
ЦЕТИЊСКИ 
БОГОСЛОВАЦ
Обновљени часопис ученика Богословије Светог Петра Цетињског

Број 3 • Година II • Јун 2017.



Ученици првог разреда XV генерације са својим разредним 
старешином, протојерејем мр Арсенијем Радовићем, 

с лијева на десно: Матија Тапушковић, Немања Кљајевић, 
Василије Бољевић, Никола Кисић, Лазар Брборић, 

Никола Бошковић, Милан Малеш, Дејан Живановић, 
Тодор Величковић и Андрија Вујовић

Испраћај матураната XXI генерације



Издаје:
Богословија Светог Петра Цетињског, 
Цетиње

За издавача:
Протојереј–ставрофор Гојко Перовић, 
ректор

Уредник:
Ђакон Душан Биговић

Лектура и коректура:
Ивана Јовановић

Дизајн:
Јереј Александар Орландић

Редакција:
Ученици Богословије 
Светог Петра Цетињског

Штампа:
Арт Графика, Никшић

Тираж:
500

Уредништво:
Богословија Светог Петра Цетињског
Медовина бб, 81250 Цетиње, Црна Гора

Тел: +382 41 232 462; 231 246; 234 733
Факс: +382 41 230 075

email: bogoslovija@t-com.me
           bogoslovija@gmail.com

www.bogoslovija.me

ИЗ САДРЖАЈА:

Све ти вла ди ка Ни ко лај
При ја тељ ско пи смо бо го сло ву 
ко ји се спре ма за све ште нич ки чин   2

Жи вот и де ло Све ште но му че ни ка 
Лу ке Вук ма но ви ћа     5

Ра ђа ње Срп ске др жа ве  16

Aрхивскa секцијa Бо го сло ви је 33

Но во ја вље ни Све ти тељ Цр кве – 
Епи скоп Мар да ри је Уско ко вић 36

Ма ту ран ти бе сје де   38

По сје та и по кло ње ње 
Бо го ро ди ци Чај нич кој   46

Из жи во та Бо го сло ви је 
у другом по лу го ди шту 
школ ске 2016/17.    50

Но ва ге не ра ци ја 
свр ше них бо го сло ва 
Це тињ ске бо го сло ви је   56

Са благословом 
Његовог Високопреосвештенства
Архиепископа цетињског и 
Митрополита црногорско-приморског
г.  Амфилохија

ЦЕТИЊСКИ 
БОГОСЛОВАЦ
Обновљени часопис ученика Богословије Светог Петра Цетињског на Цетињу

Број 3 • Година II • Јун 2017.

Насловна страна:
Свештеномученик 
Лука Вукмановић

CIP -  Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0890 = Цетињски богословац
COBISS.CG-ID 30424592



Ти си млад, и као та кав из ло жен 
си мно гим свет ским ис ку ше њи-
ма. Али бу ди по сто јан и ве руј, да 

те је Го спод иза брао „из мај чи не утро-
бе“ и по све тио те Се би на слу жбу.
Којасутоглавнаискушењанашег

времена,којабимоглаузнемирава
ти твој дух? Међу првима свакако
славољубље и користољубље. Не ки 
од тво јих школ ских ко ле га сте ћи ће 
углед не по ло жа је, би ло као ви со ки др-
жав ни чи нов ни ци, успе шни и по слов ни 
љу ди, ви со ки офи ци ри или но ви на ри 
са ве ли ким пла та ма и ви со ким угле-
дом. Тво ја пла та би ће вр ло скром на, 
ма ња од ве ћег бро ја тво јих па ро хи ја на. 
По ми сли, ко од њих мо же опра шта ти 
људ ске гре хе у име Бож је, осим те бе? 
Ка да бо га ти до спе ју на са мрт нич ку по-
сте љу, шта он да? Та да се обо је ме ђу-
соб но пре зи ру, и чо век и ње го во бла го; 
са мрт ник пре зи ре сво је не по треб но 
бла го, а бла го, би ло ко ли ко ве ли ко, не 
мо же спа си ти сво га соп стве ни ка. Је ди-
но што са да ве зу је са мрт ни ка и ње го во 
бла го, то је ме ђу соб ни пре зир и мр-
жња. У том стра шном ча су аго ни је, бо-
ле сник не ће тра жи ти по моћ ни од бан-
ка ра, ни ди пло ма та ни ге не ра ла, не го 
ће мо ли ти те бе за по моћ. Уви ђа ју ћи да 
га је све на пу сти ло и да он на пу шта све, 
као да вље ник ко ји се хва та за слам ку, 
он оче ку је по моћ са мо од те бе. По моћ 
да спа сеш ду шу ње го ву. Упо ре ди са да 
при вре ме ну људ ску моћ и свет ску та-
шти ну, са те би Бо гом да том вла шћу, да 
опра шташ гре хе и да спа са ваш ду ше за 
веч ни жи вот. Због то га не сма трај ово 

ис ку ше ње као гу би так, већ као ве ли ку 
ду хов ну до бит.
Другоискушењејестрахзасутра

шњицу. Ти ћеш има ти же ну, ма ту шку, 
и де цу. Шта ре ћи о њи хо вом из др жа-
ва њу, вас пи та њу и оси гу ра њу жи во та, 
јер жи вот је те жак и су ров? Сва ка ко! 
Али, ево шта про рок Бож ји ка же: „Би-
јах млад и остар јех, и не ви дјех пра-
вед ни ка оста вље на, ни дје це ње го ве да 
про се хље ба“ (Пс. 37, 25). А ти знаш 
шта ре че Го спод твој: „Не бри ни те 
се, да кле, го во ре ћи: Шта ће мо је сти, 
или шта ће мо пи ти, или чи ме ће мо се 
одје ну ти?“ (Мт. 6, 31). А ка кву је пла-
ту имао Го спод Исус Хри стос и ка кво 
оси гу ра ње жи во та апо сто ли ње го ви? 
Исто ри ја Цр кве Хри сто ве, за чи та вих 
де вет на ест ве ко ва све до чи, да ни ка да 
и ниг де све ште ник Хри стов ни је умро 
од гла ди, ни ти су де ца ње го ва хлеб 
про си ла. (На рав но из у зи ма ју ћи вре ме 
го ње ња и му че ни штва, где су не са мо 
све ште ни ци, не го и сви хри шћа ни све-
та, би ли на му ка ма Хри ста ра ди). А ја 
мо гу да те уве рим, да сам у свом ду гом 
ис ку ству, до жи вео да ви дим не ко ли ко 
ми ли о не ра и бо га тих љу ди, ка ко про-
се од сво јих при ја те ља хлеб и скло ни-
ште; али ни ка да ни јед ног све ште ни ка. 
Бог шти ти сво је вер не слу жи те ље, па 
не стра хуј мно го ни за сред ства, ни за 
оси гу ра ње жи во та.
Треће твоје искушење биће

скромностибезначајносттвогапо
зиваитвојеЦркве. Мно ги ће ти ре ћи 
да Пра во слав на цр ква игра не знат ну 
уло гу у свет ској исто ри ји, па и у Хри-
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шћан ству. Ко ти је то ре као? Не 
сти ди се ла на ца у ко је су око ва ни 
ско ро две ста ми ли о на тво је бра ће, 
Хри ста ра ди. Ни ти њи хо вог си ро-
ма штва, ни ти њи хо ве при гу ше не 
пат ње и њи хо вог апо стол ског стра-
да ња. „Као ожа ло шће ни а уви јек 
ра до сни, као си ро ма шни а мно ге 
бо га те ћи, као они ко ји ни шта не-
ма ју а све по сје ду ју“ (II Кор. 6, 10). 
Ви диш, на ша Цр ква је апо стол ска 
не са мо по уче њу, не го и по жи во ту 
и стра да њу. Овим је пра во слав ни 
на род од Бо га ви со ко по ча ство ван: 
„Јер је ва ма да ро ва но за Хри ста, 
не са мо да вје ру је те у Ње га, не го 
и да стра да те за ње га“ (Флп. 1, 29). 
Осло бо ди се осе ћа ња ни же вред но-
сти, по слу шај ре чи све тог апо сто-
ла Па вла, ка ко раз дра га но и по но-
сно го во ри о го ње њу Цр кве у вре ме 
им пе ра то ра Не ро на. И упо ре ди са 
са да шњим стра да њем тво је Пра во-
слав не цр кве. Про го ње на Цр ква је 
исти ни та и пра ва Цр ква: „Јер ко га 
љу би Го спод, оно га и ка ра; и би је сва-
ко га си на ко је га при ма“ (Јев. 12, 6). 
Го спод се ве се ли Цр кви, ко ја у вре ме 
ми ра ши ри про грес и сла ву Ње го ву на 
зе мљи; али Он се мно го ви ше ве се ли 
Цр кви, ко ја у те шким вре ме ни ма стра-
да за Ње га. Упам ти то и раз ми шљај о 
то ме. Раз ми шљај, исто та ко о хе рој-
ском стра да њу сво јих пре да ка за Цр-
кву Хри сто ву. Раз ми шљај о мо рал ној 
до би ти и од је ку то га стра да ња ши ром 
све та. Не ка да пу сте и пра зне цр кве у 
Аме ри ци, и на дру гим ме сти ма, са да су 
пре пу не све та. Овај ре ли ги о зни пре по-
род ши ром све та ја вио се у ве ли кој ме-
ри и за слу гом тво је про го ње не Цр кве. 
Ка да сло бод ни љу ди, окру же ни ми ром 
и из о би љем, за бо ра вља ју Хри ста; он да 
Го спод Бог до пу шта вре ме на стра да-
ња и не во ља да се по ка же ка ко из гле да 

овај свет без Хри ста. То је свет: збр ке, 
гро зо та, зло чи на, то је – та ма и па као. 
Љу ди те шко ве ру ју пре не го што ви де. 
Због то га је, опет, Син Чо вје чи ји мо рао 
би ти уз диг нут; као што је не кад Мој си-
је у пу сти њи ви со ко уз ди зао зми ју од 
ба кра да ле чи обо ле ле љу де. И ово га 
пу та, као и увек ра ни је ка да је Го спод 
уз ди зат, увек је при вла чио љу де се би. 
Ви ди мо ка ко се љу ди у мно гим зе мља-
ма вра ћа ју Ње му, и ка ко се ис це љу ју 
од бо ле сти ате и зма и ан ти хри шћан-
ства. Стра да ње не ке не ви не лич но сти, 
увек иза зи ва ве ли ко са у че шће у ср ци-
ма људ ским. Ко ли ко тек стра да ње не-
ви ног Си на Бож јег кроз чла но ве Цр кве 
Ње го ве, тре ба да ра ду је ду шу тво ју!?

За то, ра дуј се, јер цео свет по ста је 
бо љи због стра да ња Цр кве тво је! Јер 
стра да ју ћи у до мо ви ни, она је са да нај-
ве ћи Хри стов ми си о нар ван до мо ви не.
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Све ште но му че ник др Лу ка Вук ма-
но вић је ро ђен на пра зник Пре-
по доб не Па ра ске ве Срп ске, 14. 

ок то бра 1907. го ди не. Све тлост про-
ла зног све та угле дао је у се лу Утрг, у 
обла сти Црм ни ца, ко ја се на ла зи у ју-
жном де лу Цр не Го ре, у не по сред ном 
окру же њу Ска дар ско га је зе ра. Ро ђен 
је у пле ме ну Под гор, од оца Ни ко ле и 
мај ке Ма ри је, у јед ној ти пич ној си ро-
ма шној се о ској по ро ди ци. Отац Ни ко-
ла, по за ни ма њу зи дар, као и сви та да-
шњи се ља ни, ра дио је и на зе мљи, док 
му је мај ка Ма ри ја би ла до ма ћи ца. Бог 
им је по да рио че тво ро де це, три си на 
и јед ну ћер ку. Ка ко би имао до вољ но 
но ва ца за шко ло ва ње сво је из у зет но 
та лен то ва не де це, Ни ко ла је ра но оти-
шао за Аме ри ку, где је ра дио нај те же 
ру дар ске по сло ве, док је Ма ри ја оста-
ла у Цр ној Го ри да бри не о по ро ди ци.

Још као де те, ма ле ни Лу ка раз ли ко-
вао се од сво ја два бра та, ста ри јег Ђу ра 
и мла ђег Све то за ра, али и од сво је се-
стре Ми ли це, јер се ис ти цао по себ ном 
по бо жно шћу и озбиљ но шћу, и већ се 
та да мо гло ви де ти да ће Лу ка кре ну ти 
осо бе ним жи вот ним пу тем, пу тем све-
ште нич ког слу же ња Бо гу и бли жњи ма. 
На жа лост, у том пе ри о ду, из ме ђу два 
свет ска ра та, Цр на Го ра је по ста ла ду-
хов но рас по лу ће на зе мља. По сво јој 
ду хов ној нео пит но сти, а и због сла бе 
оцр кве ње но сти на ро да, мно ги су у Цр-
ној Го ри, а пре све га ме ђу си ро ма шни-
јим сло је ви ма дру штва и сту дент ској 
омла ди ни, би ли за хва ће ни па губ ним 
иде ја ма ко му ни зма. На жа лост, и два 
ве о ма та лен то ва на бра та Све то га Лу ке 
би ли су слич них по гле да на свет, те су 
се ве о ма ра но за ра зи ли ма те ри ја ли-

змом марк си стич ко-ле њи ни стич ког 
ти па. На тај на чин, иако спо ља срећ на 
и је дин стве на, по ро ди ца Вук ма но вић 
је у са мој ства ри би ла нај ду бље ду хов-
но раз је ди ње на и по де ље на, што се ка-
сни је ја сно и тра гич но по ка за ло.

Ста ри ји брат Све то га Лу ке – Ђу ро, 
од ли чан сту дент тре ће го ди не кла сич-
не фи ло со фи је на Сор бо ни, за вр шио 
је свој зе маљ ски пут ве о ма ра но, у 23. 
го ди ни жи во та. Пре ми нуо је од ту бер-
ку ло зе по сле шест ме се ци ба ти ња ња 
у ита ли јан ским за тво ри ма, у ко је је 
до спео на про пу то ва њу за Ју го сла ви-
ју, због ко му ни стич ких ак тив но сти у 
Па ри зу и ме ђу на род не по тер ни це ко ја 
је за њим би ла рас пи са на. Мла ђи брат 
Све то га Лу ке – Све то зар, зва ни Тем по, 
за вр шио је Прав ни фа кул тет у Бе о-
гра ду, а ка сни је је по стао је дан од нај-
и стак ну ти јих ру ко во ди ла ца ко му ни-
стич ког по кре та у Ју го сла ви ји, док му 
је се тра Ми ли ца умр ла ве о ма мла да, у 
де вет на е стој го ди ни жи во та.

По сле за вр ше не Бо го сло ви је на Це-
ти њу, Све ште но му че ник Лу ка Црм-
нич ки се 1927. упи сао на Пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду. Још 
не за вр шив ши ни пр ву го ди ну сту ди ја, 
ње га сре ће вест да му је умро отац Ни-
ко ла. Ка ко су му не што ра ни је умр ли 
и брат Ђу ро и се стра Ми ли ца, Лу ка је, 
да би ма те ри јал но обез бе дио шко ло ва-
ње сво га бра та Све то за ра, бу ду ћег ко-
му ни стич ког ге не ра ла и отво ре ног не-
при ја те ља, био при мо ран да пре ки не 
сту ди је, вра ти се у Цр ну Го ру, оже ни и 
за по сли. Бо го слов ски фа кул тет у Бе о-
гра ду је за вр шио на кнад но, а на истом 
фа кул те ту је 1940. од бра нио и док тор-
ску ди сер та ци ју.

ЖивотиделоСвештеномученика
ЛукеВукмановића
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Та ко се мла ди Лу ка оже нио 1928. 
Дра ги њом Ло пи чић, из обли жњег се ла 
Це клин, а већ сле де ће 1929. ру ко по ло-
жен је за све ште ни ка, до бив ши Гра хов-
ску па ро хи ју. Са мо го ди ну да на по сле 
до би ја пре ме штај за па ро ха у свој род-
ни Утрг. Са смер ном су пру гом Дра ги-
њом, ко ја је би ла ста ме ни стуб по ро ди-
це, и ко ја га је по Про ми слу Бо жи јем 
да ле ко над жи ве ла, упо ко јив ши се у 88. 
го ди ни жи во та, имао је че тво ро де це – 
Че до ми ра, Ко са ру, Ни ко лу и Рок сан ду. 
Сва де ца Све ште но му че ни ка Лу ке, као 
и ско ро сви Вук ма но ви ћи, за вр ши ла 
су ви со ке шко ле и уни вер зи те те, а дво-
је њих, Че до мир и Ко са ра, по ста ли су 
и док то ри у сво јим обла сти ма, он на 
Ме ди цин ском а она на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду.

