. 
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Ва ше Ви со ко пре о све штен-

ство, Ви со ко пре по доб ни оче 
игу ма не, Ви со ко пре ча сни оче рек то-
ре, ча сни оци, ува же ни про фе со ри, 
дра га бра ћо и се стре, да на шње Све то 
је ван ђе ље нам го во ри о дво ји ци љу-
ди ко ји су кре ну ли на пут. Пут ко ји 
во ди за Ема ус, се ло ко је се на ла зи у 
бли зи ни Је ру са ли ма. Али ни је дан од 
њих ни је знао да ће то на из глед обич-
но пу то ва ње до не ти бит ну про ме ну у 
њи хо вим жи во ти ма. Ка ко они, та ко и 
ми кре ће мо на пут, на на ше лич но жи-
вот но пу то ва ње у ко јем ни смо мо гли 
да би ра мо ро ди те ље, да ли ће мо би ти 
ро ђе ни у не ком се лу или ве ли ком гра-
ду, као хри шћа ни или не ке дру ге ве ре, 
али по ред свих ових чи ње ни ца, ми смо 

кре ну ли у јед ном прав цу ода кле не ма 
на зад. Про ла зи мо кроз раз не си ту а-
ци је, раз не до га ђа је, пр во де тињ ство, 
па по ла зак у шко лу, по том фа кул тет, 
он да се за по сли мо, па осни ва мо сво је 
по ро ди це... Кроз све то ме ња се и на ше 
рас по ло же ње, ве се ли смо, ту жни смо, 
раз о ча ра мо се и мно го што шта дру го 
што пра ти жи вот. Али та ко ђе срет не-
мо мно ге љу де на том пу ту: ро ди те љи, 
ро ђа ци и при ја те љи, а по ред свих њих 
про ђе и Онај ко ји је нај бит ни ји да се са 
њим до бро упо зна мо и збли жи мо, а то 
је ни ко дру ги не го сам Го спод.Чи та ју ћи 
Све то Пи смо мо же мо ви де ти ка ко се 
кроз Ста ри и Но ви За вет ја вљао, ка ко 
је са пра о цем Авра мом на пра вио пр ви 
са вез, пра о цу Ја ко ву се ја вио у ви ду ан-
ђе ла са ко јим се рвао, Но ју, Мој си ју у 

ПутзаЕмаус
Бесjеда ма ту ран та Николe Ра шко ви ћа,

из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ве ли ког по ста 2016. го ди не.
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ку пи ни, про ро ци ма, а у Но вом За ве ту 
ка ко је при шао Же на ма ми ро но си ца-
ма, апо сто лу Па влу на пу ту за Да маск, 
па и Лу ки и Кле о пи, дво ји ци од се дам-
де се то ри це Сво јих уче ни ка. Ме ђу тим 
ни су Га сви од мах пре по зна ли и при-
хва ти ли: док је про рок Јо на по ку ша вао 
да по бег не од про роч ке слу жбе, Са вле 
га је од мах ис по ве дио за 
Го спо да ко јег го ни. 

Го спод при ла зи сви
ма и све же ли да нас 
упу ти на пра ви пут, да 
нам отво ри очи, да нам 
по ка же да на кра ју пу та 
ко јим иде мо ни је мрак 
смр ти, већ да има да ље 
ако са Њим на ста ви мо 
и у Ње га по ве ру је мо.

Та ко у овој да на шњој 
при чи има мо сце ну – Лу-
ка и Кле о па иду за Ема ус 
и на том пу ту им се при-
дру жује Вас кр сли Го спод. Али та ко-
ђе, ка же Је ван ђе лист, ни они Га ни су 
пре по зна ли, па чак и ка да их Он пи та 
за што су ту жни, они Га на зи ва ју стран-
цем ко ји је ди ни ни је упу ћен у то шта 
се до го ди ло у Је ру са ли му. Њи хо ве очи 
су би ле за тво ре не, јер ка да је Го спод 
Исус Хри стос му чен, ра за пет, по ло жен 
у гроб мр тав, у њи ма је умр ла и на да 
за до би је но обе ћа ње, по ста ју ту жни и 
за бо ра вља ју на вас кр се ње, за бо ра вља ју 
на оно о че му им је Хри стос го во рио.

А зар ни смо и ми не кад та кви? Сви 
ми иде мо за Ема ус, сви ми за бо ра вља-
мо ја ко бр зо ако не што не до би је мо 
сад и од мах, а ка мо ли да про ђе три 
да на, ко ли ко је Го спод про вео у гро бу. 
Об у зе ти смо ра зним бри га ма ко је нам 
но си жи вот па нам се де си да ка же мо: 
све то што нам Цр ква про по ве да, све је 
то до бро и ле по, али – ја ни сам ви део 
тог Бо га, ипак ћу ја ка ко ме ни од го ва-

ра. Али Он је ту, при бли жа ва се на шој 
људ ској ствар но сти, бри не се за нас, па 
и он да ка да се ми од Ње га уда ља ва мо и 
за бо ра вља мо Га. 

А где Му је то би ло угод но да Га 
пре по зна ју, и где Га ми је ди но да нас 
мо же мо ви де ти те ле сним очи ма? Тек 
при ло мље њу хле ба! То је би ло украт-

ко са вр ша ва ње Све те 
ли тур ги је, пр ва Ли тур-
ги ја по сле Вас кр се ња.
Тек на Све том при че-
шћу, јер је знао да Га 
ми да нас у XXI ве ку, у 
2016. го ди ни не ће мо 
мо ћи ви де ти као што су 
то мо гли Апо сто ли – у 
те ле сном об ли ку, већ 
ће мо оку си ти Ње го во 
Те ло и Крв. Њи ма и на-
ма оно отва ра те ле сне и 
ду хов не очи да Га спо-
зна мо и ви ди мо.

То све то При че шће је за гре ја ло 
ср ца Апо сто ли ма, ка ко ве ли Је ван ђе-
лист, та ко тре ба да и на ша за гре је, да 
нас збли жи ме ђу соб но. Да у сва ком са-
пут ни ку ви ди мо не стран ца, не ког слу-
чај ног про ла зни ка ко ји је ту на и шао, 
не го бра та, при ја те ља. А ви де ши бра та 
сво га, ви ди мо и Го спо да сво га.

Оно што је из гу бље но не ве ро ва њем, 
по вра ће но је го сто прим ством у Ема у-
су, а оно се и дан да нас на ста вља ов де 
на све тој Ли тур ги ји. А ако Га спо зна-
мо, тре ба и дру ги ма да ја ви мо. То је 
на ша хри шћан ска ду жност, као што су 
то и уче ни ци учи ни ли, оти шав ши у Је-
ру са лим да об ја ве да су Га ви де ли. 

Не ка нас Го спод укре пи да Га и ми 
сви спо зна мо на на шем жи вот ном пу-
ту, и да ра дост при че шћа об ја ви мо и 
дру ги ма.

Ње му, Бо гу на шем, не ка је сла ва и 
хва ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.
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Срп ско ме на ро ду тре ба по ста ви ти 
пи та ње, да ли је наш нај ве ћи пи-
сац Све ти Пе тар Дру ги Лов ћен-

ски Тај но ви дац сво је дје ло „Гор-
ски ви је нац“ на пи сао на пра-
вом пи сму. Ако је сте, за што 
га ми да нас од ба цу је мо?

Ако зна мо да иден ти тет 
јед ног на ро да пред ста вља ју 
је зик, пи смо, вје ра и кул ту-
ра, он да се за си гур но, ка ко 
ври је ме од ми че, иден ти тет 
на шег на ро да гу би. Ка да 
би Све та бра ћа Кон стан-
тин, од но сно Ћи ри ло и 
Ме то ди је зна ли у ка квој 
је си ту а ци ји њи хо во 
пи смо не би им би ло 
баш ми ло.

Ћи ри ло и Ме то ди-
је су пр во бит но са ста-
ви ли гла го љи цу, ко ју 
су ка сни је њи хо ви на-
сљед ни ци Кли мент, На-
ум, Ан ге ла ри је, Го разд 
и Са ва ре фор ми са ли у 
Бу гар ској око 900. го ди-
не и на зва ли је „ћи ри ли-
ца“. Они су због сво је дје-
лат но сти у на ро ду до би ли 
на зив „пе то чи сле ни ци“. 
Та ре фор ма се за сни ва-
ла на по јед но ста вљи ва њу 
гла го љи це ра ди лак шег 
пи са ња и чи тљи во сти. Де-
вет ви је ко ва доц ни је, Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић у то-
ку пи са ња Срп ског ри јеч-
ни ка учи нио је још јед ну 

ре фор му, учи нив ши да сва ки глас има 
по јед но сло во, за пра во да ћи ри ли ца 
бу де фо нет ско пи смо. По сље ди ца ове 

ре фор ме је би ло из ба ци ва ње из 
упо тре бе оних зна ко ва ко ји ни-

су има ли го вор ну ври јед ност, 
као и оста вља ње са мо по јед-
ног зна ка за оне гла со ве ко-
ји су се до та да ви ше знач но 
оби ље жа ва ли. Та ко ђе, Вук је 

за оне гла со ве ко ји су по сто ја-
ли у го вор ном срп ском је зи-
ку, али до та да ни су има ли 
сво је гра фе ме, ди зај ни рао 
исте. Та ко смо до би ли сло-
ва Љ и Њ, као и сло во Ђ, 
ко је је Вук ура дио по на-
цр ту Лу ки ја на Му шиц-
ког. Из ста рих срп ских 
и ру мун ских спи са Вук 
је пре у зео сло ва Ћ и Џ, 
а из ла ти нич ног пи сма 
је пре у зео сло во Ј, због 

ко јег су га мно ги осу ђи-
ва ли. Ње го ва ре фор ма је 
би ла при зна та тек 1868. 
го ди не.  