Од мах на по чет ку сво је све ште нич-
ке слу жбе, као зна ме ње ње го ве ка сни је 
му че нич ке смр ти, Све ште но му че ник 
Лу ка имао је пре тр пе ти стра шно и ве-
о ма рет ко ис ку ше ње, по твр див ши на 
тај на чин Хри сто ве ре чи да је „узак и 
тр но вит пут ко ји во ди у Цар ство не бе-
ско“. На и ме, 20. апри ла 1931. го ди не, 

за вре ме Ве ли ко га вхо да у то ку све те 
Ли тур ги је, ко ју је слу жио у цр кви Све-
то га Ни ко ле у се лу Ов то чи ћи ма, на 
мла дог све ште ни ка Лу ку из вр шен је 
атен тат. На ње га је усред слу жбе Бо-
жи је не ко ли ко пу та пу цао из ве сни Јо-
ван Стјеп че вић и са два ре вол вер ска 
хи ца по го дио овог но вог му че ни ка Цр-
кве Хри сто ве. Те шко ра њен, Све ти тељ 
Лу ка је крај њим на по ром ус пео да уђе 
у ол тар и пред ло же не пре ча сне Да ро-
ве по ло жи на Све ту тр пе зу. Са мо пар 
тре ну та ка ка сни је он се сав у кр ви сру-
шио на под ол та ра. Хит но је пре ба чен 
у Под го рич ку бол ни цу, где су ле ка ри 
крај ним на по ром ус пе ли да му спа су 
жи вот. Он да шњи Ми тро по лит цр но-
гор ско-при мор ски Га ври ло До жић, 
пи сао је дан ка сни је у из ве шта ју Све-
то ме Си но ду СПЦ у Бе о гра ду о атен та-
ту, сум њи че ћи ло кал не ко му ни сте да 
сто је у ње го вој по за ди ни. Ми тро по лит 
Га ври ло је у пи сму Све то ме Си но ду из-
ме ђу оста лог ис та као да су у све ште-
ни ку Лу ки ко ји је „сво јом рев но сном 
слу жбом и сво јим вла да њем све ви ше 
за до би јао љу бав на ро да и имао код ње-
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га све ве ћи ауто ри тет“… „про тив ни ци 
Цр кве“ и та да шњег ста ња „гле да ли не-
са ло ми ву смет њу за сво ју ак ци ју“. Они 
су, по ре чи ма ми тро по ли та Га ври ла, 
„стра шним зло чи ном, ко ји се од и грао 
у под гор ском хра му, хте ли ту смет-
њу да от кло не на је дан гро зан на чин, 
ка кав ни је по знат у овим кра је ви ма“. 
Ипак, ка сни ја ис пи ти ва ња су по ка за ла 
да иза атен та та мо жда ди рект но и ни су 
сто ја ли ко му ни сти, већ да је по ме ну ти 
Јо ван Стјеп че вић био умо бо лан чо век, 
ко ји је по сво јој бо ле сти, не зна ју ћи 
мно го за се бе, пу цао у Све ти те ља Лу-
ку. Но, и да нас по сто ји вео сум ње – да 
ли је умо бол ни Јо ван тек та ко, сам и 
без ичи јег на го во ра, узео ре вол вер и 
ушав ши у цр кву пу цао у све ште ни ка? 
Оно што је си гур но и исто риј ски са-
свим тач но је сте, да је још у 23. го ди ни 
сво га жи во та Све ште но му че ник Лу ка 
про лио сво ју крв за свог во ље ног Хри-
ста. Да ли са мо по на го во ру де мон-
ском или по сред но и пре ко ути ца ја 
ко му ни ста, до зна ће се у онај стра шни 
дан ка да све тај не бу ду от кри ве не пред 
ли цем Све ви де ћег Бо га.

Све ште ник Лу ка је све вре ме ра та 
ра дио као про фе сор на Бо го сло ви ји на 
Це ти њу, и жи вео је до ста си ро ма шно, 
као уоста лом и ско ро сва Цр на Го ра 
у рат но вре ме. Ита ли јан ски, а ка сни-
је, од је се ни 1943, не мач ки оку па то ри, 
ко ји су вла да ли Цр ном Го ром до кра-
ја 1944, ни ка да ни су ус пе ли да од не-
по ко ле бљи вог ан ти фа ши сте, оца Лу ке 
Вук ма но ви ћа, на пра ве са рад ни ка на-
ци зма. Он је увек знао да са чу ва сво-
је све ште нич ко до сто јан ство и ма да је 
био отво ре ни ан ти ко му ни ста ни је се-
би до зво ља вао да га иде о ло шка бор ба 
про тив ко му ни зма од ве де у не ку са-
рад њу са Ита ли ја ни ма или Нем ци ма у 
њи хо вој бор би про тив са ве зни ка. 

Све оп шта тра ге ди ја срп ског на ро да 
и Срп ске Цр кве у Дру гом свет ском ра-
ту, би ла је за Све ти те ља Лу ку уве ћа на 
и лич ном тра ге ди јом у по ро ди ци. Ње-
гов мла ђи брат Све то зар, ко га је лич но 
шко ло вао и из др жа вао ско ро до са мог 
ра та, по стао је ко му ни стич ки ге не рал и 
отво ре ни не при ја тељ Цр кве Хри сто ве.

Ко му ни сти су, још у је сен 1941, по-
че ли са ма сов ним и до та да не за пам ће-
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ним ли кви да ци ја ма, ка ко су они то го-
во ри ли, „не на род них еле ме на та“. Под 
та квим „еле мен ти ма“, ови но ви џе ла ти 
над пра во слав ним Ср би ма, под ра зу ме-
ва ли су све штен ство, мо на штво, углед-
не до ма ћи не, бо га ти је љу де, про фе со ре, 
слу жбе ни ке бив ше Ју го сло вен ске др-
жав не упра ве и уоп ште све ан ти ко му-
ни сте. Брат Све ти те ља Лу ке, Све то зар, 
ко га је Лу ка ве о ма во лео и шко ло вао, 
од јед ном се на шао на су прот ној стра ни 
бор бе не ли ни је. То је на жа лост био ве о-
ма чест слу чај у Цр ној Го ри, где су ро-
ђе на бра ћа не рет ко би ли чла но ви или 
сим па ти зе ри два су про ста вље на по кре-
та, мо нар хи стич ког, ко ји је при зна вао 
кра ља и бо рио се за вра ћа ње ста рог си-
сте ма вла да ви не, и ко му ни стич ког, ко ји 
се бо рио за ру ше ње ста ро га си сте ма и 
уво ђе ње без бо жног ко му ни зма. Ко ли ка 
је и ка ква та тра ге ди ја би ла, са мо де-
ли мич но све до че и сле де ћи при ме ри. 
На и ме, ка да је јед ном при ли ком, пред 
крај са ми ра та, мај ка Све ти те ља Лу ке 
и исто вре ме но мај ка ко му ни стич ког 
ге не ра ла Све то за ра, Ма ри ја, упи та ла 
сво га нај мла ђег си на Све то за ра: „Шта 
ће би ти са то бом ако Лу ка по бе ди? Овај 
је крат ко од го во рио: „Зна се“. „А шта ће 
би ти ако ви по бе ди те?“ „Зна се, стре-
ља ће мо га“, опет је по твр дио исто вет-
ним ре чи ма њен син, та да шњи ви со ки 

ко му ни стич ки офи цир. Мај ка се та да, 
ка ко је у сво јој књи зи „Ре во лу ци ја ко-
ја те че“ пи сао сам Све то зар Вук ма но-
вић, уда ри ла ша ка ма у пр си ко ји ма их 
је обо ји цу по до ји ла и от хра ни ла, па ће 
ре ћи: „Ка ко год узмеш, мај ци је ку ку“. 
И за и ста, та ко је на кра ју ра та, по сле 
по бе де ко му ни зма, и би ло са мно гим 
мај ка ма у Цр ној Го ри. Гор ка суд би на 
бра то у би лач ког су ко ба ни је се до та кла 
са мо по ро ди це и мај ке Све то га Лу ке, 
већ и по ро ди ца и мај ки још 100 све-
ште ни ка и 20 000 не ви но по би је них 
при пад ни ка мо нар хи стич ког по кре та 
из Цр не Го ре. Они су по крат ком по-
ступ ку, по од лу ка ма пре ког вој ног су да, 
не ми ло срд но ли кви ди ра ни од стр не кр-
во жед них ко му ни стич ких џе ла та, ма ја 
ме се ца 1945. го ди не. Стре ља ни су по 
уна пред при пре мље ном пла ну у шу ма-
ма Сло ве ни је. Је ди на „кри ви ца“ им је 
би ла – не при ја те љи ко му ни зма. Ме ђу 
њи ма је био и Све ште но му че ник Лу ка 
Вук ма но вић.

Но, брат ска смрт увек је ка и нов ски 
те шка за џе ла те. То све до чи и сле де ћи 
при мер ве зан за му че нич ку кон чи ну 
Све ште но му че ни ка Лу ке. По ве ра ва ју-
ћи се јед ном при ли ком да на шњем Ми-
тро по ли ту цр но гор ском Ам фи ло хи-
ју, сам је брат Све то га Лу ке, Све то зар 
Вук ма но вић – Тем по, по твр дио да је 

Све ште но му че ник др Лу ка Вук ма но вић је за вре ме свог 
крат ког, и до га ђа ји ма бур ног и плод ног жи во та, ис пи сао 
не ке од нај леп ших стра ни ца у исто ри ји Срп ске Пра во
слав не Цр кве. Био је хе рој и за љу бље ник ве ре, оли че ње 
хри шћан ског мо ра ла, скро ман, ши ро ке кул ту ре и обра зо
ва ња. Ин те ре си Цр кве и ши ро ких сло је ва си ро ма шног на
ро да би ли су му из над ње го вих соп стве них ин те ре са. Он 
је та ко дао при мер и ута бао пут за мно ге ге не ра ци је у на
шем на ро ду и по ка зао ка ко се за оства ре ње иде а ла ве ре и 
Хри шћан ске Цр кве под но се жр тве, пре вла да ва ју не да ће 
и ис ку ше ња, под но се удар ци са свих стра на, и ко нач но 
– ка ко се за иде а ле Пра во слав не Цр кве и на ше ве ре при
ла же соп стве ни жи вот.
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он за и ста сво јој мај ци ре као оне го ре 
на ве де не ре чи, ре чи ко је су све до чи ле 
о тра ге ди ји јед ног на ро да, јед не зе мље 
и јед не по ро ди це. Он је до слов це Ми-
тро по ли ту ка зао сле де ће: „Тач но је да 
сам ре као мај ци – стре ља ће мо га! Тач-
но је. А има не што та ко ђе тач но, а што 
ва ма са да пр ви пут ис по ве дам, а што 
се зна. За бра нив ши мај ци да ме о то ме 
ви ше ика да пи та, окре нуо сам се, из-
ле тио на по ље и за ри дао“.

Тај ка и нов ски ком плекс, ко ји је 
про ја вљен у жи во ту Све то за ра Вук ма-
но ви ћа, очи то је у исто ри ји Цр не Го-
ре не рет ко до би јао и оне уни вер зал-
не ме та фи зич ке раз ме ре. Ипак, по сле 
ра та, ко му ни стич ки ге не рал Све то зар 
Вук ма но вић зва ни Тем по, де ли мич но 
се оду жио сво ме бра ту и Све ти те љу 
Лу ки на тај на чин што је шко ло вао сву 
његову де цу, и бри нуо се о њи ма док 
ни су ста са ли за са мо стал ни жи вот.

Дела
Све ти тељ Лу ка Црм нич ки био је ве о-

ма пло дан ства ра лац и на уч ни рад ник. 
Ње го ва док тор ска ди сер та ци ја, ко ју је 
1940. од бра нио на Пра во слав ном бо-
го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, и 
ко ја но си на зив „Ма те ри ја ли стич ко и 
Хри шћан ско схва та ње исто ри је“ пра во 
је ре мек де ло, ка ко по сти лу та ко и по 

са др жа ју. Он је на пи сао и јед ну крат ку 
„Дог ма ти ку“ Пра во слав не Цр кве, ко ја 
је на ме ње на упра во ђа ци ма Бо го сло-
ви је на Це ти њу. По себ но су вред ни па-
жње и ње гов оп шир ни „Ка ти хи зис“, у 
ко ме је по дроб но из ло жио осно ве пра-
во слав не ве ре, и ко ји је ко ри стио при 
пре да ва њу ве ро на у ке као гим на зиј ски 
про фе сор у Ско пљу и на Це ти њу, као и 
ње го во мо жда глав но де ло „Па стир ско 
бо го сло вље“, у ко ме је уме шно пре-
до чио чи та те љи ма основ не пој мо ве 
о за да ци ма јед ног пра во слав ног све-
ште ни ка у мо дер ном дру штву. Ње го ве 
штам па не „Бе сје де“ пу не су ме до точ-
них ре чи и по у ка, а ње го ва „Ре ли гиј-
ско-фи ло соф ска и со ци о ло шка раз ма-
тра ња“ оди шу бри гом за сва ког чо ве ка, 
за сва ку људ ску ду шу. Све ти тељ Лу ка 
Црм нич ки пи сао је и о Вла ди ци, пе сни-
ку и фи ло со фу Пе тру Дру гом Пе тро-
ви ћу Ње го шу у сво јој књи зи „Искри це 
о Ње го шу“, а у ње го вој „Хри шћан ској 
ети ци у су че ља ва њу са ко му ни стич ком 
прак сом“ је згро ви то је от крио сву ду-
ше по губ ност ко му ни стич ке иде о ло ги-
је и ја сно пре до чио огром ну хри шћан-
ску над моћ над го лим, бе сми сле ним и 
без ду шним ма те ри ја ли змом.

Приредио 
Сте фан Шин жар, ма ту рант

Ма ја ме се ца 2000. го ди не у хра му Све тог Са ве у Бе
о гра ду бла же но по чив ши Па три јарх срп ски го спо дин 
г. Па вле са дру гим ар хи је ре ји ма СПЦ слу жио Све ту 
ли тур ги ју на ко јој је, по ра ни јој од лу ци Све тог Ар
хи је реј ског Са бо ра СПЦ, у ре ду са дру гим Све ште
но му че ни ци ма зва нич но при знат и у пра во слав ни 
ка лен дар СПЦ унет и Све ште но му че ник Лу ка Црм
нич ки. За јед но са Све ште но му че ни ком Јо а ни ки јем, 
Ми тро по ли том цр но гор скопри мор ским и дру гим 
све ште но му че ни ци ма и му че ни ци ма по стра да лим од 
ко му ни ста и уста ша то ком Дру гог свет ског ра та, Све
ште но му че ник Лу ка Црм нич ки се про сла вља 4. ју на 
по ста ром, а 17. по но вом ка лен да ру.
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Још у Ста ром за вје ту Бог Мој си ју 
на ре ђу је да све ште ни ци не сми ју 
узи ма ти за же не: блуд ни це, си ло-

ва не, рас пу ште ни це и удо ви це (3 Мој, 
21, 14). И у Но вом за вје ту се тра же из-
вје сне мо рал не осо би не же не па сти ре-
ве. Апо стол Па вле у Пр вој по сла ни ци 
Ти мо те ју ка же: „Та ко и же не тре ба да 
су по ште не, не ко је се угле да-
ју, три је зне, вјер не у све му“ 
(3, 11). Пра ви ла цр кве на 
су та ко ђе стро га у овом 
по гле ду. Осам на е сто 
пра ви ло апо стол ско 
на ре ђу је, да све ште-
нич ки кан ди да ти не 
сми ју узи ма ти за 
же не: удо ви це, пу-
ште ни це, блуд ни це, 
роп ки ње или глу-
ми це. Ово пра ви ло 
се до слов но по на-
вља у тре ћем пра ви-
лу Трул ског са бо ра. 
Блуд же не па сти ре ве 
цр кве на пра ви ла стро го 
осу ђу ју и ка жња ва ју. Нео-
ке са риј ски по мје сни са бор 
у свом осмом пра ви лу на ре-
ђу је да се брак оног свеште-
ни ка, чи ја се же на ули чи у пре љу би 
раз ве де, или ако не би све ште ник на 
ово при стао, да се он раш чи ни. Пре ма 
из ло же ном, све ште ни ко ва же на тре ба 
да има сле де ћа свој ства: дје во ја штво до 
бра ка, вјер ност у бра ку, ка рак тер ност 
(на ко ја спа да ју: тре зве ност и вјер ност 
у сва ком по гле ду). На ро чи то се тра жи 
мо рал на чи сто та. Брак ве зу је два би ћа 
(Еф. 5, 31). Ако се јед на стра на опо га-
ни, ци је ло се ти је ло опо га ни. Све ште-
ни ко во ти је ло, ра ди све то сти ње го ве 

слу жбе, не сми је се, пак, опо га ни ти. У 
на шем на ро ду по сто ји ка рак те ри стич-
ност гле ди шта на же ну све ште ни ко ву. 
Кад умре све ште ник, тра же од ње го ве 
удо ви це из ја шње ње хо ће ли се уда ти 
или не ће. Тек ка да до би ју из ја шње ње 
од ње да се не ће по но во уда ти, обла че 
умр лог све ште ни ка у од је ја ни је и са-

хра њу ју га. Ина че га са хра њу ју без 
од је ја ни ја. Та ко се бар при ча 

да се ра ни је по сту па ло.
Же на има мно го ути ца-

ја на свог му жа. Ути цај 
же не мо же да кри је пи 
или да сла би чо вје ка у 
ра ду. Она мо ра да има 
у ви ду и да пот по ма-
же да се код ње ног 
му жа одр жи ве ли ка 
иде ја слу жбе Цр кви 
и бли жњи ма. У слу-
жби све ште ник има 
до ста ис ку ше ња. Он 

као чо вјек мо ра че сто 
да осје ти жа лост и му ке. 

Же на та да тре ба да му бу-
де вјер ни при ја тељ и друг, 

ко ме мо же от кри ти сво је 
пат ње, ко ји ће га ра зу мје ти 
и ко ји ће му пру жи ти утје ху. 

Из овог из ла зи да же на све ште ни ко ва 
мо ра би ти оду ше вље на за Цр кву Бо жи-
ју. По ро ди ца је ће ли ја сва ко га дру штва. 
Цр ква је на ро чи то дру штво. Сва ка по ро-
ди ца је да кле, за себ на ће ли ја цр кве ног 
ор га ни зма. Дом цр кве ног па сти ра мо ра 
би ти узор за све до мо ве јед не па ро хи је. 
Же на све ште ни ко ва је глав ни са рад ник 
свом му жу у по ро ди ци. Од ње ног ра да 
за ви си успјех и углед по ро ди це све ште-
ни ко ве. Усљед овог, же на све ште ни ко ва 
тре ба да има од лич но обра зо ва ње и вас-

СвештеномученикЛукавукмановић

Какватребабити
женапастирева?

Драгиња, супруга о. Луке
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пи та ње и да је спо соб на да дâ ре ли ги о-
зно-мо рал но вас пи та ње дје ци. У до му, 
же на све ште ни ко ва тре ба да бу де до бра 
до ма ћи ца. Она тре ба да бу де скром на и 
мир на. Пре ма го сти ма и пре ма па ро хи-
ја ни ма сво га му жа, ко ји по сје ћу ју ње ну 
ку ћу, она тре ба да је љу ба зна, пред у сре-
тљи ва и го сто љу би ва. 

Же на је по опре дје ље њу Бо жи јем 
по моћ ник чо вје ку (Пост. 2, 18). Сва-
ка же на мо ра у бра ку пру жи ти са рад-
њу свом му жу у ње го вом по зи ву. Же-
на све ште ни ко ва мо же мно го по мо ћи 
свом му жу у слу жби. Она тре ба да 
по сје ћу је бо ле сни ке и да их тје ши, да 
по ма же си ро ма хе, да учи же не у по бо-
жно сти и ми ру. Сем овог, она мо ра да 
ак тив но уче ству је у ра ду жен ских дру-
шта ва у мје сту, на вас пи та њу дје це и 
на збри ња ва њу си ро ти ње.

Ис та ћи ће мо на кра ју ових крат ких 
раз ма тра ња је дан при мјер или обра-
зац же не све ште ни ко ве. То је мај ка 
св. Гри го ри ја Бо го сло ва. Она се зва ла 
Но на. Би ла је же на све ште ни ко ва. Ево 
шта при ча за њу св. Гри го ри је Бо го-
слов, њен син: „Док се дру ге же не ди че 
и по но се сво јом ље по том, при род ном 
и не при род ном, до тле се на њој мо гла 
ви дје ти са мо јед на ље по та, ду хов на 

ље по та. Она је зна ла са мо за јед но бла-
го род ство, би ти бла го че сти вом и зна ти 
од куд смо по те кли и ку да ће мо до ћи. 
Док се не ке же не од ли ку ју ште дљи во-
шћу, а дру ге бла го че сти во шћу, она је 
и у јед ном и у дру гом пре ва зи ла зи ла 
све и по сти гла нај ви ше са вр шен ство, 
јер је успје ла сје ди ни ти и јед но и дру-
го. Она се ста ра ла и о до ма ћем и свом 
бо љит ку, и све што је у ку ћи на шла, 
то ли ко је умно жи ла, као да се ни чим 
дру гим ни је ба ви ла, а ме ђу тим, то ли ко 
је би ла усрд на пре ма Бо гу и све му бо-
жан ском, као да се о ку ћи ни ма ло ни је 
ста ра ла. Код ње ни је стра да ло ово ра-
ди оног, ста ра ње о ку ћи ишло је упо ре-
до са ста ра њем о до бру љу ди. А да ли је 
она за бо ра ви ла на ври је ме мо ли тве и 
на мје сто мо ље ња? Ни је, то јој је би ла 
пр ва ми сао, или бо ље ре че но, ко се од 
ње мо гао ви ше на да ти при сту па ју ћи 
мо ли тви, да ће до би ти оно што мо ли? 
Ко је ви ше ци је нио ру ку све ште ни ко-
ву? Ко је та ко ви со ко ци је нио цје ло му-
дре ни жи вот? Ко је по бо жни је ста јао 
на све ноћ ним и днев ним псал мо пје-
ни ји ма? Ко је му чио ви ше ти је ло сво је 
по стом и бди је њем? Ко је ви ше хва лио 
дјев ство, не го ли она, прем да је са ма 
на се би но си ла брач но бре ме?“

Вјенчање свештеномученика Луке Вучинића; у позадини кум о. Лука Вукмановић
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Све ште нич ки кан ди да ти при из бо ру 
за руч ни це, мо ра ју има ти у ви ду из ло-
же не про пи се и упут ства. У ци љу да се 
ова упут ства из вр ша ва ју и наш Све ти 
ар хи је реј ски са бор 1936. го ди не про-
пи сао је да се све ште нич ки кан ди да ти 
не сми ју оже ни ти без зна ња и бла го-
сло ва од стра не над ле жног ар хи је ре ја. 

Свештениковадјеца
Ро ди те љи су ду жни да се бри ну и 

ста ра ју за сво ју дје цу. Они мо ра ју да 
от хра не и оспо со бе дје цу за жи вот. 
Нај глав ни је је да дје ца до би ју до бро 
хри шћан ско вас пи та ње. Ми смо ре кли 
да дом па сти ра мо ра би ти углед свим 
до мо ви ма у па ро хи ји. Пре ма овом, и 
дје ца све ште ни ко ва мо ра ју би ти та ко 
вас пи та на, да слу же за углед и при мјер 
вас пи та ња дје це. Ако дје ца све ште ни-
ко ва ни су до бро вас пи та на, као што је 
то на жа лост вр ло че ста по ја ва, све ште-
ник не мо же успје шно вр ши ти слу жбу 
у на ро ду. Рђа ви при мје ри ње го ве дје це 
на но си ће ве ли ку штету ње го вом ра ду 
на па ро хи ји. 

Све то от кро ве ње на ре ђу је оштре 
ка зне дје ци па сти ра ко ја су по ква ре на. 
У Ста ром за вје ту Бог на ре ђу је Мој си-
ју: „А кћи све ште ни ко ва ко ја се осквр-
ни раз вра том, сквр ни оца свог, не ка се 
ог њем спа ли.“ (3. Мој. 21, 9). Си но ве 
ста ро за вјет ног пр во све ште ни ка Или је: 
Оф ни ја и Фи не са, ко ји су би ли по ква-
ре ни, Бог је у је дан дан ка знио смр ћу. 
Сем овог они су на ву кли про клет ство 
на цио дом пр во све ште ни ка Или је (I 
Сам. 2). Све ште ник не мо же би ти оно 
ли це ко је има не мо рал но рас пу ште ну 
дје цу. Све ште ник мо же би ти оно ли-
це ко је „има по слу шну дје цу са сва-
ким по ште њем“ (I Тим. 3, 4). Све ште-
ник тре ба да „има вјер ну дје цу, ко ју не 
ко ре за раз врат или за не по кор ност“ 
(Тит. 1, 6). Пра ви ла цр кве на су та ко-
ђе стро га у по гле ду вас пи та ња дје це 
све ште ни ко ве. Пра ви ло 15. по мје сног 
са бо ра Кар та гин ског за бра њу је да дје-
ца све ште ни ко ва по сје ћу ју по зо ри шта, 
гдје бо го хул ства би ва ју. Пра ви ло 21. 
истог са бо ра на ре ђу је да дје ца све ште-
ни ко ва не сту па ју у брак са је ре ти ци ма 
и не зна бо шци ма. Пра ви ло 35. истог 
са бо ра на ре ђу је да све ште ни ци не от-
пу шта ју бр зо сво ју дје цу ис под сво је 
вла сти, да се не би по ква ри ли, јер би у 
том слу ча ју гри је си њи хо ве дје це па ли 
на њих са ме.

Пре ма из ло же ном све ште ник мо ра 
по кло ни ти нај о збиљ ни ју па жњу ре ли-
ги о зно-мо рал ном вас пи та њу сво је дје-
це. Ов дје до но си мо са мо оно што све-
ште ник тре ба да оства ри у свом до му. 
Све ште ни ко ва дје ца мо ра ју да бу ду и 
са рад ни ци свом оцу у ра ду. Она мо ра-
ју из вр ша ва ти све цр кве не про пи се и 
оба ве зе и уче ство ва ти ак тив но у омла-
дин ским цр кве ним ор га ни за ци ја ма. 

При ре дио: Сте фан Шин жар, ма ту рант

Из вор: Св. све ште но му че ник др Лу-
ка Вук ма но вић, Са бра на дје ла I–III, 

Све ти го ра, Це ти ње, 2002; том II, стр. 
288.

Света Нона
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ДА ЛИ СТЕ ЗНА ЛИ?
Кре маљ ски сат је је дан од пр вих 

јав них са то ва на пра вље них на све ту, 
а мај стор ко ји га је по ста вио био је 
Ла зар Ср бин Хи лан да рац, срп ски мо-
нах са Све те Го ре. Ка да је по ста вљен, 
сма трао се чу дом тог вре ме на, о че му 
све до че мно ги ле то пи си, као и ми ни-
ја ту ра из 16. ве ка на ко јој мо нах Ла зар 
по ка зу је тек по ста вљен сат кне зу Ва си-
ли ју Дми три је ви чу. Прет по ста вља се 
да је Ла за ра пре по ру чио мо сков ском 
кне зу сам де спот Сте фан Ла за ре вић. 
Од ка да је по ста вљен, 1404. го ди не, 
ра дио је без по прав ке и пре ки да пу них 
217 го ди на.

ДА ЛИ СТЕ ЗНА ЛИ?
Про паст Мр њав че ви ћа и смрт ца ра 

Уро ша 1371. го ди не до не ле су ве ли ке 
про ме не на про сто ру не ка да шњег срп-
ског цар ства. Сна же ње кне за Ла за ра 
при мо ра ло је Ни ко лу Ал то ма но ви ћа 
да се по све ти сво јим ис точ ним гра ни-
ца ма, због че га је по чет ком 1372. го-
ди не по звао Ла за ра да се са ста ну и из-
гла де сво је од но се. До го вор је био да 
се пре го во ри одр же без оруж ја у прат-
њи пе то ри це исто та ко не на о ру жа них 
љу ди. Ме ђу тим, Ла зар је про це нио да 
Ни ко ла пла ни ра клоп ку, због че га је 
са со бом по вео и од ред вој ске ко ју је 
са крио у бли зи ни. Што се ти че са ме 
клоп ке кнез Ла зар се ни је пре ва рио, 
али је по гре шио у ве зи жу па но вог пла-
на. На и ме, Ни ко ла је уна пред од ре дио 
ме сто са стан ка, на кон че га је, не ко ли-
ко да на ра ни је, по слао сво је љу де ко ји 
су са кри ли оруж је ис под па ње ва др ве-
ћа, по кри ли сло јем сне га и уда љи ли се. 
То ком пре го во ра жу па но ви љу ди су се 
вр ло бр зо до че па ли оруж ја и кре ну ли 
у на пад, а са мом Ни ко ли је до ту рен 
и бо деж ко јим је на пао кне за Ла за ра. 
Уда рац ко ји је Ла зар до био у гру ди био 

је до бро од ме рен и за ово га би си гур но 
био смр то но сан да оштри ца но жа ни је 
уда ри ла у злат ни крст ко ји је овај но сио 
око вра та. Нож је скли знуо низ крст, ап-
сор бо вао глав ну сна гу удар ца и се чи во 
је скли зну ло по ред на но се ћи ово ме те-
шку ра ну ко ја ипак ни је би ла смр то но-
сна. Ми сле ћи да је Ла зар го тов, Ни ко ла 
кре ће у об ра чун са ње го вом прат њом. 
Уз бу њен ви ком, на по при ште са стан ка 
сти гао је Ла за рев паж, по ди гао те шко 
ра ње ног кне за Ла за ра на ко ња и спа сао 
га си гур не смр ти.

При ре дио Не над Ми ја но вић, 
ма ту рант

Број 3 • Година II • Јун 2017. |  13



Зда ње Це тињ ске бо го сло ви је, ина-
че бив шег Цр кве ног су да, са зи-
да но је кра јем 1938. и по чет ком 

1939. Про јек то вао га је ар хи тек та 
Пе ри ша–Пе тар Ву ко тић, син вој во де 
Сте ва Ву ко ти ћа, ко ји је био члан Из-
вр шног од бо ра за на род но ује ди ње ње, 
ор га на ко ји је спро вео ад ми ни стра тив-
ну ин те гра ци ју Цр не Го ре и Ср би је. У 
истом зда њу све до ју ла 1941. би ле су 
сме ште не кан це ла ри је и осо бље Цр-
кве ног су да и Епар хиј ског управ ног 
од бо ра Це тињ ске ми тро по ли је. Убр зо 
иза 13-јул ског устан ка, ита ли јан ски 
ка ра би ње ри су 20. ју ла 1941. оку пи-
ра ли зда ње, уни шти ли део ар хи ва Цр-
кве ног су да и при том ис те ра ли осо-
бље Цр кве ног су да и ЕУО из њи хо вих 
кан це ла ри ја. За вре ме оку па ци је, у 
истом зда њу од 1941. до ка пи ту ла ци-
је Ита ли је 1943. ра дио је ита ли јан ски 
Рат ни суд, ко ји је ве ли ки број Цр но-

го ра ца осу дио на ка зну стре ља њем 
или на ин тер на ци ју у кон цен тра ци о-
не ло го ре у Ита ли ји или у оку пи ра ној 
Ал ба ни ји (Клос, Ка ва ја). У по дру му 
бив шег Цр кве ног су да био је сме штен 
оку па ци о ни за твор у ко ме је био утам-
ни чен зна тан број ан ти фа ши ста и та-
о ца. По је ди ни за тво ре ни ци су пре ма 
се ћа њи ма са вре ме ни ка му че ни у овом 
им про ви зо ва ном за тво ру. У раз до бљу 
не мач ке оку па ци је, у истом зда њу је 
био сме штен Це тињ ски жан дар ме риј-
ски ба та љон под ко ман дом ма јо ра Бо-
шка Пе три че ви ћа. Пр вих го ди на иза 
осло бо ђе ња у овом зда њу би ла су сме-
ште на од ре ђе на др жав на и пар тиј ска 
над ле штва. У то ку 1946. и 1947. у овом 
зда њу би ла је сме ште на тек фор ми ра-
на цен трал на на род на би бли о те ка са 
скром ним бро јем слу жбе ни ка и књи-
жним фон дом ко ји се тек фор ми рао. 
У то ку 50-тих го ди на у бив шем Цр кве-

КратакисторијатздањаЦетињскебогословије
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ном су ду био је сме штен Сре ски ко-
ми тет Са ве за ко му ни ста и осо бље још 
не ких дру штве но-по ли тич ких ор га ни-
за ци ја. Убр зо по до ла ску ми тро по ли та 
Да ни ла Дај ко ви ћа на трон Це тињ ске 
ми тро по ли је оп штин ске вла сти су 60-
их го ди на усту пи ле исто зда ње Ми тро-
по ли ји. Ми тро по ли ја ће све до кра ја 
80-их го ди на из да ва ти на ко ри ште ње 
ово зда ње по је ди ним при вред ним су-
бјек ти ма. Кра јем 80-их го ди на у исто 
зда ње би ло је сме ште но опе ра тив но 
осо бље гра ђе вин ског пред у зе ћа „Ко-
мар“ из Гор њег Ва ку фа, ко је ће ово 
зда ње на пу сти ти у то ку 1989. го ди не. 
У на ред не две го ди не у истом зда њу 
ни ко ни је оби та вао. У кан це ла ри ја ма 
бив шег Цр кве ног су да био је сме штен 

део ар хив ских ака та Це тињ ске ми тро-
по ли је, Цр кве ног су да, ЕУО и бив ше 
Це тињ ске бо го сло ви је, ко ји су на кон 
упа да не по зна тих ли ца у згра ду и уни-
ште ња де ла исте ар хи ве у ле то 1990. 
пре не се ни у Це тињ ски ма на стир. Од-
нос пре ма истом зда њу те мељ но се ме-
ња на кон до ла ска ми тро по ли та Ам фи-
ло хи ја на трон Це тињ ске ми тро по ли је 
кра јем 1990. Згра да је те мељ но об но-
вље на у то ку 1991. Об но вље на Це тињ-
ска бо го сло ви ја Све тог Пе та Це тињ-
ског у истом зда њу по че ла је са ра дом 
13. сеп тем бра 1992. У истом зда њу Бо-
го сло ви ја ра ди и да нас. 

Пре ма тек сту 
проф. Пре дра га Ву ки ћа при ре дио 

Не над Ми ја но вић, ма ту рант

ДАЛИСТЕЗНАЛИ?
У VI ве ку у Је ру са ли му, Све ти Са ва Осве ће ни је на 

са мр ти из ре као на лог и пред ска за ње да се ико на Пре-
све те Бо го ро ди це Мле ко па ти те љи це за јед но са ње го-
вим шта пом (па те ри це), за ве шта и да се да бу ду ћем 
прин цу са За па да ко ји бу де но сио ње го во име и ко ји 
ће, као по кло ник, до ћи у ма на стир.

Про шли су ве ко ви, а пред ска за ње се оства ри ло тек 
по чет ком XI II ве ка, кад је у ма на стир до шао срп ски 
мо нах Са ва.

Сва ки пут кад би Све ти Са ва при сту пио на по кло-
ње ње у ма на сти ру, све ти штап Све тог Са ве Осве ће ног 
је па дао, а ико на Мле ко пи та тељ ни ца се по ме ра ла.

Ка ко се три пу та то чу до по на вља ло, у три да на, 
мо на си ма је по ста ло ја сно да је у пи та њу ис пу ње ње 
ве ков ног ама не та.

При шли су Све том Са ви Срп ском, упо зна ли га са про ро чан ством и да ли 
му све те по кло не. Та ко је пр ви срп ски ар хи е пи скоп на дар до био па те ри це 
(штап) Све тог Са ве Је ру са лим ског, ико ну Пре све те Бо го ро ди це Тро је ру чи це, 
ко ја је при па да ла Све том Јо ва ну Да ма ски ну и ико ну Пре све те Бо го ро ди це 
Мле ко пи та те љи це.

Да нас се ико на Све те Бо го ро ди це Мле ко пи та те љи це чу ва у Ка ре ји, ико на 
Све те Бо го ро ди це Тро је ру чи це у Хи лан да ру, док се штап Све тог Са ве чу ва у 
ка реј ској ке ли ји Пре о бра же ња, ко ју до да нас сви зо ву Па те ри ца..

При ре дио Не над Ми ја но вић, ма ту рант

Све ти Са ва Осве ће ни
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За и ста, то Сун це са ис то ка оба-
сја и нас ко ји сје ђа смо у та ми и 
пру жи нам ру ку спа се ња ко ја ће 

нам по ка зи ва ти пут, и за ко јом ће мо 
хо ди ти, и око ко је 
ће мо се оку пља-
ти и про сла вља ти 
име Бо га Ви шње-
га. А та ру ка ко ја 
је да ро ва на на ма, 
гре шним Ср би ма, 
би ла је овен ча на 
кра љев ском ло-
зом Не ма њи ћа. 
Као што изра иљ-
ски на род има ђа-
ше ста ро за вјет-
не пу те во ди те ље 
Авра а ма, Иса ка и 
Ја ко ва, та ко и ми Ср би има смо Си ме-
о на, Са ву и Си мо на. Три нај ве ћа кор-
ми ла ра ко ји су да ли при мјер сво јим 
жи во ти ма, да и они ко ји до ла зе по сли-
је њих пра те уски и тр но ви ти пут, ка 
две ри ма Цар ства не про ла зно га.