Уста ше су јав но за-
бра њи ва ле упо тре бу ћи-

ри ли це, и за оно га ко је то 
кр шио сли је ди ла је ка зна.

На жа лост, ма ло по зна-
то је сте то да је у ври је ме 

Ју го сла ви је, ше зде стих го ди-
на XX ви је ка Јо сип Броз на ре-
дио да се све пи са ће ма ши не 
на ћи ри ли ци из ба це из упо-
тре бе а до не су но ве, ла ти нич-
не на рав но.
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Игор Ћу лум, уче ник III раз ре даЋирилизација

С
ве

т

и Кирило Словенски



Ка ко је ври је ме од ми ца ло ћи ри ли-
цу је ко ри сти ло све ма ње и ма ње љу-
ди, а на њу се по че ло гле да ти као на 
не што ста ро и стра но, од но сно као на 
оно што ви ше ни је у мо ди. Тај про блем 
се ја вио до ла ском мно гих ино ва ци ја у 
сви је ту тех но ло ги је, ко је су до шле из 
за пад њач ких зе ма ља у ко ји ма се ко ри-
сти са мо ла ти нич но пи смо. Да нас ка да 
укљу чи мо те ле ви зор или отво ри мо но-
ви не мо же мо да ви ди мо све и сва шта, 
али јед ну ствар ће мо за и ста ри јет ко 
гдје ви дје ти, а то су на сло ви и нат пи си 
пи са ни ћи ри лич ним пи смом. На рав-
но по сто је и оне ме диј ске и ин фор ма-
тив не уста но ве ко је ко ри сте ћи ри ли цу, 
ме ђу тим то је са мо дје ли мич но у од-
но су на оно ко ли ко за слу жу је на ше, 
нај са вр ше ни је пи смо. 

Да нас на дру штве ним мре жа ма, 
ко је су об у зе ле људ ске умо ве, а ко је 
су глав на те ма го то во сва ког раз го-
во ра, ћи ри ли це го то во да не ма, и ако 
има то је ја ко ма ло. Со ци јал на ин-
тер нет ве за „Феј сбук“, ко ја пред ња-
чи што се ти че број но сти члан ства, у 
сво јим по де ша ва њи ма као из бор ни 
је зик има и срп ски, а као из бор но пи-
смо има ћи ри ли цу. Али по што у да на-
шње ври је ме сва ки гра ђа нин Евро пе, 

па и дру гих кон ти не на та мо ра да зна 
ен гле ски је зик, ве ћи на љу ди би ра ње-
га а са мим ти ме и ла ти нич но пи смо.  
Про блем не пред ста вља са мо ин тер-
нет, иако је он за чет ник све га то га, 
про блем пред ста вља ју та ко ђе др жа ва и 
ње не ин сти ту ци је. По Уста ву Ре пу бли-
ке Ср би је, члан 10, слу жбе но пи смо 

је ћи ри ли ца, а ка да про ђе мо глав ним 
гра дом, Бе о гра дом, од де сет ло ка ла, 
про дав ни ца, ка фи ћа, пе ка ра, и мно-
го че га дру гог, на јед ном од тих де сет 
или чак ни на јед ном од њих не ће мо 
про на ћи ни јед ну ре кла му на пи са ну 
ћи ри лич ним пи смом. Ово је сва ко ме 
сло ве сном и ра зум ном људ ском би ћу 
до вољ но да схва ти да се за кон кр ши. 
Шта др жа ва ра ди по том пи та њу? Ап-
со лут но ни шта!

У др жа ви по ред нас, Хр ват ској, у 
гра ду Ву ко ва ру раз би ја ју или пре цр-
та ва ју нат пи се пи са не ћи ри лич ним 
пи смом. Шта ви ше, ка да би не ко пи-
смо би ло адре си ра но ћи ри ли цом, би-
ло би вра ће но по ши ља о ци ма уз нат пис 
„СТРО ГО ЗА БРА ЊЕ НО!“ Док у Ње-
мач кој, ка да адре си ра те по шиљ ку на 
ћи ри лич ном пи сму, слу жбе ни ци по-
ште има ју оба ве зу да тај нат пис пре ве-
ду и до ста ве од го ва ра ју ћој осо би. 
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и ви са ми мо же те по мо ћи очу ва
њу ћи ри ли це – ба рем се пот пи суј
те ћи ри ли цом, и то ће за по че так 
би ти до вољ но!

Свети свештеномученик 
Петар Дабробосански



У да на шњој Цр ној Го ри ћи ри ли це 
ско ро па и не ма. И оно ма ло што има 
оста так је пре ђа шњих вре ме на, док се 
још мно ги ме ђу Цр но гор ци ма ни су 
сти дје ли оно га што у ства ри је су. 

Ипак, по ред све га то га по сто је љу-
ди ко ји су свје сни ва жно сти ћи ри ли це 
за очу ва ње иден ти те та срп ског на ро-
да, али не са мо ва жно сти не го и ње не 
прак тич но сти, па оту да и са вр шен-
ства.

Све ти Ми тро по лит Да бро бо сан-
ски Пе тар је му че нич ки по стра дао од 
стра не уста шких вла сти јер је од био 
да из вр ши на ред бу ка то лич ког фра тра 
ко ји му је на ре дио да мо ра сво јим све-
ште ни ци ма за бра ни ти упо тре бу књи га 
штам па них ћи ри ли цом. 

Наш ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић 
је мно го пу та ис ти цао ва жност ћи ри-
ли це и то да се мо ра мо бо ри ти за њу: 
„При ча ло се да је ћи ри ли ца не по де сна 

за ком пју тер ске стан дар де. Да ни је би-
ло Бу га ра, ко ји су се у Европ ској уни-
ји из бо ри ли да се ћир ли цом пи ше и на 
евру и да се ћир ли ца при зна у Европ-
ском пар ла мен ту, ми би смо се мо жда 
и пре до ми сли ли.“ Да кле, ако су се Бу-
га ри из бо ри ли за ћи ри ли цу у ци је лој 
Евро пи, за што ми не би смо мо гли да 
се из бо ри мо да ћи ри ли ца бу де ма кар у 
на шем кру гу дио сва ко дне ви це?

Наш бла же но по чив ши па три јарх 
Па вле је ре као: „Ако не ста не на ше пи-
смо, не ста ће мо и ми. Пи ши мо ћи ри-
ли цом!“

У Бе о гра ду по сто ји ор га ни за ци ја 
„Ћи ри ли ца“ ко ја се бо ри за очу ва ње 
ћи ри ли це ор га ни зу ју ћи мно га пре да-
ва ња на те му ва жно сти ћи ри ли це.

Исто та ко и на дру штве ним мре жа-
ма по сто је љу ди ко ји их ко ри сте за до-
бро бит сво га на ро да, је зи ка и сво га пи-
сма. На Феј сбу ку по сто ји ви ше та квих 
гру па ко је око се бе има ју ви ше де се-
ти на хи ља да чла но ва, ко ји их пра те и 
по др жа ва ју њи хов рад. 

И ви са ми мо же те по мо ћи очу ва њу 
ћи ри ли це – ба рем се пот пи суј те ћи ри-
ли цом, и то ће за по че так би ти до вољ-
но, а ка сни је ту мо же да се до да још 
мно го то га.

Је ди ни из лаз из ова квог ста ња и је-
ди ни на чин да ћи ри ли ца до жи ви свој 
пу ни пре по род (што да нас при је све га 
зна чи ње ну рав но прав ну упо тре бу на 
ин тер не ту) је сте да сви бу де мо ЗА ЈЕД-
НО ЗА СПАС ЋИ РИ ЛИ ЦЕ! 
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Наш бла же но по чив ши па три јарх 
Па вле је ре као: „ако не ста не на
ше пи смо, не ста ће мо и ми. Пи ши
мо ћи ри ли цом!“

Патријарх српски
Павле
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ЊИХНЕМАВИШЕ...

(Брату Радовану уместо венца)

Очи су твоје биле за нас вазда  
ко две сјајне звезде жарке наде пуне 
светлије и живље њих Саваот сазда 
од сунца, од среће и од своје круне.

И њих нема више... Ко два метеора  
заблисташе болно са чудним немиром  
и расплинуше се као плава зора 
у недоглед некуд бескрајним свемиром.

О где ли су сада миле очи оне – 
чаробне и благе ко анђелска гнезда 
Њих је Господ узо да буду иконе 
прадедова наших у пространству звезда.

(Срмостен, 6. 1. 1935)

ПРВИБОЖИЋБЕЗЊЕГА

(+ Радовану)

На огњишту тихо бадњаци нам горе 
и божићна слама по поду се злати  
а његове гусле са зида нам зборе 
„Он вам више уз њих неће запевати“

Старом оцу очи препуне су суза 
и мисли је црне пустио у сверу  
непомично ћути та хладна медуза  
и уздише болно ко да губи веру

На молитву када устадосмо скупа 
и тамјана мирис када мину собом 
тад његово срце очајно залупа 
ко над отвореним да стајаше гробом

Чашу вина затим старом руком узе  
наздрави нам свима и бадњаке прели  
„Децо моја“ рече не роните сузе  
будимо ко и он отмени и смели

Запевајмо сада анђеоске песме 
„на висини слава овде мир и добро...
На наш понос нико насрнути не сме  
Он ће бити с нама, он је ловор обро“

(Срмостен, 6. 1. 1935)

СвештеномученикРистоЈарамаз-Поезија



Ристо Јарамаз – парох косијеревски
(1906–1942)

Све ште но му че ник Ри сто Ја ра-
маз, па рох ко си је рев ски, ро ђен 
је 22. мар та 1906, у се лу Кља-

ко ви ца бли зу Ник ши ћа. Бо го сло ви ју 
је за вр шио у Срем ским Кар лов ци ма, 
а све ште нич ки чин при мио је 
9. ја ну а ра 1931, од Епи ско-
па за хум ско-хер це го вач-
ког г. др Јо ва на Или ћа. 
По сли је слу жбо ва ња у 
Ср би ји и Хер це го ви ни, 
из бје гао је од уста шког 
по ко ља у свој род ни 
крај, гдје га је Ми тро-
по лит цр но гор ско-
при мор ски Јо а ни ки је 
Ли по вац по ста вио за 
па ро ха ко си је рев ског.

По ред то га што је слу-
жио Бо гу и сво ме ро ду, био 
је по знат као пје сник и ми сли-
лац. Сво ју пр ву пје снич ку збир ку под 
на зи вом От ку ца ји ср да ца об ја вио је 
1922, а дру гу Огре ви 1928. у из да њу 
књи жа ре Јо ва на Жив ко ви ћа у Срем-
ским Кар лов ци ма. Тре ћу и по след њу 
књи гу Пре гршт све сти об ја вио је у 
Мо ста ру 1931. и по све тио та да шњем 
Епи ско пу за хум ско-хер це го вач ком г. 
др Јо ва ну Или ћу „у знак ода но сти, не-
по ко ле бљи во сти и по што ва ња“.

На Бо жић 1942. отац Ри сто слу жио је 
Све ту ли тур ги ју у хра му Св. Иг ња ти ја у 
се лу По че ко ви ћи. У то ку Све те слу жбе 
Бо жи је, док је овај вјер ни слу га ол та ра 
Го спод ње га при но сио бес крв ну жр тву 
Твор цу, Љу бо Пе јо вић пу цао је кроз ол-
тар ски про зор у ње га. Го спод је са чу вао 
слу гу сво га, а ме так ко ји је био ње му 
упу ћен за вр шио је у хра му из над ула-
зних вра та, гдје се и да нас на ла зи. Ви-
дјев ши шта му раз бра ћа спре ма ју, све-
ште но му че ник Ри сто се за тво рио у храм 

до на ред ног ју тра, ка да се вра тио сво јој 
по ро ди ци у обли жње се ло Кља ко ви цу.

Иако упо зо рен од до бро на мјер них 
срод ни ка да му се спре ма за сје да, отац 
Ри сто је по шао на Јо ван дан 1942. у се-
ло Пе тро ви ће да би од слу жио Све ту 
ли тур ги ју, по во дом сла ве хра ма Све-

тог Јо ва на. На пу ту Кнеж до – Пе-
тро ви ћи, у за се о ку Клач ни 

до, уби јен је од бли жих 
ро ђа ка, с ле ђа, са три 

мет ка у гла ву и јед-
ним у ле ђа. По сли је 
уби ства ста ви ли су 
му епи тра хиљ око 
вра та и крст у ру ку 
и ње го во му че нич ко 
ти је ло по ста ви ли на 
пру жним ши на ма.

Ње го во ти је ло 
је у то ку исте но ћи 

брат му Пе ко, уз по-
моћ срод ни ка, са хра нио 

(за што је до био три го ди не 
за тво ра) код хра ма Све тог Иг ња ти ја у 
По че ко ви ћи ма, гдје и да нас по чи ва ју 
ње го ве му че нич ке мо шти.

Ка ко је свје до чио про та Ми лош Пе-
ро вић, ду го го ди шњи па рох ба њан ски, 
са вре ме ник тих до га ђа ја, отац Ри сто је 
био хра бар и од лу чан све ште ник, ко-
ји се ни је упла шио ни пред ве ли ким 
крв ни ком Са вом Ко ва че ви ћем, чи ја је 
стра шна зло дје ла јав но раз об ли ча вао.

Све ште но му че ник Ри сто је иза се бе 
оста вио по па ди ју Ма ру и пе то ро ма-
ло љет не дје це, два си на и три кће ри, 
ко ји су тр пе ћи зло ста вља ње од се ли ли 
у Ћу при ју.

Радинко Копривица, 
парох бањскорудински

Преузето из књиге „Љетопис 
Бањана и Рудина“ бр. 1, Никшић, 

2015/16.
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Дра ги То мо,
... То мо, ако до ђе они по сла ник из 

Бе ча при јед но ја до ђем и до не се ми 
од ца ра аустри ско га кња жев ску ти ту лу 
за Ар ба ни ју, по зва ћеш Но ва и Јо ва на и 
Па ви ћа и још ко га ‘оћеш, па га до бро 
до че ка’те ка и цар ско га по сла ни ка и 
срп ско га ду шма ни на; уда ри те му сто-
ти ну то ја га или ако ‘оће те ка ве ли ко-
ме, сто и јед ну.

Ако бид не пи сма од ар ба на шко га 
на ро да, од го во ри те и’ љеп ше, да се не 
би на шли уври је ђе ни, за што дру го ја че 
тре ба од го во рит’ про сто ме на ро ду, па 
још ко ји стра да ка свуђ срп ски на род. 
Но во по зна је ар ба на шки на род, умје-
ће му од го во рит а по сла ни ку аустрин-
ско ме нај бо ље ово што ре ко’. Исти на, 
жа ми га ка чо вје ка ко ји слу жи сво је 
ота ча ство, али му не мо же мо друк че 
ка зат, ње му ни ца ру аустри ско ме да 
и ми же ли мо до бро на шој отаџ би ни и 
на ше му го спо да ру. Ја знам да с ови јем 
не ће мо учи њет’ услу ге отаџ би ни, али 

ми је ми ло по ка зат’ бар то ли ко беч-
ко ме ца ру да му не же лим ма ње зла, 
но он Срп ству што га же ли. Ова ње го-
ва за Срп ство же ља отро ва на, на сва ко 
се мје сто Ср би ну јед на ко по ка за ла. Он 
ми сли да ни је су зла аустрин ска за пи-
са на у ср це срп ско; да ни шта ни је учи-
ње ла (Аустри ја) до Бо сну и ‘Ер це го ви-
ну (што је узе ла), ко има ср ца сва ко 
јој је крв ник. Они ће се ру гат на ше му 
си ро ма шно ме пр ко су с ти јем што не-
ма мо си ле да и’ сме та мо, али ће мо се 
и ми њи ма ру гат’, за што не ма ју бла га 
ни си ле за ко је ће не ку пит’. Исти на, 
они би ре кли да не ма ту ште те Ср би ну, 
но са мо што ми не ви ди мо се бе сре ћу 
и ко рист, а то и ма ни ти зна: Аустри-
ја ме не с ти јем мо ли, да ко бид не ште-
та Цр ној Го ри, од ко је ју ије зми ја, а 
бо јим се да ју не ће из јест. Сад ви ђи те 
мо же ли се са срп ски јем крв ни ком без 
нај го ре што се мо же.

Ја ви ово пи шем као да имам не ку 
сна гу и да при је тим Аустри ји, али ово 
не ће на ја ба ну. Мо же бит’ да се и те бе 
с дру жи ном учи ни мно го, али ка ко гођ 
ко ‘оће, ја ка ко ми слим та ко пи шем, 
па не ми слим (не ма рим) и да ми се ко 
ру га. Мр зим беч ко га ца ра, свак ми мо-
же вје ро ват’ да имам за што: ни тко ми 
се за то ру гат’ не мо же, на ко што сам 
ма лин, те му не мо гу ни шта, ви ђу да га 
не мо гу смест’ у ње го ву си лу, па ни он 
ме не у мо је ми сли, но ћу до бро же љет’ 
а ње га мр зет’, па што ми да Бог.

То мо, ако га из би је те, ка’ што ре ко, 
не мо’ те ка жи ват’ за чем сте га би ли, 
на ко Бе ћир-бе гу и Ма шу Аме то ву, а ви 
ко ји ће те бит’ уз до го вор. А мо же те и 
по слат’ чо је ка к ме не кад ви би пре ша 
би ла.

За сад ви је до ста, но при ми те по-
здрав. На ред не знам ко ји је те ке на 
(Ме ду ну) го ди не осам де сет тре ће – то 
за да тум.

Вој во да Мар ко

пи смо вој во де Мар ка Ми ља но ва то му ора ов цу
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Срп ски на род за и ста уми ре. Ста ти-
сти ка по ка зу је да се у Ср би ји го-
ди шње оба ви ви ше абор ту са не го 

што се ро ди бе ба. Ско ро сва ка Срп ки ња 
абор ти ра три пу та, у про сје ку. Ср би ја 
је за де сет го ди на из гу би ла је дан град 
ве ли чи не Бе о гра да. А ста ро сна струк-
ту ра на ро да нам по ка зу је да смо ме ђу 
нај ста ри јим на ро ди ма на сви је ту. Број 
мла дих је ни зак и опа да из да на у дан, 
а број ста рих је за бри ња ва ју ће ви сок 
и стал но ра сте. Ова ква си ту а ци ја ни је 
са мо у Ср би ји, већ сву да у срп ском на-
ро ду. Да би се ста нов ни што ре ге не ри са-
ло, по треб но је да се пре о бра зи хе до ни-
стич ко-ате и стич ка свјест на шег чо вје ка 
– при о ри тет су мла ди, чи ја је жи вот на 
фи ло зо фи ја ис кри вље на за хва љу ју ћи 
тзв. „аме рич ком на чи ну жи во та”.