СаборуЖичи(крунисање)
По сле крат ког од мо ра и осве же ња, 

умил ни звук зво на по звао је на бде ње, 
уочи Спа сов да на. Са ва по ста ви Сте-
фа на y сто ли цу на пра вље ну за ње га, 
а дру гу за др жа за се бе, спре мље ну за 

ар хи е пи ско па. Цр ква је би ла пре пу-
на ве ли ка ша, све штен ства и на ро да. 
По сле пе ва ња тро па ра: „Уз нео си се у 
сла ви, Хри сте Бо же наш“, Са ва иза ђе и 

одр жа сле де ћу бе-
се ду: „Ви сви зна те 
ка ко сам ја два пу-
та по бе гао од вас y 
пу сти њу. Ви зна те, 
та ко ђе, да ни јед на 
од мно гих по сто-
је ћих ле по та ово га 
све та ни је над вла-
да ла мо ју љу бав 
пре ма Бо гу. Ни ти 
сма трам да ика кво 
зе маљ ско бла го 
то ли ко вре ди, ни-
ти то ли ко до но си 

сре ће као искре на мо ли тва Бо гу. Ра-
ди ва шег до бра, зе мља ци мо ји, ја сам 
оста вио мо ју све ту и слат ку пу сти њу 
и до шао да ис кљу чи во спа са вам ва ше 
ду ше. Да бих спа сао ва ше ду ше, ја сам 
за не ма рио сво ју. Чи не ћи то, се тио сам 
се не ких ста рих све ти те ља, ко ји, жа ле-
ћи сво је зе мља ке, го во ра ху Бо гу: Ако 
хо ћеш, опро сти им гре хе, а ако не ћеш, 
из бри ши и ме не из тво је књи ге (Изл. 
32, 32). Или: Јер бих же лео да ја сам 
бу дем од лу чен од Хри ста за бра ћу сво-
ју, срод ни ке мо је по те лу (Рим. 9, 3). 

МатијаМинићиНиколаСавић

РађањеСРпСкедРжаве
„Не го удо сто ји ме не нај ху ђе га, ко ји ве ру јем у јед но бит ну (јед но сушт ну) 

не раз де љи ву Тро ји цу, да чу вам оно пре да но ми ста до...“  
Сте фан Пр во вен ча ни

„И гле, на јед ном изи ђе као Сун це са ис то ка, оба сја ва ју ћи за пад не кра је ве, ша љу ћи 
зра ке сво је у ва се ље ну и осве шта ва ју ћи сав свет зра ци ма Рас пе то га на ње му.“  

Сте фан Пр во вен ча ни

Сабор у Жичи
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Ето, та ко сам и ја на пу стио сво је спа се-
ње, же ле ћи да оства рим ва ше. Али, ако 
хо ће те да сле ди те мо је по у ке и при хва-
ти те за кон Бо жи ји, спа шће мо се и ви 
и ја. Сто га од вас тра жим да слу ша те 
сва ку реч ко ју вам го во рим о Бо гу ра-
ди ва шег лич ног до бра. Не мој те за бо-
ра вља ти ка ко вас је Го спод Бог оја чао, 
умно жио и по ве ћао пре ко свог слу ге 
све тог Си ме о на. Мно ги су од вас по-
ста ли упра вљач ки го спо да ри, вој во де 
и кне зо ви, а не ки чак и ве ли ки жу па-
ни. Ни је, да кле, у ре ду да чо век, ко ји 
по Бо жи јој ми ло сти сто ји из над вас у 
вла сти и до сто јан ству, тре ба да се зо ве 
истим зва њем као и ви. Али, та ко исто 
као што ја бе јах ру ко по ло жен и усто-
ли чен за ар хи е пи ско па са вла шћу ра ди 
ва шег до бра, исто та ко и чо век ко ји Бо-
жи јом ми ло шћу упра вља на ро дом на-
шим, тре ба да бу де из дво јен у до сто јан-
ству од дру гих са кра љев ском кру ном, 
као ваш краљ. Ово ће по слу жи ти, ја то 
ве ру јем, на ва шу лич ну част и сла ву. 
Kaда се ово оства ри, ја ћу вам он да на-
ста ви ти да го во рим о бо жан стве ној ве-
ри и ва шем веч ном спа се њу.“ Као од го-
вор на Са ви не ре чи, на род раз дра га но 
ви ка ше: „Ти си нам по слат од Бо га и 
слу ша ће мо те у све му!“ У оно до ба, на-
рав но, ни је би ло тех нич ких по ја ча ла и 
гла сно го вор ни ка. Али ре чи из го во ре не 
у хра му бр зо сти го ше до уши ју на ро да 
на по љу: „Су тра ће мо има ти кра ља!“

Стефан–првикрунисаникраљ
Има да на у исто ри ји јед ног на ро-

да ко ји оста ну не у по ре ди ви и за у век 
у се ћа њу, као од лу чу ју ћи у суд би ни 
то га на ро да. Та кав дан је био дан Ваз-
не се ња Го спод њег – Спа сов дан, 1220. 
го ди не. То га да на, пр ви срп ски Ар хи е-
пи скоп бе ше усто ли чен и пр ви срп ски 
краљ бе ше кру ни сан у Жи чи. Оба ова 
до га ђа ја има ла су под јед на ку ва жност: 

пу на не за ви сност срп ског на ро да и цр-
кве од стра них др жа ва. Оба ова до стиг-
ну ћа би ла су де ла Све тог Са ве. То га да-
на, Са ва је слу жио Све ту Ли тур ги ју у 
ве ли кој цр кви „са свим епи ско пи ма, 
ста ре ши на ма ма на сти ра и мно штвом 
све ште ни ка“. Епи ско пи нај пре ње га 
уве до ше у ар хи е пи скоп ски пре сто. Он-
да, по сле ве ли ког вхо да, Ар хи е пи скоп 
узе осве ће ну кру ну и ста ви је на гла ву 

Свети Стефан, фреска у Саборном храму у Бару
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Ве ли ком жу па ну Сте фа ну. По сле то-
га ста ви му и кра љев ски плашт на ра-
ме на. Нај зад га по ма за све тим ми ром 
и при че сти га у ол та ру. Он да об ја ви: 
„Сте фан, краљ свих срп ских зе ма ља и 
При мор ја.“ На род у оду ше вље њу ви-
ка ше: „Амин, амин. Жи вео краљ Сте-
фан!“ По том краљ по зва све при сут не 
за тр пе зу као сво је го сте. По Са ви ном 
на ре ђе њу, нај си ро ма шни ји бе ху до ве-
де ни до кра ља да би при ми ли по кло не 
и да би се и они мо гли ра до ва ти са сви-
ма при сут ни ма. Сле де ћег да на, Са ва је 
одр жао ве ли ку бе се ду са сво га ар хи е-
пи скоп ског тро на у при су ству кра ља и 
ње го вих пра ти ла ца. Као и обич но, по-
чео је са на бра ја њем основ них прин ци-
па хри шћан ске ве ре. Он је при сут ни ма 
упу тио сле де ће ре чи: „Бра ћо и при ја-
те љи, де цо мо ја у Го спо ду, чуј те ре чи 
мо је са па жњом и љу ба вљу ра ди ва шег 
до бра.“ Пр ви део бе се де био је ду бо ко 
те о ло шки, а дру ги па стир ски. На кон 
што је об ја снио хри шћан ску ве ру нај-
ја сни је што је би ло мо гу ће, он је го-
во рио о је ре си ма и по гре шном уче њу, 

ко је је ђа во по се јао ме ђу Ср бе, као ку-
кољ по жи ту. По зва сва ко га ко ји је пао 
у је рес да се вра ти пра вој ве ри, го во-
ре ћи: „Ми ће мо га бр зо из ле чи ти овом 
пра вом ве ром у Бо га!“ На ово до ђе од 
при сут них гро мо гла сан од го вор: „Ми 
ве ру је мо, Вла ди ко, ка ко нас ти учиш!“ 
Он да је Ар хи е пи скоп за тра жио од свих 
при сут них да за њим по но ве три пу та 
Пра во слав ни Сим бол Ве ре: „Ве ру јем у 
јед но га Бо га…“, до кра ја. По том за тра-
жи од при сут них да по на вља ју за њим: 
„Ми при хва та мо све ва се љен ске са бо-
ре Цр кве и све што су они од ба ци ли, 
од ба цу је мо и ми, и што год су они про-
кле ли, про кли ње мо и ми. Ми по шту је-
мо Ча сни крст на ко ме је био ра за пет 
Хри стос, наш Жи вот. Ми по шту је мо 
ико не Хри ста и Ње го ве Пре све те Ма-
те ре. Ми узи ма мо Све то При че шће у 
оба ви да, са чвр стом ве ром, да чи не ћи 
та ко, ми узи ма мо пра во те ло и пра ву 
крв на шег Спа си те ља. Ми по шту је мо, 
исто та ко, цр кве и ико не све ти те ља. 
Ми ће мо се при др жа ва ти тра ди ци је 
све тих апо сто ла и све тих ота ца.“  

„…И као не ки не бо пар ни орао… 
ко ји се ис тр гао и у вис уз ле тео…“
Ова ко Пре по доб ни Си мон Мо нах 
(срп ски краљ Сте фан Пр во вен ча
ни), по чет ком 13. ве ка, опи су је 
сво га оца – Пре по доб ног Си ме о на 
Не ма њу.
По ста ром мо на шком пре да њу из 
Ма на сти ра Сту де ни це, ис кле са ни 
мер мер ни орао из 12. ве ка на ула зу 
у глав ну сту де нич ку цр кву пред ста
вља Сте фа на Не ма њу, срп ски на
род и др жа ву ко ја се чу па из свих 
ме те жа ово га све та да би се раз ви
ла и уз ле те ла ка веч ном при ста ни
штву – Цар ству Хри сто вом.

(Манастир Студеница)
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Општекарактеристике
владавинеСтефанаПрвовенчаног
Већ пр ве го ди не Сте фа но ве вла де 

на го ве шта ва ле су епо ху пу ну по тре са. 
Су сед не др жа ве cy те жи ле но вим осва-
ја њи ма. Оја ча ла Угар ска кра ље ви на је 
то ком 12. ве ка уве ли ко про др ла у бал-
кан ске зе мље. Пот чи ње на је Хр ват ска 
(1102), под вла шће на Бо сна (1137), а 
стал ном при ти ску су би ле из ло же не 
зе мље у По са ви ни, По ду на вљу и По-
мо ра вљу. Пр во бит ни са ве знич ки од но-
си Сте фа на Не ма ње с Угар ском су већ 
пред крај ње го ве вла де до би ли вид су-
пар ни штва, а затим и отво ре них су ко ба 
(по сле 1190). То се на ста ви ло и у до ба 
Сте фа на Не ма њи ћа. Пр ви зна чај ни ји 
на пад из вр шен је на за пад ну гра ни цу 
срп ске др жа ве, ко ја се та да про те за ла 
из ме ђу Не ре тве и Це ти не. Из вр шио га 
је Ан дри ја, брат угар ског кра ља, и то y 
свој ству хер це га Дал ма ци је и Хр ват ске 
(1198). Он је при вре ме но осво јио За-
ху мље. Не што ка сни је, Сте фан Не ма-
њић је по вра тио ту област (1216).

Сти ца њем кра љев ског до сто јан ства 
Сте фан Не ма њић је знат но оја чао свој 
по ло жај. Део сво јих вла дар ских схва-
та ња из ра зио је и озна ком са мо др жац, 
ко ја ула зи у зва нич на до ку мен та двор-
ске кан це ла ри је. Ти ме се, у ства ри, 
пре ма ви зан тиј ским узо ри ма (ав то-
кра тор), по ка зи ва ло уве ре ње да је тај 
вла дар не за ви сан у од но су на дру ге 
вла да ре. Mисао о са мо стал но сти зе-
мље по ста је са став ни део вла дар ске 
иде о ло ги је Не ма њи ћа, те мељ но на че-
ло срп ске др жав но сти. Из јед на ча ва ње 
срп ске мо нар хи је са окол ним др жа-
ва ма под пап ским по кро ви тељ ством 
(Угар ска, Бу гар ска, Ла тин ско цар ство) 
би ло је пре ка по тре ба тре нут ка. Угар-
ски краљ Ан дри ја II је још јед ном по-
ку шао да оспо ри ва ља ност кру ни са ња 
(1220). Прет ње су би ле та ко озбиљ не 

да је ар хи е пи скоп Са ва лич но по сре до-
вао код угар ског кра ља. Ус пео је да га 
од вра ти од од ма зде на на чин ко ји је y 
оно до ба схва тан као чу до. Пре го во ри-
ма кад год је то би ло мо гућ но, оруж јем 
кад је би ло не из бе жно, бра нио је Сте-
фан Не ма њић гра ни це сво је зе мље. У 
је дан мах је до шао y су коб и са грч ком 
др жа вом y Епи ру. У свом ши ре њу на 
све стра не, она је за хва ти ла и ве ћи део 
Ал ба ни је. Епир ски вла дар Ми ха и ло I 
Ан ђео осво јио је и ва жни град Драч, 
за тим и Ска дар, ко ји се у то вре ме на-
ла зио y са ста ву срп ске др жа ве (1214). 
Ка да пре го во ри ни су уро ди ли пло дом, 
град је за у зет. Ме ђу соб ни од но си су 
убр зо из гла ђе ни до те ме ре да су омо-
гу ћи ли скла па ње трај ни јих са ве знич-
ких ве за. Ви дљи ви траг но вих од но са 
са чу ван је у бра ку што га је Сте фа нов 
син Ра до слав скло пио с ћер ком но вог 
епир ског вла да ра, по то њег со лун ског 
ца ра Те о до ра I Ан ђе ла (1219–1220). 
Као што смо већ ре кли, нај трај ни је 
де ло Сте фа но ве епо хе је ус по ста вља-
ње са мо стал не Срп ске ар хи е пи ско пи је 
(1219). На то ме је да ле ко ви до и сми-
шље но ра дио Са ва ду ги низ го ди на. 
Но во сре ди ште у Жи чи из гра ђи вао је 
у са рад њи с бра том, док је овај још био 
ве ли ки жу пан.

Овенчаннебескомславом
Не ду го го ди на по сле са бо ра у Жи чи, 

раз бо ли се Сте фан Не ма њић, па по зва 
свог бра та Са ву да га удо сто ји све тог 
ан ђел ског мо на шког чи на. По Про ми-
слу пак Бож јем, Све ти Ар хи е пи скоп 
не сти же од мах, и Сте фан бр же изи ђе 
из овог жи во та и оти де ка Го спо ду. Ка-
да пак Све ти Са ва сти же на кра љев ски 
двор, он са то плом мо ли твом, ве ром и 
на дом у Го спо да при ђе ка пре ми ну лом 
бра ту сво ме, и па де на те ло ње го во, ог-
ње ним су за ма кро пе ћи ли це ње го во. 
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По мо лив ши се тај но у ср цу Бо гу Тај но-
вид цу и Све вид цу, Са ва по ло жи на ср це 
бра то во че сну де сни цу сво ју и бла го-
сло ви га кр сним зна ком у име Све те 
н Жи во твор не Тро ји це. И од мах осе ти 
ка ко бра то во ср це по че да ку ца и те ло 
да се за гре ва и ожи вљу је. И по звав ши 
кра ља као иза сна, Са ва му ре че: „Уста-
ни, го спо ди не мој, и го во ри ми!“ Та да 

краљ, отво рив ши очи сво је из са мрт ног 
сна, и по знав ши све тог бра та свог, узе 
му ру ке и це ли ва ше их. И та ко би вас-
кр снут и по вра ћен из мр твих. По том га 
Све ти Са ва укра си све тим и ан ђе о ским 
ли ком мо на штва, и на зва га Си мон мо-
нах ме сто Сте фан. Он да му при ве де 
нај ста ри јег си на Ра до сла ва да при ми 
од оца кра љев ски пре сто, па га на кра-
ју при че сти Пре све тим Тај на ма Хри-
сто вим. По том бла же ни мо нах Си мон, 
слат ко се ве се ле ћи и Бо гу бла го да ре ћи, 
на ру ка ма сво га све то га бра та пре да де 
дух свој Го спо ду 24. сеп тем бра 1224. 
го ди не. Те ло све тог мо на ха Си мо на би 
сме ште но у цр кви Сту де нич ке ла вре, 
у бли зи ни све тог те ла све тог му оца, 
пре по доб ног Си ме о на Ми ро то чи вог. 
По сле не ког вре ме на оно би из ва ђе но 
из гро ба и на ђе но це ло и не тру ле жно, 
па ода тле пре не то у ње го ву све ту за-
ду жби ну ма на стир Жи чу. То је учи нио 
сам Све ти Са ва, по сле свог пр вог по-
врат ка из Све те зе мље, као што о то ме 
го во ре жи во то пи сци Са ви ни, До мен ти-
јан и Те о до си је. Ка сни је је те ло све тог 
Кра ља Пр во вен ча ног – пре по доб ног 
оца на шег Си мо на по но во пре не то у 
Сту де ни цу, где се оно и до да нас на ла-
зи. Мно га су и не из бро ји ва чу де са ко ја 
су се де ша ва ла и до да нас се де ша ва ју 
над мо шти ма овог пре по доб ног Кра-
ља и Мо на ха, јер он це леб но по ма же 
сви ма они ма ко ји са ве ром при сту па ју 
ње го вом све том и не тље ном те лу. Због 
то га и до да нас не пре ста ју по то ци вер-
ног на ро да пра во слав ног да при ти чу са 
свих кра је ва Срп ске зе мље и са ве ром 
да при па да ју све том Кра љу и Оцу на-
шем Сте фа ну – Си мо ну у све тој ла ври 
Сту де ни ци, а та ко ђе и ка све том ме сту 
ње го вом у До му Спа со вом у Жи чи.

Из вод из све то сав ског те ма та, 
пред ме т Исто ри ја Срп ске Цр кве

Преподобни Симон монах, 
фреска у Пећкој патријаршији
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ДалисусеСрби
служилиглагољицом?