Си гур но се пи та те ко је крив за 
ово ста ње, гдје је ко ри јен про бле ма. 
Струч ња ци сма тра ју да је ко ри јен ово-
га про бле ма у кри ва Хи тле ро ва по ли-
ти ка кон тро ле ра ђа ња на оку пи ра ним 
сло вен ским те ри то ри ја ма, мо же мо је 
на зва ти „по ли ти ком што ви ше абор ту-
са“. На ци стич ку де мо граф ску по ли ти-
ку мо же мо ре зи ми ра ти ова ко: 

1. Ме ди цин ске и за ко но дав не мје ре 
за абор ту се, кон тра цеп ци ју, и над зор 
над дје цом чи ји је циљ сма ње ње при-
род ног при ра шта ја у не по жељ ним гру-
па ма стра нов ни штва. Кон тра цеп тив на 
сред ства би ла су ла ко до ступ на и че сто 
дје ље на бес плат но. Абор ту си су по ста-
ли ле гал ни, „без о па сни” и та ко ђе ла ко 
до ступ ни на спе ци јал ним кли ни ка ма 
или код ло кал них док то ра. 

2. Ова по ли ти ка ни је са мо би ла при-
мје њи ва на код „не чи стих” на ро да, већ 
и код оних „чи стих”, али до бро вољ но, 

са ма лом до зом при ти ска. Раз ло зи су 
би ли по ку шај да се сма њи број дје це са 
ано ма ли ја ма и да се ство ре бо љи усло-
ви за по ди за ње дје це тј. да се сма њи 
број си ро ма шних по ро ди ца. 

3. Под сти ца на су пор но гра фи ја и 
тје ле сни од но си са ми по се би, без на-
мје ре за че ћа.

Ни јем ци су ве о ма на пор но ра ди ли 
на ши ре њу „сек су ал ног ха о са”. По сље-
ди це ово га су сла бље ње по ро ди це ко ја 
је стуб дру штва, а на тај на чин и др жа-
ве, и раз врат ду хов них вр јед но сти. Ови 
на ци стич ки пла но ви би ли су чу ва ни у 
стро гој тај но сти, али ипак би ло је и ме-
ђу на ци сти ма оних ко ји ни су мо гли да 
о то ме ћу те. Хер ман Ра у шнинг је је дан 
од та квих. На ци сте је на пу стио сре ди-
ном три де се тих го ди на, ка да је и раз-
от крио на ци стич ке пла но ве. У „Гла су 
уни ште ња” ис при чао је о свом раз го-
во ру с Хи тле ром 1934. го ди не на те му 
Сло ве на. У том раз го во ру Хи тлер ка же 
да тре ба да се сма њи плод ност Сло ве-
на, али на без бо лан на чин, по сте пе но.

Чи та ју ћи то, чо вјек би по ми слио 
да за би је лу ку гу ни смо кри ви ми не-
го они ко ји су све ово ис пла ни ра ли. 
Да не ма на де и на чи на да се бо ри мо 
про тив то га. Али ипак има, ба рем у 
да на шњем вре ме ну – ни ко на тај стра-
шни гри јех ни је при мо ран, ни ти га чи-
ни ако сам не же ли да се ри је ши оног 
ма лог би ћа. Али, чо вјек се фо ку си рао 
на ком фор и на то да има сва пра ва, а 
све то те шко је по сти ћи у мно го дет ној 
по ро ди ци. Све то нас одва ја од Бо га и 
Ње го вих за по ви је сти, љу ди су оглу ви-
ли на ри је чи Го спод ње. Ис ко ри шта ва ју 
Бо жи је ми ло ср ђе, али ко ли ко ду го ће 
то тра ја ти? 

Ни ко ла Са вић, уче ник I раз ре да

О АБОРТУСУ



се осло бо диш, још не ро ђе ног, по ри је-
чи ма ље ка ра – „угру шка кр ви“. Али ја 
ти ка жем – жив сам. За мо ли ље ка ре да 
укљу че ул тра звуч ни апа рат – ви де ћеш 
та да ко го во ри исти ну. Не слу шај ни-
ко га, осим ме не. Ље ка ри не зна ју или 
не ће да зна ју, ка кав ће твој жи вот би ти 
на кон то га, ка да се осло бо диш ме не. Ја 
те жа лим, мо ја ма ма. Ти се на даш да 
ћеш на ћи сре ћу у сво јој жи вот ној ка-
ри је ри, али спо кој, ко ји ћеш из гу би ти, 
ни ко и ни шта не мо же ти вра ти ти. Ти 
го во риш да мје њаш усло ве да ме од га-
јаш. Ја те раз у мем и не пи там мно го. 
Ти, вје ро ват но, знаш, да по сто је ор га-
ни за ци је, ко је по ма жу та кви ма, као што 
сам ја. По сто је та ко ђе љу ди, ко ји же-
ле има ти дје цу, они би ме при хва ти ли. 
Не уби јај ме. Ја мо рам да жи вим, АКО 
НЕ С ТО БОМ, ОНО РА ДИ ТЕ БЕ. Ка да 
бу деш уса мље на, од свих на пу ште на и 
не срећ на, ја ћу те на ћи, бри ну ћу о те би, 
при љу би ћу те на ср це. При ста ни, по-
слу шај ме. Ја знам да ме ни си пла ни-
ра ла. Али баш ти си ме ни би ла да на, и 
ја сам те за во љео, јер сва ки чо вјек има 
са мо јед ну је дин стве ну ма му. ДО ЗВО-
ЛИ МИ ДА ЖИ ВИМ… И ТИ ЗБОГ ТО ГА 
НЕ ЋЕШ ЗА ЖА ЛИ ТИ. 

Твој ма ли шан.

Ли те ра ту ра: 
„Пра во слав ни 

Светионик“ 
Број 8, го ди на 2005. 

На жа лост, јед но је си гур но – ако се 
не вра ти мо Бо гу и ње го вом пу ту, уско-
ро нас не ће би ти. 

Глас не ро ђе ног дје те та
Исти сам као сви, као пу пољ чић у 

ро си. Хтио сам се рас цвје та ти, и по 
сви је ту хо да ти. Mама, ма ма за што си 
ме от ки ну ла? Ма ма, ма ма за што си ми 
жи вот од у зе ла? Мо лио сам: не убиј ме! 
Мо лио сам: за во ли ме! Од го вор је био 
за све: Не! Не! Не! Цјве та ју ба ште и до-
но се пло до ве. Зар у њи ма за ме не не 
би би ло хра не? Ка ко див но у про ље ће 
пје ва ју сла ву ји… Зар у њи ма за ме не не 
би би ло љу ба ви? Ли је по је ро ди ти се као 
пти ца, звјер ка. Јер ни звје ри, а ни пти це 
не уби ја ју мла дун це… Као зе чић си ви 
ска као бих по шу ма ма или као ла буд 
би је ли ле тио ка обла ци ма. Ма ма до-
зво ли ми да жи вим… Ти – мо ја је ди на 
ма ма. Ја те во лим од са мог по чет ка за-
то што жи вим у те би. У на ма те че иста 
крв. Ја чу јем сва ки от ку цај тво га ср ца. 
Ра ду јем се ка да се ти ра ду јеш, ту жан 
сам ка да си ти ту жна. Осе ћам сва ки твој 
бол, страх, и на ме не се сли ва сва тво ја 
огор че ност.Ти ми слиш да ћу те оме сти 
у тво јој ка ри је ри и сло бо ди, и за-
то што је мо гу ће бр-
же хо ћеш да ме 

Споменик нерођеној дјеци, 
скулптура словачког 
умјетника Мартина 
Худачека – нерођено 

дијете прашта мајци која 
је извршила абортус
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Мајка
Мајко, могу ли ти моје риме,
Описати твоју жртву,
Која поче са зачећем,
А престати никад неће.

Могу ли ти узвратити,
Део бриге и топлине,
Све док си ме подизала,
И тепала – мили сине.

Милосрдна моја мати,
Нек те Христос Бог награди, 
За све што си деци дала,
Милосрдна мајко, хвала!

Твоја душа мене греје
Твоје срце за нас живи,
Заштитнице мајко мила
Свет се твојој снази диви.

Можда сам те и љутио,
Ал’ праштај ми мила мати,
трудит ћу се послушањем
да ти жртву сву узвратим

Завет дајем ја пред Богом
да ћу частан човек бити
да ћу Богу живот посветити
па и мајко тебе усрећити

Милија Спалевић, ученик I разреда

пролећна песМа
Озеленеле ливаде и пропланци
процветале баште и сокаци
све рацвало, шарено
поветарац лаки и дрво је весело

Навуче се наоблака нека
и спусти се киша као река
али не задуго –
ма није крај света...
кабанице жута, зелена
на сваком кораку се шета

И кишобрани весело виоре
а да ли су ведре чике и оне тете?
Када на барице налете
погнуте главе, а мисли им лете
лете, лете …
ех, кад су били дете

И после кише,
дуга преко неба се вине
сунце сине, подигнимо главе
милина нас преплави,
среће и осмех нас ожари
лети и песма,
све нас покреће
пролеће …
то несташно пролеће !!!

Срђан Вучановић, ученик I разреда

Ђачка 
поезија



Пребиловци

Не дељ ко То мић, уче ник IV раз ре да

Екс кур зи ја уче ни ка III, IV и V раз ре да 

УПребиловцима,ЈасеновцуиБањаЛуци
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У сла ву Бо жи ју, бла го сло вом 
Све тог ар хи је реј ског Си но-
да и Ви со ко пре о све ће ног 

Mитрополита Ам фи ло хи ја 4. мар та 
2016. г. Г, пред во ђе ни раз ред ним ста-
ре ши на ма III и IV раз ре да, про то је-
ре јем–ста вро фо ром Дра га ном Ста-
ни ши ћем и про фе со ром Дра га ном 
Ра до ма ном, кре ну ли смо на екс кур-
зи ју у по сје ту нај ве ћим стра ти шти ма 
срп ског на ро да у Дру гом свјет ском 
ра ту.

Пр во мје сто ко је смо по сје ти
ли би ло је хер це го вач ко се ло Пре
би лов ци, не да ле ко од Ча пљи не. У 
овом му че нич ком се лу, код хра ма 
Вас кр се ња Го спод њег, до че као нас је 
та мо шњи све ште ник о. Мар ко Го ји-
чић, ко ји нам је го во рио о исто ри ји 
и стра да њу се ла. У хра му смо се по-
кло ни ли мо шти ма дво стру ко стра
да лих Му че ни ка Пре би ло вач ких. 
По том смо има ли при ли ку да чу је мо 
од оца Мар ка та ко зва но пре би ло вач-
ко про ро чан ство ко је гла си: „И би ће 
пу сти Пре би лов ци. Глас људ ски не ће 
се чу ти, пти це не ће пје ва ти, ни ти ће 
во ло ви ри ка ти, ко њи хр за ти... По том 
ће се ло би ти об нов ље но и би ће град“. 

На кон што смо об и шли Пре би лов-
це, оти шли смо у бла го вје штен ски 
ма на стир Жи то ми слић, гдје смо се 
по кло ни ли мо шти ма Све ште но му-
че ни ка Жи то ми слић ких. Од игу ма на 
ове све ште не оби те љи, ар хи ман дри-
та Да ни ла Па вло ви ћа (ина че уче ни ка 
пр ве ге не ра ци је об но вље не Це тињ ске 
бо го сло ви је) чу ли смо крат ку исто-
ри ју ма на сти ра, а по том је брат ство 
по слу жи ло ру чак. По сли је окре пље-
ња, за пу ти ли смо ка Мо ста ру. То ком 
крат ког за др жа ва ња у Мо ста ру по сје-
ти ли смо чу ве ни Ста ри мост, гдје смо 
се и фо то гра фи са ли. У ве чер њим ча-
со ви ма сти гли смо у Ба ња лу ку. 

Дру гог да на на шег по кло нич ког 
пу то ва ња по ја ли смо на Све тој ар хи
је реј ској ли тур ги ји у ма на сти ру Све
тог Јо ва на Пре те че, у Ја се нов цу. Чи-
но деј ство вао је Пре о све ће ни вла ди ка 
па крач ко-сла вон ски Јо ван (не ка да шњи 
про фе сор на ше шко ле), уз са слу же ње 
про те Дра га на Ста ни ши ћа, је ре ја Ог ње-
на Тен џе ри ћа и про то ђа ко на Ми ла на 
То ма ше ви ћа. По сли је Све те ли тур ги-
је, Вла ди ка нас је упо знао са ра до ви ма 
на ма на стир ском има њу и по ка зао нам 
оро ну лу згра ду не ка да шње ја се но вач ке 
шко ле. По том смо се упу ти ли у ја се но-
вач ки му зеј, гдје смо има ли при ли ку да 
се упо зна мо са до ку мен та ци јом и ви-
део-из ја ва ма пре жи вје лих за тво ре ни ка 
Кон цен тра ци о ног ло го ра у Ја се нов цу. 
Об и шли смо и спо ме ник „Цви јет“ жр-
тва ма ја се но вач ког ло го ра, а по том смо 
се упу ти ли у До њу Гра ди ну, у прат њи 

Јасеновац
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је по же лио про та Рат ко. У хра му смо 
има ли при ли ку да се по кло ни мо ико ни 
Све те Тро ји це у ко јој се на ла зи че сти-
ца Ма вриј ског хра ста, као и че сти ца-
ма мо шти ју ви ше Све ти те ља. По сли је 
Ли тур ги је упу ти ли смо се у при двор ни 
храм Све те Тро ји це, гдје смо се по кло-
ни ли мо шти ма Све тог све ште но му че-
ни ка Пла то на епи ско па ба ња луч ког, 
ко ји је уби јен од стра не уста ша. 

У ве чер њим са ти ма сти же мо у Ис-
точ но Са ра је во, гдје нас је уго стио 
та мо шњи па рох је реј Да ни ло Дан гу-
бић, бив ши ђак на ше шко ле, ко ји нас 
је упо знао са исто ри јом хра ма Све тог 
Ва си ли ја Остро шког. По том смо по ја-
ли на ве чер њој слу жби ко ју је слу жио 
је реј Ви дак Ву ја ди но вић, про фе сор 
Фо чан ске бо го сло ви је. 

Ви дјев ши ова стра ти шта, ко ја су 
мо жда и нај ве ћа у исто ри ји срп ског 
ро да, у по врат ку на Це ти ње, сви ма 
нам се вр ти ла јед на ми сао у гла ви: 
АКО ТЕ ЗА БО РА ВИМ ЈА СЕ НОВ ЧЕ, 
ЈЕ РУ СА ЛИ МЕ МОЈ, НЕ КА МЕ ЗА БО-
РА ВИ ДЕ СНИ ЦА МО ЈА!

на ших во ди ча Ми ре Јо ва но вић и Ди-
ми три ја Цр љића ко ји су нам го во ри-
ли о му че њи ма ко ја је пре тр пио наш 
на род у Ја се нов цу. По том смо по сје
ти ли још јед но мје сто гдје је стра дао 
срп ски на род на под руч ју НДХ – се ло 
Драк се нић, не да ле ко од До ње Гра-
ди не, гдје се у цр кве ној пор ти на ла зи 
„гро бље мо зго ва“. У ве чер њим ча со ви-
ма сти же мо у Гра ди шку, гдје смо би ли 
уго шће ни од та мо шњег све ште ни ка, 
оца Љу би ше Ђу ри ћа, а по том се вра-
ћа мо у Ба ња лу ку. 

У не дје љу ме со пу сну, 6. мар та, 
пје ва ли смо на Све тој ли тур ги ји у 
ба ња луч ком Са бор ном хра му Хри
ста Спа си те ља ко јом је на чал ство вао 
кр сто но сни про та Рат ко Ра дуј ко вић, 
ар хи је реј ски на мје сник ба ња луч ки, уз 
са слу же ње про те Дра га на Ста ни ши ћа 
и све штен ства хра ма. По за вр ше ној 
Све тој ли тур ги ји, до бро до шли цу нам 

Саборни храм у Бања Луци

Храм Свете Тројице у Бања Луци
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По бла го сло ву рек то ра Бо го сло-
ви је, про то је ре ја–ста вро фо ра 
оца Гој ка Пе ро ви ћа, јед не сун-

ча не не де ље, 27. марта 2016, ђа ци тре-
ћег раз ре да су би ли на јед но днев ном 
из ле ту по Бо ко ко тор ском за ли ву.

Из лет је био у ор га ни за ци ји шко ле 
вје ро на у ке из Под го ри це, a пред вод-
ник овог из ле та је био раз ред ни ста ре-
ши на тре ћег раз ре да про то је реј–ста-
вро фор Дра ган Ста ни шић.

Наш пут је по чео у ју тар њим ча со-
ви ма, ка да смо са Це ти ња ауто бу сом 
кре ну ли за Ри сан. У Ри сну смо би ли 
на Све тој ли тур ги ји у хра му Све тих 
Пе тра и Па вла, ко ју је слу жио па рох 
ри сан ски, про то пре зви тер Мом чи ло 
Гло го вац. На кон Све те ли тур ги је об-
и шли смо ста ри град и чу ли крат ку 
исто ри ју о ис то ме. На и ме, ово град ско 
на се ље да ти ра из III ви је ка при је Хри-
ста и у ње му се на ла зи је дан рим ски 
мо за ик. 

По сли је смо об и шли ма на стир Ба-
њу, гдје нас је се стрин ство уго сти ло, 
а игу ма ни ја нас украт ко упо зна ла с 
исто ри јом ма на сти ра, ко ји је из XVI II 
ви је ка, као и са ико на ма чи ји су ауто-
ри из Ри сан ске ико но граф ске шко ле 
Ди ми три је вић–Ра фа и ло вић. 

На кон руч ка усли је дио је пре дах 
у ко јем су дје ца из шко ле вје ро на у ке 
по нај ви ше ужи ва ла јер су мо гла да се 
игра ју у ма на стир ском дво ри шту. 

На ша мар шу та нас је да ље во ди ла 
у Пе раст, гдје смо по сје ти ли цр кву Ро-
ђе ња Пре све те Бо го ро ди це, са гра ђе ну 

у XVI II ви је ку, у ко јој се на ла зи ди ван 
ико но стас и мно го кра сних ико на. 