И Ср би су се слу жи ли гла го љи-
цом, нај ста ри јом сло вен ском 
азбу ком, ко ју је са ста вио Кон-

стан тин (Ћи ри ло) и на њој пре 1100 
го ди на на пи сао пр ву сло вен ску књи гу 
(863. го ди не). Гла го љи цу су Ср би при-
хва ти ли са хри шћан ством и са сло-
вен ском пи сме но шћу (око 873). Нај-
ста ри ја ру ко пи сна књи га с тра го ви ма 
ути ца ја срп ског на род ног је зи ка је сте 
гла гољ ско Ма ри јин ско је ван ђе ље, на 
пер га мен ту (ко жи) из 11. ве ка, ко је 
се зо ве та ко због то га што је на ђе но у 
Бо го ро ди чи ном ски ту (ма лом ма на-
сти ру), не ка да шњом Кси лур гу, на Св. 
Го ри, у ко ме су у 11. ве ку ста но ва ли 
ру ски ка лу ђе ри. Кра јем 12. или по чет-
ком 13. ве ка на пи сан је на пер га мен-
ту гла го љи цом је дан срп ско сло вен ски 
Апо стол, од ко га су са чу ва на све га два 
ли ста. Они су упо тре бље ни као оби чан 
књи го ве зач ки ма те ри јал, кад је по ве-
зи ва на јед на зна чај на књи га, да се по-
кри ју уну тра шње стра не ко ри ца, да се 
не би ви део ка нап ко ји спа ја ње не та-
ба ке! То је нај ста ри ји са чу ва ни пре пис 
Са ви ног Но мо ка но на (Крм чи је), ко ји 
је 1261/62. го ди не ра дио на пер га мен-
ту „мно го гре шни“ Бог дан, за цр кву у 
Ило ви ци, а на ред би епи ско па зет ског 
Нео фи та. Два ли ста тог апо сто ла на-
зи ва ју се Ми ха но ви ћев од ло мак због 
то га што су, за јед но са Са ви ним Но-
мо ка но ном, до спе ли у Ју го сла вен ску 
ака де ми ју у За гре бу са збир ком књи-
жев ни ка Ан ту на Ми ха но ви ћа (1796–
1861). По сле тог Апо сто ла код Ср ба се 
сре ћу са мо тра го ви гла го љи це. На два 
ме ста у за гла вљи ма на ла зи ла се гла го-

љи ца у јед ном Апо сто лу на пер га мен-
ту, у сред њем ње го вом де лу ко ји је био 
из 12/13. ве ка ( на то ме је  ру ко пи су 
био Бо жи да ров за пис о Ко сов ској би-
ци, из го рео 1941. са на род ном би бли-
о те ком у Бе о гра ду). На јед ној стра ни 
усред тек ста упо тре бље но је шест гла-
гољ ских сло ва у јед ном хи лан дар ском 
ру ко пи су на пер га мен ту 13. ве ка (Из-
бор из бра ни Јо ва на Зла то у стог). У Хи-
лан да ру у по зна том спи су Цр но ри сца 
Хра бра О пи сме ни ма сло вен ским, два 
пу та се на ла зи гла гољ ско сло во д. Тај 
део ру ко пи са је с кра ја 15. или с по-
чет ка 16. ве ка. Срп ски ру ко пис на пер-
га мен ту 14. ве ка у Хлу до вој збир ци (у 
Исто риј ском му зе ју у Мо скви) са др жи 
гла гољ ско е у на сло ву Про гла са је ван-
ђе ља од Кон стан ти на (Ћи ри ла), нај ста-
ри је сло вен ске пе сме. Апо стол на хар-
ти ји с кра ја 14. или с по чег ка 15. ве ка 
(у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но-
сти у Бе о гра ду) има као не ка об ја шње-
ња ко ја су по не где пи са на гла го љи цом, 
и то кат кад из ме ша ном с грч ким и ћи-
ри лич ким сло ви ма. У Збор ни ку ма на-
сти ра Кру ше до ла из 15. ве ка круп ним 
гла гољ ским сло ви ма пи ше: „Поп Да-
вид из Бел град“. Ако је тај пот пис из 
15. ве ка мо гао би би ти ста рог срп ског 
књи жев ни ка Да ви да, ко ји је са ста вио 
крат ку би о гра фи ју кне за Ла за ра (ве ро-
ват но у дру гој по ло ви ни 1402. го ди не). 
Ба вио се и пре пи си ва њем књи га (још 
1422. го ди не).

Изкогајевременанајстарији
хрватскићириличкинатпис?
Нај ста ри ји хр ват ски ћи ри лич ки 

нат пис је с кра ја 12. ве ка, из вре ме на 
по сле 1184. го ди не. Он је са остр ва Бра-

Изисторијенашеписмености
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ча, из цр кве бе не дик тин ског са мо ста на 
у По вљи ма. Са мо стан је да нас ве ћим 
де лом у ру ше ви на ма. Нат пис, ко ји је у 
ка ме ну, чу ва се у Ар хе о ло шком му зе ју 
у Спли ту. У ње му „мо и стир“ (мај стор) 
Ра до ња ка зу је да је „са здао“ цр кве на 
вра та. По ми ње се и име кне за Бреч ка. 
Нат пис је са ста вљен у сти хо ви ма, у ви-
зан тиј ским два на е стер ци ма.

ДокојесугодинеРумуни
употребљавалићирилицуи
далисузналиглагољицу?
Ру му ни су све до 1860. го ди не упо-

тре бља ва ли ћи ри ли цу, а зна ли су и за 
гла го љи цу. У Вла шкој и Мол да ви ји, ко-
је су се ује ди ни ле 1859. го ди не и та ко 
ство ри ле Ру му ни ју, све до 17. ве ка сло-
вен ски је зик је био у оп штој упо тре би у 
цр кви и у ад ми ни стра ци ји. Је дан од два 
нај ста ри ја ћи ри лич ка ру ко пи са на ру-
мун ском је зи ку је сте Шке јан ски псал-
тир, пи сан у 16. ве ку, али је ве ро ват но 
пре пис ру ко пи са 15. ве ка. У ње му се 
на ви ше ме ста ја вља гла гољ ско сло во 
д. Му зич ки ру ко пис, ко ји је „про топ-
салт“ (пр ви ме ђу пој ци ма) Јев ста си је 
1511. го ди не пре пи сао у ма на сти ру 
Пут ни у Бу ко ви ни, са др жи ис под му-
зич ких зна ко ва ре чи цр кве них пе са ма 
на сло вен ском и грч ком. На по не ким 
ме сти ма у тој Ир мо ло ги ји сло вен ске 
ре чи су на пи са не гла гољ ским сло ви-
ма. Је дан не пот пу но са чу ва ни сло вен-
ски ру ко пис 16. ве ка, ко ји је на пи сан 
у Ру му ни ји (при па дао је проф. А. И. 
Ја ци мир ском, по зна том струч ња ку за 
ру мун ске ру ко пи се на сло вен ском је-
зи ку), има не ко ли ко кра ћих са ста ва 
пи са них гла го љи цом.

ДалисусредњовековниСрби
употребљавалиданашњућирилицу?
Сред њо ве ков ни Ср би упо тре бља-

ва ли су ста ру ћи ри ли цу, ко јом су да-

нас штам па не цр кве не књи ге. Но ву 
ћи ри ли цу утвр дио је ру ски цар Пе тар 
Ве ли ки 29. ја ну а ра 1710. Из ра ђе на је 
на осно ву ста ре ћи ри ли це и ла ти ни-
це (хо ланд ске ан ти кве). До би ла је на-
зив гра ђан ске азбу ке. Код нас је ушла 
у упо тре бу у дру гој по ло ви ни 18. ве ка. 
Пр ви срп ски ча со пис Сла ве но-серб ски 
ма га зин За ха ри ја Ор фе ли на, од ко га је 
у Ве не ци ји 1768. го ди не из и шла пр ва и 
је ди на све ска, штам пан је гра ђан ским 
сло ви ма. Пр ве срп ске но ви не (Серб-
ски ја но ви ни) из 1791–1792. го ди не 
ни су штам па не гра ђан ском ћи ри ли-
цом, већ ста ром, цр кве ном. Али су за-
то већ дру ге срп ске но ви не из ла зи ле 
но вим гра ђан ским сло ви ма. Њих је у 
Бе чу из да вао 1792–1794. го ди не Сте-
фан Но ва ко вић под на зи вом Сла ве но-
серб ски ја вје до мо сти. Уво ђе ње гра ђан-
ске ћи ри ли це ни је про шло без от по ра 
у на шој сре ди ни. Са свим за ка сне ли 
њен про тив ник био је и Јо ван Сте ри ја 
По по вић. Он је око сре ди не про шлог 
ве ка пи сао про тив ње и на зи вао је „не-
ком чуд ном сме сом нит сло вен ском 
нит ла тин ском“.

Сте ри ја је сво ју збир ку пе са ма Да-
вор је 1854. го ди не штам пао цр кве ним 
сло ви ма. Из гра ђан ске ћи ри ли це Вук 
Ка ра џић је из ба цио сва не по треб на 
сло ва и увео не ка но ва сло ва. По сле 
ве ли ке бор бе та ре фор ми са на гра ђан-
ска ћи ри ли ца по бе ди ла је и њо ме се и 
да нас слу жи мо.

Изабрао Игор Ћу лум, 
уче ник IV раз ре да

Из вор: „Кул тур но бла го – Да ли зна
те?“, са бра ни тек сто ви Ђор ђа Сп. Ра
до ји чи ћа об ја вљи ва ни у „По ли ти ци“, 
при ре ди ла Све тла на То мин; Пла то не
ум, Но ви Сад, 2006. 
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Акосеналазиузнекидругиглагол,глагол„требати“се
употребљавабезлично, тј. у тре ћем ли цу јед ни не сред њег 
ро да и има об ли ке: ТРЕ БА ЛО БИ, ТРЕ БА И ТРЕ БА ЛО ЈЕ.

Стогајеправилно:

„Тре ба ло је да знаш.“ (а не: тре бао си) 
„Сви тре ба да до ђу.“ (а не: тре ба ју) 
„Тре ба ло би да раз ми сли мо.“ (а не: тре ба ли би смо) 

Аконемадругогглагола,глагол„требати“семијењанор
малнокрозсвалица:

„Не тре баш ми.“ ;
„Тре бао ми је њен сат.“ ;
„Тре ба ли су ми кљу че ви.“
Можесекориститиикаопрелазниглагол:

„Тре ба ће мо вас.“ ;
„Тре бао сам нов ца.“ ;
„Тре ба те ли не што?“

По сто ји и дру ги об лик ових ре че ни ца:

„Тре ба ће те нам.“ ;
„Тре ба ло ми је нов ца.“ ;
„Тре ба ли вам не што?“

При ре дио Игор Ћу лум, уче ник IV раз ре да

Ма ло пра во пи сно по у че ни је

О гла го лу „тре ба ти“ 
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха!
„Ако је зи ке чо вје чи је и ан ђе о ске го
во рим, а љу ба ви не мам, он да сам 

као зво но ко је је чи и ким вал ко ји зве чи. 
И ако имам дар про ро штва и знам 

све тај не и све зна ње, и ако имам сву 
вје ру да и го ре пре мје штам, а љу ба ви 
не мам, ни шта сам. “

Та ко нам, дра га бра ћо и се стре, пи-
ше и са оп шта ва апо-
стол Па вле у сво јој 
Пр вој по сла ни ци 
Ко рин ћа ни ма. 

Да ли се во ди мо 
ри је чи ма апо сто ла 
Па вла и да ли има у 
на ма те љу ба ви пре-
ма бра ћи на шој и 
пре ма бли жњи ма? 

Ево, бра ћо и се-
стре, оку пи смо се 
ве че рас ов дје у ово-
ме хра му Бо жи јем 
због мо ли тве. Не ки 
од нас до ђо ше да за-
бла го да ре Го спо ду 
за не што што им је 
по да рио и да Му за бла го да ре на усли-
ше ној мо ли тви, а не ки пак до ђо ше да 
за тра же по моћ од Го спо да у не во љи 
својој. Али има нас ко ји пак до ђе мо 
да би смо на шли скро ви ште, да би смо 
се са кри ли од не ких љу ди, на ших бли-
жњих, ко је ми из не ких раз ло га иг но-
ри ше мо, ко је не во ли мо, ко ји нам ни су 
ми ли ср цу. Али ка ко за во ље ти бли жњег 
и не скри ва ти се од ње га?

Зна те, има оних љу ди, ко ји гле да ју 
спо ља шњи из глед чо вје ка и по то ме му 

и су де. Оно што пр во ви ди мо – пр во 
ви ди мо гри јех бра та сво га, а не ви ди-
мо ње го во по ка ја ње. Тру ди мо се, бра-
ћо и се стре, да не гле да мо ње го ву спо-
ља шњост, не го да за ви ри мо у уну тра-
шњост, у су шти ну сва ког чо вје ка. Тре ба 
да се по тру ди мо да про зре мо та мо гдје 
је у сва ком чо вје ку скри вен лик Бо жи-
ји, а не да гле да мо са мо спо ља шњег 

чо вје ка, на о ру жа ног 
гри је хом, ко ји се да ви 
у стра сти ма и да нам 
то пред ста вља пра ву 
сли ку о чо вје ку, а да 
са стра не оста вља мо 
и не при м је ћу је мо 
онај лик Бо жи ји ко ји 
се скри ва под спо ља-
шњим из гле дом. И 
да се не кла ња мо том 
спо ља шњем чо вје ку, 
не го тре ба мо да спо-
зна мо лик Бо жи ји у 
чо вје ку и ње му да се 
по кло ни мо. 

По ред овог, су сре-
ће мо се са још јед ном 

че стом по ја вом код нас, ко ја нас уни-
шта ва. Та по ја ва је да ми не при ма мо 
чо вје ка она квог ка кав је сте, не го ми 
же ли мо да га ви ди мо дру га чи јег, она-
квог ка кав би на шим очи ма од го ва рао, 
то јест, ми му до да је мо не ке осо би не, и 
ако он то не ис пу ња ва и не про мје ни се 
по на шој же љи или ша бло ну ко ји на ма 
од го ва ра, он да га ми од ба цу је мо. Ка да 
би смо се на у чи ли да гле да мо чо вје ка 
она квог ка кав је сте и ка да би смо га та-
квог ка кав је сте при ми ли у се бе, мно-

ЉУБАВПРЕМАБЛИЖЊИМА
Бе сје да јерођакона Ја ко ва (Нинковића), ма ту ран та XXI ге не ра ци је (2012–2017), 

из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ве ли ког по ста 2017. 

Свети апостол Павле
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го бо љи би од нос био ме ђу на ма. Ми 
сво је бли жње свр ста ва мо и ди је ли мо у 
гру пе по сво јим мје ри ли ма - па је ово 
тај бли жњи ко ји за слу жу јуе да ми бу де 
бли жњи, па ћу ја ње га да во лим, а оста-
ли и ни су то ли ко бит ни. Али тре ба да 
бу де мо свје сни да су та на ша мје ри ла 
по гре шна, јер из Све тог Пи сма ви ди мо 
да сва ки чо вјек је сте наш бли жњи. Бог 
љу би сва ког чо вје ка упра во та квог ка-
кав је сте. Бог че ка док се гре шник не 
по ка је, не ис пра ви, не обра ти к Ње му. 
Мно го је ва жно по ка ја ње. Па ако нас 
Бог че ка да се по ка је мо, ко смо он да 
ми, ко ји се ста вља мо ис пред Оно га Ко-
ји нас је са здао, да ми 
су ди мо бли жње му 
свом. За то Бог стра-
да од не са вр шен ства 
чо вје ка, од ње го вих 
гри је хо ва. Али то 
Му не сме та да љу-
би чо вје ка све док 
се чо вјек не обра ти, 
по ка је и ис пра ви. 
Тре ба да се сје ти мо 
је ван ђел ске при че 
о блуд ном си ну. Јер 
чак ка да је син оста-
вио оца и оти шао у 
да ле ку зе мљу, отац 
је на ста вио да га во-
ли и че ка. 

Има мо мно го при мје ра да нас, бра-
ћо и се стре, да брат са бра том не при-
ча, муж же ни не вје ру је и обр ну то, да 
се пр ве ком ши је због ме ђе по сва ђа ју, 
да до ђе мо до то га да при ја те ље на пр-
сте мо же мо на бро ја ти. По сто ји јед на 
бо го мо љач ка пје сма, ко ја нам го во ри 
о да на шњој си ту а ци ји и у њој се ве ли 
да брат за бра та не ха је, већ га су ду 
пре да је. А на ово нам Све ти Јо ван Бо-
го слов ка же да „акокорече:љубимБо
га,амрзибратасвојега,лажа је, јер

конељубибратасвогакогавиди,како
можељубитиБога,коганијевидио?–
ИовузаповијестимамоодЊега:„Ко
љубиБога,даљубиибратасвојега.“

А ако та ко по сту па мо пре ма сво јим 
нај бли жим, пре ма сво јим ро ђа ци ма, 
ку мо ви ма, ка ко ће мо по сту па ти пре-
ма сво јим не при ја те љи ма, пот пу ним 
не знан ци ма?

Хо ће мо ли има ти љу ба ви и би ти 
ми ло сти ви пре ма пот пу ним не знан ци-
ма као што је био ми ло сти ви Са мар-
ја нин? Тре ба уви јек би ти свје стан то га 
да је Бог Отац из љу ба ви пре ма сви ма 
на ма по слао Си на Свог на зе мљу да 

стра да за нас и узме 
све гри је хе на ше. 

Дра га бра ћо и 
се стре, љу бав пре-
ма бли жњи ма тре-
ба би ти му дра, Она 
тре ба би ти жр тве на, 
као љу бав Хри сто ва, 
Ко ји нас је за во лио 
та кве ка кви је смо. 
Она тре ба да чи ни 
ра дост бли жњи ма, 
а не да за њих бу де 
бре ме, ко је ни је ла-
ко по ни је ти. Љу бав 
не тре ба да бу де не-
ки за лог да вас не ко 
во ли због ва ше љу ба-

ви, и љу бав не тре ба да се ума њу је ако 
не на и ла зи на од го вор. Све ти Апо стол 
Па вле нам по ру чу је: „Љубавдуготр
пи,милосрдна је,љубавне завиди,
љубавнеиште своје,љубав свепо
крива,свемувјерује,свемусенада,
светрпи.Љубавникаднепрестаје.“ 
„Љубите ближњега свога као са

могасебе.“ – То су Хри сто ве ри је чи, 
бра ћо и се стре, Хри ста Љу ба ви, Пу та 
и Исти не, ко ме не ка је сла ва и хва ла у 
све ви је ко ве ви је ко ва. Амин!