За тим смо се упу ти ли у Ко тор. Пр во 
смо об и шли ста ри град и он да смо до-
шли до цр кве Све тог Ни ко ле, са гра ђе не 
по чет ком XX ви је ка на те ме љи ма старe 
цр кве, ко ја је пот пу но стра да ла у по жа-
ру на Бо жић 1896. го ди не. Оно што је 
дје ци, а и на ма, би ло нај за ни мљи ви је 
је су ико не че ти ри Је ван ђе ли ста, ко је су 
ја ко ве ли ке и ли је пе. Он да смо оти шли 

у ма њу, али мно го ста ри ју цр кву Све тог 
Лу ке, ко ја по ти че из XII ви је ка. По диг-
ну та је за ври је ме Не ма њи ћа и пр во-
бит но је би ла ка то лич ки храм, да би у 
ври је ме Ту ра ка при па ла пра во слав ни-
ма. Овај храм је спе ци фи чан по то ме 
што су у ње го вим те ме љи ма са хра ње ни 
жи те љи Ко то ра и у хра му се на ла зи јед-
на фре ска. Уго стио нас је па рох тре ће 
ко тор ске па ро хи је и про фе сор на ше 
бо го сло ви је, про то је реј Не ма ња Кри во-
ка пић, ко ји нам је и го во рио о исто ри ји 
хра мо ва и са мо ме Ко то ру. 

На кон при год ног по слу же ња кре ну-
ли смо пут Це ти ња.

ИЗЛЕТНАПРИМОРЈЕ

Рисан

Котор
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Игор Ћу лум, 
уче ник III раз ре да
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Све ти Пе тар Це тињ ски – 
сла ва Бо го сло ви је
Све том ар хи је реј ском ли тур ги јом, 

бла го си ља њем слав ског ко ла ча и слав-
ском тр пе зом на Це ти њу је 31. ок то бра 
2015. го ди не про сла вљен пра зник Све-
тог Пе тра Це тињ ског – сла ве Це тињ ског 
ма на сти ра и Це тињ ске бо го сло ви је.

Све ту слу жбу Бо жи ју у Це тињ ском 
ма на сти ру слу жио је Ми тро по лит цр-
но гор ско-при мор ски г. Ам фи ло хи је, 
уз са слу же ње го спо де Епи ско па: звор-
нич ко-ту злан ског Хри зо сто ма, ра шко-
при зрен ског Те о до си ја, бу ди мљан ско-
ник шић ког Јо а ни ки ја и па крач ко-сла-
вон ског Јо ва на, те мно го број ног све-
штен ства и све ште но мо на штва.

Од го ва ра ли су ђа ци Бо го сло ви је и 
чла но ви це тињ ског Цр кве но-пје вач ког 
дру штва „Ње гош“.

На кон Ли тур ги је у тр пе за ри ји Бо-
го сло ви је је при ре ђе на бо га та слав ска 
тр пе за.

На сла ви Це тињ ске бо го сло ви је 
ску пи ли се број ни бив ши ђа ци, ко ји су 
до шли да ра до сно про сла ве пра зник 
свог пр вог учи те ља и вас пи та ча Све тог 
Пе тра Це тињ ског.

Лу чин дан ска ака де ми ја
Про сла ва пра зни ка на ста вље на је 

у крип ти Са бор ног хра ма Хри сто вог 
Вас кр се ња све ча ном пра знич ном ака-
де ми јом по во дом 185 го ди на од упо-
ко је ња Све тог Пе тра Це тињ ског и 100 
го ди на од Мој ко вач ке бит ке.

Ака де ми ји, ко ју је ор га ни зо ва ла Бо-
го сло ви ја Све тог Пе тра Це тињ ског, по-
ред про фе со ра и уче ни ка Бо го сло ви је, 
при су ство ва ли су и број ни го сти.

На кон све ча ног дочека Ми тро по-
ли та цр но гор ско-при мор ског г. Ам фи-
ло хи ја, и по здрав ног сло ва до ма ћи на 
рек то ра про то је ре ја–ста вро фо ра Гој ка 
Пе ро ви ћа, пра знич ну бе сје ду на те му 
„Од нос Све тог Пе тра Це тињ ског пре ма 
су сје ди ма“ из го во рио је исто ри чар мр 
Ва сиљ Јо во вић, про фе сор Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Ник ши ћу.

У про гра му су узе ли уче шћа Срп ско 
пје вач ко дру штво „Је дин ство“ из Ко то ра, 

Из жи во та Бо го сло ви је у школ ској 2015/16. го ди ни
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Хор Бо го сло ви је, оба под ди ри гент ском 
па ли цом про фе со ра Це тињ ске бо го сло-
ви је ђа ко на мр Ми хај ла Ла за ре вић.

По ред хо ро ва на ака де ми ји су на сту-
пи ли и на род ни гу слар Иво Кр сти че вић, 
ко ји је гу слао од лом ке из Мој ко вач ке 
бит ке и Ко сов ске бит ке, док је му зич ки 
трио: Та ња Бог да но вић (ви о ли на), Ма-
ја Ан тић (ви о лон че ло) и Ве сна Ша рац 
(хар мо ни ка) из вео пје сму „Си мо ни да“ 
(Са ња Илић и Бал ка ни ка).

Ре ци та тор ска сек ци ја уче ни ка Бо-
го сло ви је на ово го ди шњој ака де ми ји 
на сту пи ла је са три тек ста: ма ту рант 
Ђор ђе Авра мо вић изговорио је обра-
ћа ње сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа вој сци 
на Бад њи дан 1915. го ди не, ма ту рант 
Дра ган Ман дић ка зи вао је по сла ни цу 
Све тог Пе тра Це тињ ског Цр но гор ци ма 
и Бр ђа ни ма, док је уче ник IV раз ре да 
Сте фан Шин жар ка зи вао Ње го ше во 
пи смо Л. А. Фран ку. На сту пи ли су и по-
ла зни ци шко ле вје ро на у ке са Це ти ња.

Сла ва III раз ре да
Уче ни ци тре ћег раз ре да Бо го сло ви је 

Све тог Пе тра Це тињ ског, ко ји су XXII 
ге не ра ци ја об но вље не Бо го сло ви је 
(2012–2017), про сла ви ли су сво ју раз-
ред ну сла ву – Све тог апо сто ла Ја ко ва.

Тим по во дом слу же не су све ча на ве-
чер ња слу жба са пе то хлеб ни цом у Вла-
шкој цр кви уочи пра зни ка и Све та ли-
тур ги ја у Це тињ ском мaнастиру на сам 
пра зник. На Ли тур ги ји и ве чер њој слу-
жби по ја ли су уче ни ци сла вље ни ци.

На све ча ном руч ку у Бо го сло ви ји, 
о. Гој ко Пе ро вић осве штао је и пре ре-
зао слав ски ко лач у част Све тог апо-
сто ла Ја ко ва, на кон че га је са бра ни ма 
го во рио о овом Све том апо сто лу. Он је 
уче ни ци ма III раз ре да че сти тао сла-
ву, по же љев ши им да успје шно за вр ше 
сво је за по че то шко ло ва ње.

У име свог раз ре да, про фе со ре, уче-
ни ке и го сте по здра вио је уче ник Игор 
Ћу лум.

У то ку слав ског руч ка уче ни ци су 
от пје ва ли Хим ну Бо го сло ви је и не ко-

ли ко на род них пје са ма, док је уз стру-
не гу са ла гу слар Ра јо Во ји но вић от-
пје вао од ло мак из пје сме „Мој ко вач ка 
бит ка“.

Дру ги сто но те ни ски тур нир 
Це тињ ске бо го сло ви је
На пра зник Све тог Јо ва на Зла то у-

стог, у че твр так 26. но вем бра 2015. го-
ди не, до ди је ље не су на гра де за нај бо ље 
пла си ра не на Дру гом сто но те ни ском 
тур ни ру у Це тињ ској бо го сло ви ји.

У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је ор га ни-
зо ван је Дру ги сто но те ни ски тур нир од 
24. до 26. но вем бра 2015. На тур ни ру 
су на сту пи ла два де се то ри ца уче сни ка, 
по че ти ри уче ни ка из сва ког раз ре да. 
Су ди је су би ли про фе со ри Бо го сло ви-
је мр Сло бо Ста ни шић и Апо лон Ми-
шчен ко.

Тур нир је осво јио уче ник IV раз ре-
да Ран ко Нин ко вић. Он је три јум фо-
вао у ме чу про тив Ни ко ле Жу ни ћа, са-
вла дав ши га са 2:1 у се то ви ма. Уче ник 
V раз ре да Ђор ђе Авра мо вић са вла дао 
је ко ле гу из раз ре да Дра га на Ман ди ћа, 
ко ји је за у зео че твр то мје сто.

На по клад ној ве че ри нов ча не на-
гра де и књи ге нај бо ље пла си ра ним 
уче сни ци ма по ди је лио је рек тор про-
то је реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић. 
Овом при ли ком отац рек тор је уче ни-
ци ма упу тио и ри је чи по у ке пред по-
че так пред сто је ћег Бо жић њег по ста, 
бла го сло вив ши све уче ни ке да по сте 
по бла го сло ву Бо жи јем успје шно и 
окон ча ју пр во по лу го ди ште ове школ-
ске го ди не.
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На кон Ли тур ги је у тр пе за ри ји Бо го-
сло ви је упри ли че на је тр пе за љу ба ви 
по во дом сла ве уче ни ка I раз ре да, чи ји 
је раз ред ни ста ре ши на про фе сор ђа кон 
Ду шан Би го вић.

У част пра зни ка слав ски ко лач и жи то 
је освештао игу ман Це тињ ског ма на сти-
ра ар хи ман дрит Ме то ди је, ко ји се обра-
тио и уче ни ци ма, че сти тав ши им сла ву 
и по же љев ши им да се у све да не свог 
жи во та и уче ња угле да ју на три све ти ла 
Цр кве Пра во слав не.

У то ку руч ка пр ва ци су све при сут не 
под сје ти ли на жи ти је Све та три је рар ха, 
от пје ва ли хим ну наше бо го сло ви је и не-
ко ли ко пје са ма. Сти хо ве из Гор ског ви-
јен ца уз стру не гу са ла ка зи вао је уче ник 
пр вог раз ре да Ог њен Бо ри чић.

Пре да ва ње др Ан ту на Ли се ца
У окви ру сво јих го сто ва ња у Ми тро-

по ли ји цр но гор ско-при мор ској и Епар-
хи ји бу ди мљан ско-ник шић кој, др Ан тун 
Ли сец одр жао је пре да ва ње и у Це тињ-
ској бо го сло ви ји, у че твр так 25. фе бру-
а ра 2016, на те му: „По што ва ње жи во та, 
здра вља, пред брач не су здр жа но сти, све-
то сти бра ка, Бож јег да ра плод но сти и 
до сто јан ства за че ћа“.

При је по чет ка пре да ва ња при сут ни-
ма се обра тио про то је реј Јо ван Пла ме-

Сла ва уче ни ка II раз ре да
У уто рак 9. фе бру а ра 2016. го ди-

не, уче ни ци дру гог раз ре да про сла-
ви ли су сво ју сла ву, Пре нос мо шти ју 
Све тог Јо ва на Зла то у стог.

На Ли тур ги ји и ве чер њој слу жби 
по ја ли су уче ни ци сла вље ни ци.

На све ча ном руч ку ко ји су при-
ре ди ли уче ни ци у Це тињ ској бо го-
сло ви ји, слав ски ко лач осве штао је 
Ње го во Ви со ко пре о све штен ство Ми-
тро по лит цр но гор ско-при мор ски г. 
Ам фи ло хи је.

На кон све ча ног чи на Ми тро по-
лит је сла вље ни ци ма че сти тао сла ву, 
по ру чив ши им да се у све да не свог 
шко ло ва ња и жи во та угле да ју на овог 
ве ли ког је рар ха и све ти те ља Цр кве 
Хри сто ве, Све тог Јо ва на Зла то у стог.

У то ку руч ка ми тро по лит Ам фи-
ло хи је је уче ни ци ма и го сти ма одр-
жао и пре да ва ње о пред сто је ћем Ве-
ли ком са бо ру епи ско па Пра во слав не 
Цр кве ко ји ће се одр жа ти о Трој чин-
да ну 2016. го ди не на Кри ту.

У то ку руч ка ђа ци су от пје ва ли 
хим ну Це тињ ске бо го сло ви је и не-
ко ли ко срп ских на род них пје са ма. 
Срп ски на род ни гу слар Ра јо Во ји но-
вић пје вао је пје сму о сер да ру Јо лу 
Пи ле ти ћу ауто ра Ха џи Ра до ва на Бе-
ћи ро ви ћа–Тре бје шког.

На кра ју руч ка, у име про фе со ра 
и уче ни ка, ми тро по лит Ам фи ло хи је 
је уру чио скро ман по клон ду го го ди-
шњој рад ни ци Це тињ ске бо го сло ви-
је, го спо ђи Ве сни Ра до вић, ко ја је 
оти шла у пен зи ју на кон дво де це ниј-
ског ра да у нашој цр кве но про свет ној 
уста но ви.

Сла ва уче ни ка I раз ре да
У пе так, 12. фе бру а ра 2016. го-

ди не, на пра зник Све та три је рар ха, 
слу же на је Ли тур ги ја у Це тињ ском 
ма на сти ру и про сла вље на је сла ва 
уче ни ка I раз ре да Це тињ ске бо го сло-
ви је. За пјев ни цом су по ја ли уче ни ци 
Бо го сло ви је.
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Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски 
Ам фи ло хи је, пра знич ном ли ти јом и 
слав ском тр пе зом у Бо го сло ви ји, на 
Це ти њу је у не де љу 20. мар та 2016. го-
ди не про сла вље на Не дје ља пра во сла-
вља. На Ли тур ги ји су по ја ли уче ни ци 
Бо го сло ви је.

Про сла вља ње пра зни ка на ста вље но 
је уве че исто га да на све ча ном ака де-
ми јом у крип ти Са бор ног хра ма Хри-
сто вог Вас кр се ња у Под го ри ци, ко ју је 
при ре ди ла Бо го сло ви ја Све тог Пе тра 
Це тињ ског.

Ђа ци ма са нај бо љим све то сав ским 
те ма ти ма до ди је ље не су на гра де, а из-
ве ден је и пра знич ни про грам у ко јем 
су уче ство ва ли ђа ци Бо го сло ви је, по-
ла зни ци вје ро на у ке при Це тињ ском 
ма на сти ру, гу слар Или ја Пал др мић и 
чла но ви Цр кве ног пје вач ког дру штва 
„Ње гош“ са Це ти ња.

Пре да ва ње г. Стан ка 
Цр но је ви ћа Бу ша тли је
У уто рак 29. мар та 2016. го ди не, у 

Бо го сло ви ји је упри ли че но пре да ва ње 
г. Стан ка Цр но је ви ћа Бу ша тли је.

Пре да ва ча је про фе со ри ма, уче ни-
ци ма и при сут ни ма пред ста вио рек тор 
про то је реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић.

Го спо дин Бу ша тли ја–Цр но је вић је 
про фе со ри ма и уче ни ци ма го во рио 
о ге о по ли тич ким при ли ка ма на Бли-
ском ис то ку, као и о су сре ту хри шћан-
ског и му сли ман ског сви је та. На кон 
ве о ма за ни мљи вог пре да ва ња уче ни ци 
и про фе со ри су би ли у при ли ци да г. 
Бу ша тли ји по ста вља ју пи та ња.

нац а на кра ју и Ви со ко пре о све ће ни 
Ми тро по лит Ам фи ло хи је.

Уче ни ци Бо го сло ви је 
на Све то си ме о нов ском са бо ру
Тра ди ци о нал ни Све то си ме о нов ски 

са бор, ко ји се сва ке го ди не одр жа ва у 
су бо ту нај бли жу пра зни ку Све тог Си-
ме о на Ми ро то чи вог – Сте фа на Не ма-
ње, ове го ди не одр жан је у су бо ту 27. 
фе бру а ра 2016. го ди не у Под го ри ци.

Све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју у Са-
бор ном хра му Хри сто вог Вас кр се ња 
слу жи ли су Ми тро по лит цр но гор ско-
при мор ски Ам фи ло хи је и уми ро вље-
ни Епи скоп за хум ско-хер це го вач ки 
Ата на си је са мно го број ним све штен-
ством и све ште но мо на штвом из Цр не 
Го ре, Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, уз 
мо ли тве но уче шће вјер ног на ро да из 
ра зних кра је ва на шег Ота ча ства.

У ли тур гиј ском са бра њу и ли ти ји 
уче ство ва ли су и про фе со ри и уче ни-
ци Це тињ ске бо го сло ви је.

Вјер ни ци су у то ку Ли тур ги је мо гли 

да се по кло не Ру ци Све тог Јо ва на Кр-
сти те ља, ко ја је за ову при ли ку у Под го-
ри цу сти гла из Це тињ ског ма на сти ра.

На Ли тур ги ји су одго ва ра ли чла но-
ви Бе о град ског му шког па три ја ра шког 
хо ра под упра вом ђа ко на Вла де Ру ме-
ни ћа и чла но ви под го рич ког Цр кве ног 
хо ра „Све ти Мар ко“ под упра вом Људ-
ми ле Ра до вић, као и уче ни ци Бо го сло-
ви је Све тог Пе тра Це тињ ског.

Про сла ва Не дје ље пра во сла вља
Све том ар хи је реј ском ли тур ги јом у 

Це тињ ском ма на сти ру, ко ју је слу жио 
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У свом пре да ва њу ака де мик Ла-
кић је го во рио о од но су рав но гор-
ског и пар ти зан ског по кре та, о Дру-
гом свјет ском ра ту, о лич но сти ма 
ге не ра ла Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа 
и Јо си па Бро за.

Он је ука зао и на број ну исто риј-
ску гра ђу, на срп ском и на стра ним 
је зи ци ма, ко ја је из ла зи ла ка ко у Ју го-
сла ви ји та ко и у ино стран ству, ко ја се 
ба ви до га ђа ји ма уочи Дру гог свјет ског 
ра та, као и они ма у то ку са мог ра та.

На кон пре да ва ња про фе со ри и 
уче ни ци су пре да ва чу по ста вља ли 
ра зно вр сна пи та ња ин те ре су ју ћи се 
за за ни мљи ву те му из исто ри је.

Ђа ци на про мо ци ји 
ро ма на „Ме си ја“
У пе так 8. апри ла 2016. го ди не 

у На род ној би бли о те ци „Ра до сав 
Љу мо вић“ у Под го ри ци, ор га ни зо-
ва на је про мо ци ја ро ма на „Ме си-
ја“, ауто ра мр Ве се ли на Пи ле ти ћа. 
Аутор је ма ги стар књи жев но сти и 
пси хо те ра пе ут.

У пред ста вља њу књи ге, уз ауто ра 
и дру ге го сте уче сто вао је и рек тор 
на ше Бо го сло ви је, а би ли су при-
сут ни и уче ни ци пе тог и не ко ли ка 
уче ни ка че твр тог раз ре да са про фе-
со ром Ду ша ном Би го ви ћем.