Свети апостол Јован Богослов
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ДА ЛИ СТЕ ЗНА ЛИ?
Мом чи ла Га ври ћа, нај мла ђег срп-

ског вој ни ка у Пр вом свет ском ра ту, 
ве ли ка до бро твор ка Леј ди Пе џет је зва-
ла срп ски ви тез, а Гр ци су му по ста ви-
ли злат ну пло чу на Кр фу. Фран цу ски 
пред сед ник Ми те ран му је 1985. го ди-
не до де лио ор ден, а ге не рал Ле пар ди је 
је ре као: „Ште та што ни сте би ли фран-
цу ски вој ник, има ли би сте спо ме ник 
на Је ли сеј ским по љи ма“.

 
ДА ЛИ СТЕ ЗНА ЛИ? 
Бра ћа Ва ја гић, њих де ве то ри ца, и њи хов отац Ри сто на пу сти ли су по ро ди цу 

у ру дар ском гра ду Ге ра у САД-у да би при те кли у по моћ срп ској вој сци ко ја је у 
Пр вом свет ском ра ту осло ба ђа ла зе мљу од не при ја те ља. Ју нач ки су се бо ри ли 
и до при не ли по бе ди на Со лун ском фрон ту, али су убр зо по том и за бо ра вље ни. 
Њи хо ва име на су: Лу ка (1877–1970), Ри сто (1878–1936), Ми хај ло (1882–1960), 
Мар ко (1885–1961), Си мо (1889–1923), Си мо Вај ка на (1889–1932), Јо во (1893–
1923), Ђу ро (1896–1941) и Сте ван (1895–1980).

Ин спи ра тив на при ча о де ве то ри ци бра ће про ши ри ла се ши ром срп ске за јед-
ни це у Аме ри ци и они су про гла ше ни за но ву бра ћу Ју го ви ће. Ву кла их је ма ти-
ца Ср би ја, њи хо ва Кра ји на и пе сма „Та мо да ле ко“.

Сви Ва ја ги ћи су пре жи ве ли Пр ви свет ски рат. Са мо је је дан, Ми хај ло, био ра-
њен у но гу и остао не спо со бан. Као рат ни ци ма до бро вољ ци ма да та им је зе мља, 
осам ју та ра у Бач ком Те ме ри ну и Ста ром Ђур ђе ву, али и у се ли ма Мај ко вац и 
Ада у окру гу Ви ро ви ти ца у Сла во ни ји, и у се лу Ла ћа рак у Сре му.

Си мо Вај ка на Ва ја гић ни је био нај ста ри ји, али је био ста ре ши на брат ства. Од 
бра ће је нај ду же жи вео Сте ван, све до 1980. го ди не ка да је пре ми нуо у већ по-
ме ну том се лу Ла ћа рак.

При ре дио: Не над Ми ја но вић, ма ту рант
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Шта да ра дим на Ли тур ги ји? 
То је пи та ње ко је че сто по-
ста вља мо са ми се би, као да 

за бо ра вља мо за што смо до шли на Ли-
тур ги ју. До шли смо да се мо ли мо, дра-
га бра ћо и се стре! Мо ли тва? 
Мо ли тва је не пре ста на ве-
за чо вје ка са Бо гом баш 
као  за јед ни ца Ада ма и 
Бо га, оп ште ње ли цем 
у ли це. Да кле, бра ћо 
мо ја, ка ко је на ша 
мо ли тва ис кре ни ја, 
та ко је сли ка Бо жи је 
сла ве у на шим ср ци-
ма чи сти ја. Ка ко нас 
све та Цр ква пре му дро 
учи, „у ми ру се по мо-
ли мо Го спо ду за све и за 
се бе“. Ду ша оног ко ји се мо-
ли у сми ре њу, ако се и раз го ри, го ри 
ти хим и чи стим пла ме ном. Го ри али 
не са го ри је ва, из ли ва се али ни ка да не 
ис пра зни. Го спод нас не од ба ци и не 
пре да де око ви ма смр ти на кон рас ки да 
пр ве за јед ни це, не го нам  да де да опет 
по ста не мо бе смрт ни мо ли твом кроз 
Ев ха ри сти ју. Ни шта не ма дра го це ни је 
од мо ли тве у жи во ту чо ве чи јем. Она и 
не мо гу ће чи ни мо гу ћим, те шко чи ни 
ла ким, не у год но пре тва ра у угод но. 
Мо ли тва је то ли ко по треб на чо ве ко-
вој ду ши, ко ли ко и ва здух ди са њу. Ко 
се не мо ли, тај је ли шен раз го во ра са 
Бо гом, „сли чан је не плод ном др ве ту 
ко је се се че и у огањ ба ца“ (Мт. 7, 19). 
Нај бо љи на чин дру же ња и за јед ни це 
ме ђу љу ди ма је сте да се мо ли мо јед-

ни за дру ге. Све ти Исак Си рин ка же: 
„Сва су шти на мо ли тве тре ба да бу-
де јед но став на. Јед на ри јеч ца ри ни ка 
спа сла га је и јед на ри јеч раз бој ни ка на 
кр сту учи ни ла га је на сле ди ком Цар-

ства не бе ског“. Зар је те шко 
на тје ра ти се бе да бар пар 

пу та днев но из го во ри-
мо Ису со ву мо ли тву: 

„Го спо де Ису се Хри-
сте, Си не Бо жи ји, 
по ми луј ме гре-
шног!“ Ве ћи на би 
ре кла да је то ма ло. 
Мо жда је сте ма ло, 

али нај бит ни је је сте 
да је искре но. За ми-

сли те жи вот све то гор-
ских мо на ха без мо ли тве, 

био би пра зан и сва ки би им 
дан био исти, али њи хо ва ис трај ност у 
мо ли тви и вр лин ском жи во ту да је им 
сна гу да хо де уским пу тем ко ји во ди 
ка Цар ству Бо жи јем. „Бо ље да сун це 
не иза ђе не го ли да псал тир умук не у 
ке ли ја ма мо на ха“, гла си јед на од древ-
них му дро сти. Сви смо ми, бра ћо мо ја, 
огор че ни  и раз о ча ра ни али искре на 
мо ли тва нам да је сна ге да по бје ди мо 
не са мо свјет ске не при ја те ље и про-
бле ме не го и ду хов не про бле ме и да 
по би је ди мо не при ја тељ ско деј ство 
злих си ла. Не са мо да смо бли жи Бо-
гу искре ном мо ли твом, не го сад зна мо 
за што смо до шли у Све ти храм Бо жи ји. 
Кроз мо ли тву, пост, Св. тај ну ис по ви је-
сти и кроз Све то при че шће, као нај у-
зви ше ни ји вид на шег је дин ства са Бо-

О мО ли тви
Бе сје да Иго ра Ма ли но ви ћа, ма ту ран та XXI ге не ра ци је (2012–2017), 

из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ве ли ког по ста 2017.
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гом у ово зе маљ ском жи во ту, спрем ни-
ји по ста је мо за дру ги до ла зак Хри стов.  
За то Св. Се ра фим Са ров ски го во ри: 
„Мо ли тва је – пут ка Го спо ду. При зо-
ви мо Име Бо жи је и спа шће мо се! Ако 
нам име Бо жи је бу де на усна ма, спа-
шће мо се. Мо ли тва нам ви ше од све га 
при ба вља бла го дат Ду ха Све то га, за то 
што нам је сваг да при ру ци, као ору ђе 
за ње но сти ца ње. Две ри мо ли тве отво-
ре не су сви ма – и бо га том и си ро ма ху, 
и углед ном и не у глед ном, и моћ ном и 
сла бом, и здра вом и бо ле сном, и пра-
вед ни ку и гре шни ку.“  

Да на шњи чо вјек ка да пад не у му-
ке и бри ге умје сто да се окре не Бо гу 
и да се искре но по мо ли, кри ви Бо га за 
сво је тре нут но ста ње. Че сто љу ди ко ји 
ни су упу ће ни у цр кве не спи се сма тра-
ју псал тир као збир ку пје са ма ко је су 
са ста ви ле ста ро за вјет не лич но сти, али 
ни је та ко, ви ди мо да су псал ми ушли 
у сва ки да шње бо го слу же ње и мо ли тве-
на пра ви ла. Да кле на не ки на чин то је 
збор ник бла го дар не и по кај нич ке мо-

ли тве. По треб но је мо ли ти се не са мо 
та да, ка да смо рас по ло же ни за мо ли-
тву, не го мо ли ти се и та да, ка да не ма-
мо те жње ни на кло но сти за мо ли тву, 
ка да нас ле њост, сан, за бо рав и оста ло 
уда љу је од мо ли тве. Ако не гле да мо на 
све ове пре пре ке у ово зе маљ ском жи-
во ту, ако при ну ђа ва мо се бе и бри не мо 
се за се бе у мо ли тви, та ква мо ли тва уз-
ли је ће на не бо да би ста ла пред пре сто 
Го спод њи. Не ма ис кре ни је мо ли тве од 
оне из го во ре не у су за ма, ка да мо ли-
твом отва ра мо сво ју ду шу Бо гу. Сам 
Го спод нас је учио ка ко да се мо ли мо, 
дав ши нам Мо ли тву Го спод њу. Услов да 
би Бог ис пу нио на шу мо ли тву је овај: 
чо ве ко ва во ља мо ра да се по кло пи са 
во љом Бо жи јом. А шта је во ља Бо жи ја 
у од но су на нас? Го спод же ли „да се сви 
љу ди спа су и до стиг ну у по зна ње исти-
не” (1 Тим 2, 4). Али пут ка спа се њу, по 
ри је чи ма До брог Па сти ра Хри ста, во-
ди упра во кроз те бо ле сти и те го бе, ко-
је ми же ли мо да из бјег не мо. Ме ђу тим, 
све те не да ће су по треб не за пре о бра-

Исцјељење Хананејкине кћери
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жај и ка ље ње на ших ду ша, јер у ду хов-
ној бор би стра да ња уз во де ду шу на ви-
ши сте пен до сто јан ства. Зна чи, глав ни 
раз лог да на ше мо ли тве „ни је чуо Бог” 
је сте не склад из ме ђу на ше во ље и во-
ље Бо жи је. Али по сто ји и дру ги раз лог: 
че сто ни смо мо рал но до стој ни ни да 
се при бли жи мо Бо гу са би ло ка квом 
про збом. Чак и ако је та про зба у скла-
ду са во љом Бо жи јом! У Све том Пи сму 
има мо при мјер же не Ха на неј ке, мај ке 
ко ја је мо ли ла Хри ста да је по ми лу је 
јер кћер ње ну је му чио ђа во (Мт. 15, 
21-28). Хри стос јој ни шта ни је од го во-
рио, али она ни је од у ста ла јер је ње на 
вје ра би ла не по ко ле бљи ва. За ми сли-
те да се ваш све ште ник обра тио вама 
као што је Го спод овој же ни, ко ја је сву 
сво ју на ду по ла га ла у Ње го ву ис цје ли-
тељ ску моћ. То ни је ни ма ло при јат на 
си ту а ци ја, али та же на ни је оти шла од 
Го спо да не го Га је и да ље мо ли ла. Ка-
да је Го спод удо сто ји па жње ре че јој: 
„Ни је до бро узи ма ти хљеб од дје це и 
ба ца ти га пси ма“. А она Ње му од го ва-
ра без увре де: „Да, Го спо де! Али и пси 
је ду од мр ва што па да ју са тр пе зе го-
спо да ра њи хо вих“. Гдје да нас да на ђе-
мо та кву вје ру и та кву мо ли тву? Ко од 
нас је да нас та ко ис пу њен сми ре њем, 
тр пље њем, вје ром, на дом и мо ли твом? 
Ни ко! Ни ко, бра ћо и се стре! А Го спод 
је ре као: „О же но, ве ли ка је вје ра тво-
ја. Не ка ти бу де ка ко хо ћеш! – И од тог 
ча са оздра ви кћер ње зи на.“ Та ко и ми, 
дра га бра ћо и се стре у Хри сту, имај мо 
вје ре као ова же на Ха на неј ка ко ја по-
свје до чи и оправ да сво ју вје ру у Хри-
ста Ису са.

Ка да Го спод од го ва ра на пи та ње 
уче ни ка сво јих: „За што га ми не мо га-
смо из гна ти?“ (ми сле ћи на де мо на ко-
ји је му чио мла дог чо вје ка), Он го во-
ри: „Овај се род из го ни са мо мо ли твом 
и по стом“ (Мт. 17, 20-21), по ка зу ју ћи 

уче ни ци ма сво јим ко ли ко је ве ли ка 
сна га мо ли тве и по ста, и да су мо ли тва 
и пост чо вје ку пре ко по треб ни за ње го-
во спа се ње и за бор бу са ово зе маљ ским 
жи вот ним ис ку ше њи ма, и је ди ни пра ви 
пут ко ји во ди ка Цар ству Не бе ском. 

Пре по доб ни отац Ју стин Ће лиј ски 
овај ци тат ту ма чи ова ко: „Хри сто во 
Је ван ђе ље, у две ри је чи, то је: мо ли тва 
и пост“. Он је Сам об ја вио да се мо-
ли твом и по стом чи сти чо вјек, сва ки 
чо вјек, сва ка ду ша чи сти се од сва ке 
пр љав шти не, чи сти се и од свих нај-
стра шни јих де мо на и ђа во ла. Мо ли тва 
и пост су је ди на си ла, ка же Спа си тељ, 
ко ја из го ни сву ту га дљи ву и цр ну и па-
кле ну и смр дљи ву пр љав шти ну из ду-
ша на ших. Кад је Го спод хтео да про пи-
ше ли јек, све ли јек за сва ки гри јех, Он 
је све тим Уче ни ци ма Сво јим об ја вио: 
„Овај се род из го ни са мо мо ли твом и 
по стом“. Гле, род де мон ски, род ђа во-
љи, све вр сте зла, све вр сте гри је ха, све 
вр сте стра сти из го не се из ду ше са мо 
мо ли твом и по стом. Ето, мо же се сло-
бод но ре ћи да је Пра во сла вље мо ли тва 
и пост. 

Не ка би Све ми ло сти ви Го спод чуо 
глас мо ље ња на ше га, не ка би у ове да не 
ка да се кроз мо ли тву и пост при пре ма-
мо да до че ка мо нај ве ћи и нај ра до сни-
ји пра зник за нас хри шћа не, пра зник 
Вас кр се ња Ње го вог, учвр стио на ше ду-
ше, на ша ср ца и на ша ти је ла. Да би смо 
у за јед ни ци до стој но и по кај нич ки из-
го ва ра ли мо ли тву Св. Је фре ма Си ри-
на: „Го спо де и Вла ди ко жи во та мо га, 
дух ле њо сти, мр зо во ље, вла сто љу бља 
и пра зно сло вља не дај ми. Дух цје ло-
му дре но сти, сми ре но у мља, тр пље ња и 
љу ба ви, да руј ме ни слу зи тво ме. О Го-
спо де Ца ре, да руј ми да ви дим гри је хе 
сво је и да не осу ђу јем бра та сво га, јер 
си бла го сло вен у ви је ко ве ви је ко ва.“ 
Амин.
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха!
Сно ви су ла жа, а Бог је исти на. 
Сва ко ве че при је спа ва ња се мо-

ли мо да нам Го спод по да ри ми ран и 
тих сан. Сан, тј. од мор је сва ко ме од 
нас по тре бан ра ди здра вог функ ци о ни-
са ња ти је ла. И са ми зна мо, ако ни смо 
на спа ва ни, ни шта нам не иде од ру ке. 
Ми ђа ци не мо же мо на ста ву да пра ти-
мо ка ко тре ба, на слу жби док сто ји мо 
ми сли мо да би би ло бо ље да смо ду же 
спа ва ли... Че сто мно ги од нас ка жу – 
са ња ли ли смо ово или оно...

Ме ђу тим, да ли сте се ика да за пи та-
ли шта је за пра во сан, и од ко га до ла зи? 
Сан, као та кав је Бог дао чо вје ку да би 
се од мо рио то ком но ћи, али кад ка жем 
сан, ми слим на оне ства ри ко је се де-
ша ва ју у на шим гла ва ма док спа ва мо. 
Да ли сте зна ли да ве ћи на сно ва до ла зи 
од ђа во ла, а ма ло њих су од Бо га? Та 
ма њи на сно ва су на ро чи та ви ђе ња, ја-
вља ња, ука зи ва ња, пред ска зи ва ња итд. 
Ме ђу тим, код ова квих ства ри ка жу 
Све ти оци тре ба би ти вр ло опре зан јер, 
ка ко ка же Св. Пи смо, и сам се са та на 
пре тва ра у ан ђе ла Бо жи јег и по ку ша ва 
да нас пре ва ри. Ако у та квим си ту а ци-
ја ма бу де мо осје ћа ли страх, му ку, на-
пе тост знај мо да та кав сан ни је од Бо га, 
ма ка ко при ма мљив био, већ од оног 
дру гог. Ја сно је да ка да осје ћа мо мир, 
спо кој, ра дост, да је та кав сан од Бо га. 
Ме ђу тим, опет тре ба би ти опре зан, јер 
се не зо ве наш не при ја тељ слу чај но лу-
ка ви, он је истин ски пре ва рант.

Ако Бог хо ће да нам са оп шти сво-
ју во љу пре ко сна, и ка да нам се ја ви 
Бо жи ји иза сла ник, он нам не ће ре ћи 

уви јек ра до сне ви је сти, не го ће нам 
ре ћи оно што нам не одо гва ра али на 
при кла дан на чин, ка ко не би смо би-
ли у па ни ци. Нпр. ре ћи  ће нам: „Бог 
је ви дио да се му чиш у овом жи во ту, 
сто га тре ба да се спре миш за онај дру-
ги жи вот ис по вје шћу, при че шћем и 
нео ча ја њем“. Док би онај дру ги нпр. 
ре као: „Бог те удо сто јио да бу деш свет 
и да те по ста ви нај ви шим у Цар ству 
Не бе ском“. И ми, ако по вје ру је мо та-
квом сну у ве ли кој смо зам ци. Мо же-
мо ре ћи да ни смо осје ти ли ни ка кву 
на пе тост или страх, али је очи глед но 
да пре ва рант хо ће да нас об ма не,  да 
би нас уву као у пре лест. Ако вје ру је мо 
сно ви ма ђа во нам се сми је. Мо гао бих 
да на во дим ра зно ра зне при мје ре Све-
тих Бо жи јих љу ди, ко ји су има ли ве ли-
ког ис ку ства са сно ви ђе ни ма и уоп ште 
са сно ви ма. Си гур но су не ки од вас ко-
ји су уз на пре до ва ли у ду хов ном жи во-
ту ис ку си ли ове ства ри, јер ђа во баш 
та кве на па да. Не ће он оне мла ке, оне 
ко ји му се по ко ра ва ју, ко ји му слу же, 
он њих не ди ра јер су ње го ви. 