Мар ков дан ска ли ти ја 
у Под го ри ци
На То ми ну не де љу и пра зник 

Све тог апо сто ла и је ван ђе ли ста 
Мар ка, слу же не су Ли тур ги је у Вла-
шкој цр кви и у Це тињ ском ма на сти-
ру, на ко ји ма су по ја ли и чте ци ра ли 
уче ни ци Бо го сло ви је.

Пре да ва ње г. Зо ра на Ка ле зи ћа
У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је у по не де-

љак 11. апри ла 2016, упри ли че но је пре-
да ва ње Зо ра на Ка ле зи ћа, на род ног умјет-
ни ка и пје ва ча о му зи ци.

Про сла ва Бла го ви је сти и до дје ла 
Бла го вје штен ских на гра да
Пра зник Бла го ви је сти мо ли тве но и 

све ча но је про сла вљен у Це тињ ском ма-
на сти ру и Це тињ ској бо го сло ви ји 7. апри-
ла 2016.

Ли тур ги ју су слу жи ли про то је реј–ста-
вро фор Обрен Јо ва но вић, про то је реј–ста-
вро фор Гој ко Пе ро вић, про то син ђел Исак 
Си мић, све ште ник Ан ђел ко Бо ри чић, је-
ро мо нах Ан дро ник из Ру си је и про то ђа-
кон Игор Ба ла бан. На Ли тур ги ји су од го-
ва ра ли ђа ци Це тињ ске бо го сло ви је.

По за вр ше ној Ли тур гији у тр пе за ри ји 
Бо го сло ви је упри ли че не су до дје ле бла го-
вје штен ских на гра да нај бо љим и нај кул-
тур ни јим уче ни ци ма.

Све уче ни ке, про фе со ре и го сте шко ле 
по здра вио је рек тор о. Гој ко Пе ро вић, ко ји 
је и уру чио уче ни ци ма при год не на гра де.

Бла го вје штен ске на гра де су до би ли 
уче ни ци V раз ре да: Сте фан Ра да ко вић, 
Ни ко ла Ра шко вић и Ве ли бор Кра ји шник; 
уче ни ци IV раз ре да: Игор Ма ли но вић, 
Ни ко ла Жу нић, Ран ко Нин ко вић; уче ни-
ци III раз ре да: Игор Ћу лум, Ср ђан Да че-
вић и Сте фан Ђер ко вић; уче ни ци II раз-
ре да: То ми слав По по вић, Еми ли јан Би ли-
нац и Цвјет ко Пе рић; уче ни ци I раз ре да: 
Ва си ли је Ми хај ло вић, Сте фан Сте влић и 
Ма ти ја Ми нић. 

Пре да ва ње ака де ми ка 
проф. др Зо ра на Ла ки ћа
У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је Све тог Пе-

тра Це тињ ског, у че твр так 7. апри ла 2016, 
упри ли че но је пре да ва ње исто ри ча ра 
проф. др Зо ра на Ла ки ћа, ака де ми ка ЦА-
НУ.

Ува же ног ака де ми ка Зо ра на Ла ки ћа 
про фе со ри ма, уче ни ци ма и го сти ма шко-
ле пред ста вио је рек тор про то је реј–ста-
вро фор Гој ко Пе ро вић.
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је у уто рак, 10. ма ја 2016, ули ца ма 
Тив та, по во дом пра зни ка спа љи ва ња 
мо шти ју Све тог Са ве, пра знич ну Ли ти-
ју са мо шти ма Пре влач ких му че ни ка. 
У све ча ној ли ти ји уче сто ва ли су сви 
уче ни ци Це тињ ске бо го сло ви је.

Ма ту ран ти за вр ши ли 
с ре дов ном на ста вом
У сри је ду 11. ма ја 2016, ма ту ран ти 

XX ге не ра ци је об но вље не Бо го сло ви је 
Све тог Пе тра Це тињ ског (2011–2016), 
за вр ши ли су ре дов ну на ста ву у школ-
ској 2015/16. го ди ни.

По след њи час одр жан је код про то-
је ре ја мр Ар се ни ја Ра до ви ћа. На кон 
ча со ва уче ни ци су са сво јим раз ред-
ним ста ре ши ном проф. др Бу ди ми ром 
Алек си ћем оти шли до Це тињ ског ма-
на сти ра, гдје су се по кло ни ли мо шти-
ма Све тог Пе тра Це тињ ског. По том 
је ис пред шко ле при ре ђе на про зив ка 
ма ту ра на та, ко ји су се том при ли ком 
за хва ли ли про фе со ри ма и сво јим мла-
ђим колегамa.

У ве чер њим ча со ви ма сви уче ни ци 
Бо го сло ви је уче ство ва ли су у тра ди ци-
о нал ној Мар ков дан ској ли ти ји ули ца-
ма Под го ри це.

Ли ти ју је пред во дио Ми тро по лит цр-
но гор ско-при мор ски г. Ам фи ло хи је, уз 
уче шће све штен ства, мо на штва и мно-
го број ног вјер ног на ро да.

Сла ва V раз ре да
Ма ту ран ти XX ге не ра ци је об но вље-

не Бо го сло ви је Све тог Пе тра Це тињ-
ског (2011–2016) про сла ви ли су сво ју 
раз ред ну сла ву, Све тог вла ди ку Ни ко-
ла ја Охрид ског и Жич ког, у по не де љак 
9. ма ја 2016. го ди не.

Ма ту ран ти су се на кон ли тур гиј-
ског са бра ња у Це тињ ском ма на сти ру 
оку пи ли са сво јим раз ред ним ста ре-
ши ном проф. др Бу ди ми ром Алек си-
ћем, го спо дом про фе со ри ма, са бра-
ћом уче ни ци ма и го сти ма Бо го сло ви је 
у тр пе за ри ји Бо го сло ви је на све ча ном 
слав ском руч ку.

Слав ски ко лач осве штао је све ште-
ник Ан ђел ко Бо ри чић, ко ји је и че сти-
тао сла ву ма ту ран ти ма.

У то ку руч ка у име шко ле све при-
сут не по здра вио је рек тор Бо го сло ви је 
о. Гој ко Пе ро вић.

Уче ни ке и про фе со ре по здра вио 
је и г. Го ран Ве ли ми ро вић, адво кат 
из Под го ри це, ко ји је слав ском руч ку 
при су ство вао са сво јим си ном Ду ша-
ном. Овом при ли ком он је уче ни ци-
ма и про фе со ри ма по кло нио по кар ту 
Зет ске ба но ви не ко ју је из ра дио ње гов 
отац по кој ни Ду шан Ве ли ми ро вић, ко-
ји је за вр шио пред рат ну Бо го слов ско-
учи тељ ску шко лу на Це ти њу.

Ма ту ран ти су са сво јом са бра ћом 
бо го сло ви ма от пје ва ли и не ко ли ко на-
род них пје са ма а на род ни гу слар Ра јо 
Во ји но вић је пје вао уз гу сле.

Уче ни ци Бо го сло ви је 
на ли ти ји у Тив ту
Ми тро по лит цр но гор ско-при мор-

ски го спо дин Ам фи ло хи је пред во дио 
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Ђорђе Аврамовић, 
Браничевска епархија

Стефан Радаковић, 
Сремска епархија

Велибор Крајишник, 
Зворничко-тузланска епархија

Никола Рашковић, 
Београдско-карловачка митрополија

Драган Мандић, 
Дабробосанска митрополија

Никола Филиповић, 
Београдско-карловачка митрополија

Матуранти XX генерације 
обновљене Богословије Св. Петра цетињског (2011–2016)

По здрав но сло во ма ту ран ти ма XX ге не ра ци ји 
об но вље не Це тињ ске бо го сло ви је

Ви со ко пре ча сни оче рек то ре,
Ува же ни про фе со ри,
Дра га бра ћо и се стре,
Мно го је да на у Бо га, али ни је дан ни је као овај. Ми да нас ис пра ћа мо још јед-

ну ге не ра ци ју об но вље не Це тињ ске бо го сло ви је и при па ла ми је ве ли ка част да 
их у име свих уче ни ка по здра вим, и за же лим сву сре ћу ово га сви је та.

Да их Го спод укри је пи у њи хо вом бу ду ћем жи во ту. Што мо ли ли и од Бо га тра-
жи ли, Бог им да ри вао. Мо ли тва им Бо гу до пи ра ла, на пу ту их сре ћа су сре та ла.



Прозивкаустиховима
Пр ви иде Авра мо вић Ђор ђе,

Кад за пје ва, ло ми се и гво жђе.

Дру ги је на спи ску Кра ји шник Ве ли бор,
Бив ши цен зор тре ћа ци ма, ви так као бор.

За кљу чав’о ин тер нат и ђа ке бу дио,
Ди вим му се што се то ли ко тру дио.

Тре ћег ће мо ви дјет’ Ман ди ћа Дра га на,
На слу жбу је ка снио ско ро сва ког да на.

Че твр ти је Ра да ко вић Сте фан; да вам ка жем ово –
ва зда ј’ био пор тир на цр ве но сло во.

Пе то га про зи вам би бли о те ка ра,
До гу рао и до ти пи ка ра,

И ево га са да за вр ша ва шко лу –
По здра ви мо – Ра шко вић Ни ко лу.

Про зи вам и ше стог, нај ста ри јег ђа ка,
Вјеч ног цр кве ња ка,

Чте ца од вла ди ке за раз не при ли ке,
Мог бра та из клу пе, гор ско га со ко ла,

А то вам је, дра ги мо ји, Фи ли по вић Ни ко ла.

Не дељ ко То мић, уче ник IV раз ре да
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