Че сто, и нај че шће, ми са ми да је мо 
по во да ђа во лу да нас на па да. У то ку да-
на, ка ко-та ко се бо ри мо, во ди мо не ви-
дљи ву бор бу би ло са по ми сли ма, би ло 
са дје ли ма или са ри је чи ма итд. Ме ђу-
тим, ка да лег не мо да спа ва мо наш нер-
вни си стем се опу шта, и оно што је Бог 
при род но дао, ђа во то зло у по тре бља ва, 
и он да нас на па да за стра шу ју ћим сно-
ви ма, и не са мо за стра шу ју ћим не го и 
об ма њу ју ћим. Ми на рав но не мо гав ши 
да се бра ни мо, бу ди мо се умор ни, не-
рас по ло же ни, ис цр пље ни, итд. 

О снО ви ма и снО ви ђе њи ма
Бе сје да Или је Па ви ће ви ћа, ма ту ран та XXI ге не ра ци је (2012–2017), 

из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ве ли ког по ста 2017.
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Та ко ђе ви ди мо да мно ги од нас ви-
чу у сну, до зи ва ју не ког, ври ште, ку-
ка ју. То нам се све вра ћа због на шег 
пре сту па ко ји учи ни мо у то ку да на. 
Сва ђа мо се, жа ло сни смо, оп те ре ће ни 
не ким или не чим, и ђа во то ко ри сти и 
та ко нас на па да да би кроз сан тј. кроз 
то ви ка ње у сну нас му чио. Али не мој-
те го во ри ти ђа во је крив за све. Не мој-
те се чу ди ти ако на је де ни и на пи је ни, 
и са гре шним ми сли ма и дје ли ма, лег-
не мо у кре вет да спа ва мо, па ка же мо: 
„Има ли смо блуд не сно ве“, или смо 
не ког ожа ло сти ли, на би ло ко ји на-
чин по ври је ди ли и ка же мо: „Ло ше смо 
спа ва ли“.

Али не сму ћуј мо се. Не дај мо уви-
јек по во да ђа во лу да нас на па да. Шта 
ће те ре ћи за под ви жни ке, аске те, све те 
љу де, ка квог они по во да они да ју ђа во-
лу? Ско ро ни ка квог. То су нат при род-
ни раз ло зи због ко јих ђа во њих на па да. 
Али они се бо ре не пре ста но при зи ва-
ју ћи име Хри сто во, ко јим ру ше си лу 
ђа во љу. У тим сно ви ђе ни ма, ако је то 
ствар но иза сла ник Бо жи ји, он ће на по-
мен име на Бо жи јег оста ти и пре ни је ти 
нам ра дост, док ће онај дру ги по бје ћи. 
Ако нам се бу ду де ша ва ле та кве ства-
ри, тре ба да ка же мо: „Ако си за и ста 
Бо жи ји слу га, по ка жи се да те ви дим“, 
или ако смо си гур ни да је то ђа во, ре ћи 
ће мо: „Пре о бра зи се, спо до бо, у сво ју 
та му“, и он ће по бје ћи као дим. Бог се 
не ће љу ти ти на нас ако у та квим си ту-
а ци ја ма бу де мо би ли др ски или без о-
бра зни, јер зна на шу на мје ру.

У дје ли ма Св. Вла ди ке Ни ко ла ја 
сам про чи тао да се јед на же на жа ли ла 
вла ди ци, ка ко стал но док спа ва, са ња 
три дје те та ка ко је за стра шу ју. Вла ди ка 
Ни ко лај јој је ре као, да су та три дје те-
та ње но тро је абор ти ра не дје це, те јој 
се све те. Те шка је осве та мр твих, пре-
те шка. У Ста ром За вје ту наш пра о тац 
Јо сиф, ко ји је имао ви ђе ње не бе ске 

ље стви це, имао је дар од Бо га да ту ма-
чи сно ве. Сно ви фа ра о но ви су спа да ли 
ме ђу оне ри јет ке сно ве ко је сам по ме-
нуо, и зна мо ка ко се фа ра он му чио са 
њи ма. Мо же мо да са ња мо и да нас је 
не ка во ље на осо ба по ври је ди ла у сну, 
ожа ло сти ла и ако по вје ру је мо у то он-
да смо не ис ку сни. Ви ди те ли ка ко ђа во 
то ко ри сти да би нас и ова ко осје тљи-
ве, још ви ше ожа ло стио? Ко се узда је 
у сно ве, са свим је не ис ку сан, а ко ји не 
вје ру је у сно ве фи ло зоф је, ри је чи су 
Св. Јо ва на Ље ствич ни ка. 

Оци и бра ћо, ми слим да сам ре че-
ним дао ја сну по твр ду о пре ва ри ко-
ју вр ше ђа во ли кроз пред ста ве, у ви-
ду ан ђе ла или све ти те ља, ка ко би смо 
има ли пот пу но увје ре ње да не тре ба да 
при ма мо ни ка ква ја вља ња, ни она ко ја 
ви ди мо очи ма, ни она ко ја нам до ла зе 
у сну.

О Го спо де, огра ди нас си лом Ча сног 
и Жи во твор ног Кр ста Тво га, и са чу вај 
нас од сва ког зла. Амин.

Фараонов сан, минијатура, XIII в.
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Гдесити?

Где си ти? 
само да те чујем 
корацима журним 
срцем мојим путујеш 
тај глас звонки 
чежња моја стална 
у ноћима дугим 
сва врата душе ми отвара

Где си ти? 
само да те видим 
тај поглед сјајан 
преко рамена 
и тај осмех 
моја слатка тајна

Где си ти? 
руке да те загрле 
сад моје 
и мисли се роје 
и брази румене су боје 
а ти... 
још тако далека

ал’ судбина чека 
нећемо странци 
бити довека

Где си ти? 
радост и милина 
обузима тело моје 
и не губим наду... 
овом улицом и градом 
шетаћемо загрљени 
и нас двоје

Благомени

Ево нама топлих дана 
сунца, птица 
и процвалих грана јоргована

Мирисно нас јутро буди 
жагор неких младих људи 
што се ведром дану журе 
са осмехом на лицима 
тамо-вамо улицама

По која кап кише 
ништа нам не може више 
јер се сунце шепури 
кроз облачић тмурни

И онда, изнова 
парада озареног града

До касно у ноћ, тако... 
мисли се слатке роје 
и шaрене су бојe 
као срце у пролеће 
заљубљено моје

Срђан Вучановић, ученик II разреда

Ђачки стихови
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Сек ци ја је по че ла са радом, са 
бла го сло вом Ви со ко пре о све ће-
ног ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, 

по чет ком ок то бра 2016/2017. школ ске 
го ди не. Мен тор сек ци је је је ро мо нах 
Ју стин Мре но вић а ко ор ди на тор је го-
спо ђа Сми ља Вла о вић. У овом про јек ту 
уче ству ју два ђа ка Це тињ ске бо го сло ви-
је Ни ко ла Са вић (уче ник II раз ре да) и 
Еми ли јан Би ли нац (уче ник III раз ре да). 
Ар хив ска сек ци ја је на по чет ку има ла 
за циљ дез ин фек ци ју ака та, фа сци кли, 
по ли ца и ци је лих про сто ри ја Aрхива 
Митрополије црногорско-приморке. 
Про на ђен је ве ли ки број за ни мљи вих 
фо то гра фи ја, до ку ме на та и пред ме та 
за ко је се ни је ни зна ло. Рад но ври је ме 
сек ци је је би ло од 13:30 до 15:00 ча со ва 
утор ком и че тврт ком. Сва де ша ва ња на 

сек ци ји про те кла су у јед ном ве дром 
и мо ли тве ном ду ху. Ври је дан рад, уз 
дру же ње и уче ње по уч них ства ри, уро-
дио је фи ним пло дом – ве ли ким бро јем 
сре ђе них до ку ме на та ко ја омо гу ћа ва ју 
лак ши рад у на ред ном пе ри о ду.

Да то све ни је са мо при ча по свје-
до чи ла је из ло жба ди је ла ар хив ске 
гра ђе ко ја се чу ва у Ар хи ву Ми тро по-
ли је. Из ло жба је отво ре на на пра зник 
Св. Сло вен ских про све ти те ља Ки ри ла 
и Ме то ди ја, 24. ма ја 2017. под сво до-
ви ма шко ле. Ова бо га та и за ни мљи ва 
из ло жба ја сно је по ка за ла да ар хив не 
чи не про сто спи си, сли ке и пред ме ти, 
већ да је то све ску па мно го ви ше – је-
дан вре ме плов исто ри је на ро да и Ми-
тро по ли је кроз ко ји је мо гао да про ђе 
сва ки од по се ти ла ца из ло жбе.

EмилијанБилинац,ученикIIIразреда

Aрхивскa секцијa Бо го сло ви је
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ча сно те ло 4. ма ја 2017. из ва ђе но из гро-
ба. Оно се (од да на ка да је по хра ње но на 
том ме сту де цем бра 1935) на ла зи ло у 
цр кви ма на сти ра Све тог Са ве у Ли бер-
ти ви лу, крај Чи ка га. Овог свог све ти те-
ља, из у зет ног ми си о на ра и труд бе ни ка 
на њи ви Ње го вој, Го спод је про сла вио 
ве ли ком сла вом – мо шти Све тог Мар-
да ри ја су оста ле пот пу но не тље не. 

О Све том Мар да ри ју у ње го-
во вре ме ни је се го во ри ло са мо 
у отаџ би ни, или у Ру си ји, у ко-
јој се ра но про сла вио ни зом 
вр ли на, већ је глас о ње му као 
о из у зет но за ни мљи вој лич-
но сти сти зао и до оста лих 
кра је ва Евро пе. Та ко о је ро-
мо на ху Мар да ри ју Уско ко-

ви ћу оку па ци о на штам па 
у Цр ној Го ри (Це тињ ске 
но ви не, год II, бр. 65, 29. 
март 1917, стр. 3) пре-
но си сле де ћу вест из 
беч ких но ви на: 

У су срет ве ли ком са бор ном пра-
зно ва њу Све тог Мар да ри ја, ко је 
се спре ма за јул 2017, ње го во је 

НовојављениСветитељЦркве–
ЕпископМардаријеУскоковић

Свети 
Мардарије, 
иконописачка 
радионица 
манастира 
Дуљево

Нетљене 
мошти Светог 

Мардарија
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„Ка ко је дан ам стер дам ски до пи-
сник ја вља не ким беч ким но ви на ма, 
име но вао је бив ши цар Ни ко лај II на 
мје сто уби је ног Рас пу ти на но вог двор-
ског про по вјед ни ка, оца Мар да ри ја, 
ко ји је та ко био на пу ту, да по стиг не 
нај у плив ни је мје сто на цар ском дво ру 
и да сте че сла ву, с ко јом се је два да де 
мје ри ти сла ва Гре го ри ја Рас пу ти на. По 
свој при ли ци има но ви див ни ка лу гјер 
све осе буј но сти, ко је га оспо со бљу ју за 
уло гу све ца чу до твор ца у да на шње му 
ру ско му Цар ству. Он на и ме ни је ни-
по што не ук чо вјек, ка ко су га до са да 
пред ста вља ли, већ је на суп нот пре ма 
Рас пу ти ну при лич но на о бра жен. Зо ве 
се је ро мо нах Уско ко вић, по ри је тлом 
је из Цр не Го ре, а сад му је 27 го ди на. 
Ве лик је и ли јеп муж, а то је за ру ске 
чу де сне ка лу гје ре го то во уви јек од ве-
ли ке ва жно сти.

Је ро мо нах Уско ко вић, ко ји је као 
ка лу гјер при мио име Мар да ри је, из вр-

сно је вас пи тан, по ха ђао је гим на зи ју у 
Бе о гра ду, за тим је сту пио у сје ме ни ште 
у Ки ше не ву, а сво је ду хов нич ке на у ке 
до вр шио на бо го слов ском фа кул те ту у 
Пе тро гра ду. Пе тро град ска ка те дра ла, 
у ко јој је сва ке не дје ље про по ви је дао, 
уви јек је би ла пре на тр па на кад год се 
отац Мар да ри је ус пео на про по вје да о-
ни цу, па и чи та ва се двор ска дру жи на 
на шла ме ђу ње го вим слу ша тељ ством. 
Ве ли ки кнез Ни ко лај Ни ко ла је вић и 
цар ске кће ри по ча сти ше ви ше пу та 
сво јом при сут но шћу у ка те дра ли Рас-
пу ти но ва на сљед ни ка, што се је сма-
тра ло осо би том на кло но шћу, бу ду ћи 
да чла но ви цар ске ку ће ни је су оби-
ча ва ли ни ка да при су ство ва ти слу жби 
Бож јој по цр ква ма већ са мо у цар ској 
двор ској ка пе ли ци.“

Извор: www.spc.rs и Цетињске новине, 
год II, бр. 65, 29. март 1917, стр. 3 

Приредио: Ненад Мијановић, матурант

Свети Мардарије као јеромонах у Русији и као епископ америчкоканадски
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„… Наш по вра так Бо гу мо же да за-
поч не тек он да ка да схва ти мо да је 
наш сва ко днев ни жи вот у ства ри – жи-
вот у ту ђи ни. Онај ко се бе ни је осjетио 
као из гна ни ка из гу бље ног у ду хов ном 
сми слу, тај је до став но не мо же да схва-
ти су шти ну Хри шћан ства. Онај, ко ни-
ка да ни је оку сио ту гу за не ком дру гом 
ствар но шћу, не мо же ни ка да схва ти ти 
шта је то по ка ја ње. По ка ја ње се ра ђа 
из са зна ња да смо се оту ђи ли од Бо га и 
из на ше ра до сти због са зна ња да опет 
мо же мо да бу де мо за јед но са Бо гом…

Не ка би смо во ђе ни са вје шћу од Го-
спо да до би ли истин ско по ка ја ње, ко је 
ће као ово га блуд ног си на и нас вра ти-
ти у за гр љај Оцу не бе ско ме. Амин!“

Алек сан дар Но во вић

„… Хри стос се ни је  ди вио ни ље по-
ти Је ру са лим ског хра ма, ни ти ве ли кој 
си ли ће са ре вој, ни ти бо гат ству бо га-
тих, не го се Го спод за ди вио два пу та и 
то вје ри ко ју су има ли ка пе тан гра да 
Ка пер на у ма и у кра је ви ма тир ским и 
си дон ским же на Ха на неј ка. Хри стос 
се за ди вио вје ри ко ју су има ли ово дво-
је љу ди обра ћа ју ћи се Го спо ду. Вје ра 
је дра го цје но бла го у чо вје ку; са мо то 
бла го тре ба от кри ти, за во ље ти. Вје ром 
смрт ник по ста је бе смр тан. Чо вјек је 
као њи ва и тре ба не пре ста но да се об-
ра ђу је, да га ко ров не угу ши. Вје ра од 
нај ве ћег гре шни ка на пра ви све ти те ља, 
та ко да и ми тре ба да се по тру ди мо да 
у се би на ђе мо вје ру као би сер ко ји ће 
за сја ти пу ном свје тло шћу у на ма ва ви-
јек. Амин.“

Са во Пе рић

„…Зар ни је пре ле по би ти ми ло стив 
пре ма не ко ме? Ти ме ми чи ни мо Бо-
жи ју слу жбу. За и ста, нај ве ћи је под виг 
би ти ми ло стив пре ма не ко ме. Ни је ми-
ло сти ња, дра га бра ћо и се стре, са мо у 
да ва њу нов ца оно ме ко ме тре ба. Ми ло-
сти ња је и са слу ша ти оно га ко ме тре ба 
да не ко ме ка же шта му је на ду ши, ми-
ло сти ња је и он да ка да по мог не мо не-
ком из мо ре ном стар цу, ко ји го ди на ма 
ра ди те шке по сло ве да би из др жа вао 
сво ју по ро ди цу, да ис це па др ва, ка да 
пре ве де мо ба ку пре ко ули це јер ни је 
до вољ но бр за да се скло ни ако се од јед-
ном по ја ви не ки но ви брз и тих ауто-
мо бил. Ето ја сам на бро јао са мо три 
при ме ра ми ло сти ње ко ју чо век мо же 
да учи ни дру го ме. А шта је са оста лим 
на чи ни ма? У сва ко днев ном жи во ту на-
ма се ука зу је при ли ка да бу де мо ми ло-
сти ви, јед ни пре ма дру ги ма…

…Чо век тре ба да је као де те, да из 
чи сте љу ба ви пре ма дру го ме по ма же 
иако му то ни ко не тра жи. Де те ка да 
ви ди леп ти ра на цве ту, не ће га оте ра ти 
ни ти ће га иг но ри са ти, већ ће му бри-
жно и са ве ли ком па жњом при ћи не  би 
ли ви део ту ле по ту бо ље. Као што тај 
леп тир зра чи сво јом ле по том та ко и 
Бог у де ли ма ми ло ср ђа зра чи бла го да-
ћу Сво јом. По слу шај мо глас Го спод њи 
ко ји нам не пре ста но го во ри: Бла же ни 
ми ло сти ви јер ће би ти по ми ло ва ни. 
Та ко и ми, дра га бра ћо, чи ни мо ми ло-
сти њу јед ни дру ги ма да су тра, на по-
зив Све ви шње га, мо же мо да сло бод но, 
и без ика квог стра ха сло бод но да ста-
не мо не би ли нам Го спод уру чио на-
гра ду до стој ну на ших де ла. Амин.“

Пе тар Ра ди бра то вић

Матурантибесједе
УченициVразредасуиовешколскегодине,постаројпракси,изпредметаОми
литикаимализадатакданаслужбамаповечерјаутокуЧасногпостапроизнесу
јавно,уцркви,својебесједе.Предвамасунајљепшидијеловинекиходбесједакоје

смоималиприликедачујемоовегодине
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„...Ми ко ји жи ви мо на ово ме сви-
је ту има мо за јед нич ког не при ја те ља, 
а тај не при ја тељ је сте зло. По сто је ак-
те ри и из у ми тељ зла. Из у ми тељ зла 
је сте ђа во, а ак те ри зла су они ко је је 
он на дах нуо и ко је по кре ће да чи не 
зло. Зло у ово ме сви је ту по сто ји као 
је дан гра до но сни облак. Он мо же да 
из ру чи свој са др жај на је дан про стор, 
не би ра ју ћи ни ко га. Мо же све да за-
хва ти. Они ко ји су не при пре мље ни 
чи стом вје ром, њих лак ше за хва ти. 
И та ко се и до го ди ло. Не ки су би ли под-
ло жни то ме, би ли су за хва ће ни злом, и 
у том по мра че њу ума и ср ца по чи ни ли 
она зла ко ја су по чи ни ли. Стра да ли су 
на ши пре ци и срод ни ци. Стра да ли су, 
да кле, од зло чи нач ких ру ку ко је је по-
кре та ло зло. Вје руј те ми, бра ћо и се-
стре, ако раз ми сли мо, ви дје ће мо да су 
од зла ви ше стра да ли они чи је су ру ке 

би ле злом по кре та не, не го они ко ји су 
од зла стра да ли на онај фи зич ки на-
чин. Ве ћа је жр тва онај ко ји је об у зет 
злом...

... Дра га бра ћо и се стре, ја ко је бит-
но да се чу ва мо да нас не за ка чи зло 
ни на ко ји на чин. За то бу ди мо у Хри-
сту. Сје ти мо се да жи вот има свој циљ. 
У на шем сје ћа њу је опо ме на, у на шем 
опро сту по зив да за јед но из гра ђу је-
мо бу дућ ност чо вје чан ства ко је жи ви 
у ми ру, ра зу ми је ва њу, ува жа ва њу, без 
не при ја тељ ства, осве те и мр жње. Не-
ка нас Го спод све са чу ва од зла. Не ка 
Он бу де наш по кре тач, а не зло. Не ка 
Го спод прог на зло из сва ког чо вје ка. 
Жи ви ма не ка Бог да здра вље и до бру 
бор бу, а упо ко је ни ма сла ву. Ње му не-
ка је сла ва и хва ла у ви је ко ве ви је ко ва. 
Амин!“

Ми ло мир Кр сма но вић
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То ли ко јед но став но сти, а ипак не-
из мјер не ду би не у ри је чи ма Св. 
ап. Па вла. Огром на је сло бо да 

нас љу ди, али и од го вор ност, из да на 
у дан, да од го ва ра мо на пи та ње, а то 
је чи ји смо вој ни ци, Ви те за Љу ба ви и 
Прав де, или слу ге оно га, чи је име ни је 
ври јед но ни спо ме на, јер уно си не мир, 
не чи сто ту, гађeње ме ђу Бо жи ја би ћа. 
Пи там се кли зе ли су зе низ ли це оца 
на ше га Са ве, и по но се ли се Кнез Ла-
зар и ње го ва све та, ју нач ка вој ска ка да 
ви де да смо се ми Ср би, не ка да оли че-
ње чој ства и ју на штва и пр ко са, пре-
тво ри ли у по да ни ке та ме и по кло ни ке 
Лу ци фе ра, и лу та мо кроз гу сту ма глу 
гри је ха. Ка ко иза ћи из ње? На на ма 
мла ди ма оста је да слу ша ју ћи Жи ву Ри-
јеч Бо жи ју, иза ђе мо из ма гле гри је ха, 
и вра ти мо се у Зе мљу Љу ба ви. Баш као 
што се му че ни Иза бра ни на род Бож ји 
из Ми си ра вра тио у Обе ћа ну Зе мљу.

Про блем мла дих је сте у то ме што 
се њи хо ва уну тра шња лич ност су ко-
бља ва са ма са со бом, што иза зи ва не-
мир и дис хар мо ни ју у њи хо вом жи-
во ту. У чо вје ко вој лич но сти по ја вљу ју 
се дви је сфе ре, пр ву мо же мо на зва ти 
дру штве ном (ко ја се фор ми ра ла под 
ути ца јем дру штве них фак то ра: љу ди 
у на шем окру же њу, ме ди ји, дру штве-
не мре же; дру штве на лич ност се ма-
ни фе сту је у спољ ном сви је ту). Дру га 
сфе ра је она уну тра шња, ко ја је по-
ти сну та овом пр вом, а у њој се на ла-
зи на ша кре а тив ност, ор иги нал ност, 
лич но ми шље ње, ко је је че сто у стра ху 

од осу де ове пр ве, јер јој се не пре ста-
но на ме ћу оне дру штве не ври јед но сти 
ко ја су по ста вље не од стра не тзв. на-
пред ног и мо дер ног дру штва. Ја бих га 
при је на звао на зад ним, и увр стио га у 
исту ка те го ри ју са друштвом ста ро за-
вјет них гра до ва Со до ме и Го мо ре. Чо-
вјек је ство рен као за ви сно би ће, и ако 
је из вор ње го ве енер ги је Љу бав, то је-
сте сам Бог, до ко јег мо же мо до ћи кроз 
Цр кву, он да он на пре ду је и ду ша се не-
пре ста но ре ге не ри ше и обо го тво ра ва, 
Бо жи јом бла го да ћу. Ме ђу тим, ако је 
наш ду хов ни из вор зло, не ма нам на-
прет ка, ду шев на чу ла нам оту пљу ју, и 
по чи ње мо да блуд ни чи мо. Због ду шев-
не сла бо сти и сље пи ла мла ди се пре-
пу шта ју сла до сти ма ово зе маљ ским 
као што су ал ко хол, дро га и слич ни ђа-
во љи ала ти, ко ји су ве о ма при ма мљи-
ви, јер да ју ула зни цу у не ки но ви сви-
јет, „зе мљу без бри жи ја и сло бо де“. Још 
ве ћи про блеми се по ја вљу ју ка да се 
вра ти мо у ре ал ни сви јет. По сље ди це 
не ре ал ног сви је та, осим што се ма ни-
фе сту ју на чо вје ко вом ти је лу, оста вља-
ју тра га и на чо вје ко ву ду шу. Не тре ба 
да за бо ра ви мо да је ти је ло чо вје ко во 
Храм Бож ји и да су тје ле са на ша удо ви 
Хри сто ви. Ал ко хо ли зам је, ка ко ка же 
аме рич ки пси хо а на ли ти чар Карл Ме-
нин гер, по сље ди ца те „ме та фи зич ке 
же ђи“ тј. ду шев не же ђи. Ал ко хо ли са на 
осо ба по ста је бе сло ве сни ја и од жи во-
ти ње, чак ми слим да у тим тре ну ци ма 
ни је до стој на да се на зо ве чо вје ком; 
она је у су шти ни „скри ве ни са мо у би-

Ни ко ла Са вић, уче ник II раз ре да 

МЛА ДИ И АЛ кО ХОЛ
„Све ми је до зво ље но, али ми све не ко ри сти, све ми је до зво ље но, 

али не дам да ишта овла да мно ме.“ (1 Кор. 10, 23)
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ца“, ко ји свје сно или не свје сно, по ла ко 
али си гур но уби ја се бе. Па ра фра зи ра-
ћу ри је чи Све то га Ју сти на Ће ли јско га 
– овла да ли ма ко ја ствар чо вје ком, он 
по ста је идо ло по кло ник. Тач но је и оно 
што на пи са Псал мо по јац Да вид у 103. 
псал му: „И ви но ве се ли ср це чо вје ку“, 
али ни ка ко не сми је мо да зло у по тре-
бља ва мо и из вла чи мо из кон тек ста оно 
што се на ма до па да. Бог је ми ло стив, 
али и пра ве дан. Тра у ме ко је оста вља-
ју ал ко хол, дро га и сви оста ли „слат-
ки ши“ код мла дих се ис по ља ва ју кроз 
по на ша ње. Мла ди по ста ју бун тов ни, 
раз дра жљи ви, агре сив ни, а не ки пак 
па да ју у оча ја ње, и он да опет тра же 
ли је ка у отро ву. Све ово на рав но ва ри-
ра од осо бе до осо бе. 

Али не оча ја вај мо, сје ти мо се при че 
о блуд но ме си ну, ко ји исто та ко за лу та 
са пра во га пу та, и по че тра жи ти сре ћу 
у раз вра ту. Је ван ђе лист Лу ка пи ше сле-
де ће: „А кад до ђе се би...“ (Лк. 15, 17), 
ми сле ћи на блуд но га си на. Баш у овом 
сти ху уви ђа мо да је и тај мла дић исто 
та ко за лу тао као што и мла ди да на шњи-
це лу та ју, и ни су свје сни шта чи не. Исто 
као што и ро ди тељ опо ми ње дје цу, та ко 
и Бог, наш Не бе ски Отац, опо ми ње нас. 
Из тог раз ло га не тре ба ни ка ко да про-
ту ма чи мо ту Бож ју опо ме ну као ка зну, 
већ као знак љу ба ви пре ма чо вје ку и 
ра ди чо вје ко вог спа се ња. За то љу би мо 
јед ни дру ге, дај мо при ли ку сви ма, без 
осу де и пред ра су да, јер љу бав је кључ 
чо вје ко вог оздра вље ња. 
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вин ску ку ћу у ет но се лу Са со ви ћи. Ту 
су нас до че ка ли вла сник има ња Ве ско 
Ши мрак и Гор да на Драгић. На кон оби-
ла ска овог пре ли је пог има ња, би ли смо 
њи хо ви го сти на руч ку. Ова тр пе за на-
ста вље на је дру же њем уз пје сму и гу сле.
На кон што смо се по здра ви ли са љу ба-
зним и го сто при мљи вим до ма ћи ни ма, 
кре ну ли смо у цр кву Све те Тро ји це у 
Ку ти ма, код оца Дра га Пе ши ка на. Ту 
смо при су ство ва ли ве чер њем бо го слу-
же њу, на кон ко јег су нас о. Дра го и чла-
ни це та мо шњег Ко ла срп ских се ста ра 
уго сти ли на ве че ри.По сли је ве че ре, и 
на кон по здра ва и бла го сло ва, кре ну ли 
смо на зад за Це ти ње.

Тог ки шног су бот њег ју тра упу ти ли 
смо се пр во у ма на стир Са ви ну. 
Та мо нас је до че као је ро мо нах 

Ма ка ри је (Има мо вић), ко ји нас је про-
вео кроз све ти ње ма на сти ра. По сли је 
оби ла ска цр ка ва, по гле да ли смо зна ме-
ни то сти ма на стир ског му зе ја. Од свих, 
на шу па жњу је нај ви ше при ву као крст 
Све тог Са ве.Ма на стир ска бра ти ја нам 
је по том при ре ди ла по слу же ње, то ком 
ко јег нам је о. Ма ка ри је сви ма дао на 
дар по књи гу о по чив шем игу ма ну овог 
ма на сти ра, ар хи ман дри ту Ју сти ну Та-
си ћу – као успо ме ну на ову на шу пр ву 
за јед нич ку по сје ту ма на сти ру Са ви ни.
По сли је ма на сти ра упу ти ли смо се у 

Игор Ћу лум, уче ник IV раз ре да

УХерцегНовом...

У манастиру Савини
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Предвођенисвојимпрофесором,ђакономДушаномБиговићем,ученицитрећег,
четвртогипетогразреда,29.априла2017.билисунаједнодневномизлетуу

ХерцегНовом.



У етно селу

У цркви Све те Тро ји це у Ку ти ма
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Све ти Вла ди ка Ни ко лај у сво јој 
бе сје ди ка же: „Од свих шу мо ва у 
све ту са мо се је дан на зи ва ра до-

сном ве шћу, то је на у ка Хри сто ва, то је 
Је ван ђе ље“. Ове ри је чи Вла ди ке Ни ко-
ла ја мо же мо упо ре ди ти са да на шњим 
си сте мом обра зов них уста но ва – од 
свих шко ла са мо бо го сло ви ја го во ри о 
Хри сту, о Хри сто вој на у ци, о Хри сто-
вој ис ку пи тељ ској слу жби пре ма ро ду 
људ ском. Бо го сло ви ја је шко ла ко ја 
нас учи да во ли мо Хри ста, да во ли мо 
на ше бли жње, да бу де мо љу ди у сва кој 
си ту а ци ји на шег жи во та, да пра шта-
мо. Учи нас оној љу ба ви о ко јој го во ре 
дви је нај ве ће за по ви је сти Но вог за ко-
на: Љу би Го спо да Бо га сво га свим ср цем 
сво јим и свом ду шом сво јом и свом ми
шљу сво јом и свом сна гом сво јом, и дру га 
је као ова пр ва: љу би бли жње га сво га као 
са мо га се бе (Мт. 22, 3740). У бо го сло-
ви ји се учи мо да не бу де мо его и стич-
ни, да не вр ши мо дис кри ми на ци ју над 
сво јим дру го ви ма.

На жа лост, ни јед на шко ла осим бо-
го сло ви је не про по ви је да Хри сто ву ри-
јеч ме ђу омла ди ном. Са пу ним пра вом 
мо же мо ре ћи да је бо го сло ви ја нај при-
род ни ја шко ла. То је шко ла ко ја нас 
учи да бу де мо љу ди, да бу де мо пра ви 
хри шћа ни, учи нас Хри сто вој љу ба ви – 
оној ко ју Хри стос има пре ма сви је ту, а 
ко ју и ми хри шћа ни тре ба да има мо.

Наш се на род да нас од ре као Све-
тог Са ве, све те шко ле, све те др жа ве. 
По ри је чи ма Св. вла ди ке Ни ко ла ја 
Жич ког: Где је све та по ро ди ца, где је 
то глав но ог њи ште сва ког до бра, не бе-
ског до бра и сва ког не бе ског бо га ства у 
ово ме све ту? Шта смо ми од те ко ви на 

Све то га Са ве са чу ва ли? Ско ро ни шта. 
По ста ли смо као бес по моћ ни ле ше ви 
ко ји ко ра ча ју по Све то сав ској зе мљи 
и тра же по след ње су жањ ство Све то га 
Са ве. А ка да де ца не бу ду у ва шим до-
мо ви ма вас пи та на све том жи во ту, че-
сти то ме жи во ту, еван ђел ском жи во ту, 
шта ће по ста ти овај свет кроз два де сет, 

Ва си ли је Бо ље вић, уче ник I раз ре да

Правашкола
Матуранти на 

Скадарској тврђави
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три де сет го ди на? Зве ри њак, зве ри њак. 
А Ви ро ди те љи? Ви ће те  има ти глав-
ну од го вор ност пред Бо гом, јер сте их 
из ро ди ли да их вас пи та ва те – ра ди че-
га? Ра ди Го спо да Хри ста у ово ме све-
ту, ра ди жи во та, Веч но га Жи во та. Ако 
то не бу де те ра ди ли са де цом сво јом и 
не бу де те их учи ли то ме, у оно ме све-
ту би ће те кри ви за ду ше њи хо ве. Све-
та шко ла, шта је то? То је она шко ла 
ко ја је Све тог Са ву на чи ни ла Све тим 
Са вом, ко ја је ње га, мла ди ћа, бе гун ца 
са цар ског дво ра пре тво ри ла у све то 
би ће. То је истин ска шко ла ко ја ства-
ра ве чи те Све ти те ље. Та кву шко лу је 
осно вао Све ти Са ва. Са да су де ца по-
че ла да на пу шта ју шко ле Све то га Са-
ве, са да по др жа ва ју мај мун ске шко ле 
европ ске. Шта се де си ло? У на ше да не 
че сто се чу је од ро ди те ља реч: Хо ће-
мо да оси гу ра мо жи вот на шем де те ту! 
За то се тру де тру дом пре мно гим, на-
го ми ла ва ју  бо гат ство, че сто и не пра-
вед но, шко лу ју де те сво је за оно зна ње 
ко је до но си нај ви ше те ле сне си гур но-
сти и ма те ри јал не ко ри сти. И то чи не 
на зо ви хри шћа ни! Они то чи не за то 
што је њи хов по јам и о пра вом жи во ту 
и о пра вом оси гу ра ва њу жи во та по гре-
шан. А ево ка ко пра ва хри шћан ка спре-
ма свог си на за пра ви жи вот: На смр ти 
бла же на Ефро си ни ја го во ра ше сво-
ме си ну, Кли мен ту Ан кир ском: „Учи-
ни ми част, о си не мој, и му же стве но 
ста ни уз Хри ста и ис по ве ди Га креп ко 
и не по ко ле бљи во! Ја се на дам о ср це 
мо је, да ће на те би ско ро про цве та ти 
ве нац му че ни штва, и у част мо ју и за 
спа се ње мно гих… Не бој се ни прет њи, 
ни ма ча, ни ра на, ни ог ња. Ни шта да 
те не одво ји од Хри ста, но гле дај к не-
бу, оту да оче куј ве ли ку и веч ну и бо-
га ту на гра ду од Бо га. Бој се Бо жи јег 
Ве ли чан ства, стра ши се Ње го вог Су да, 
тре пе ри од Ње го вог Све ви де ћег ока, 

јер они ко ји се Ње га од рек ну при ми-
ће огањ не у га си ви, и цр ва не у сип ног. 
Ово не ка ми бу де на гра да од те бе, си не 
мој слат ки, за му ке мо је по ро ђај не и 
тру до ве око вас пи та ња тво га, да се на-
зо вем ма ти му че ни ко ва. Крв при мље-
ну од ме не, не ште ди, но про ли, да од 
то га и ја при мим по част. По дај те ло на 
му ке да се од то га и ја за ра ду јем пред 
Го спо дом на шим као да сам и са ма по-
стра да ла”. (пре ма Охрид ском про ло гу 
Вла ди ке Ни ко ла ја)

Не ка би Бла ги Го спод, мо ли тва ма 
Све тог Са ве и Бла же не Ефро си ни је, 
уму дрио све ро ди те ље да се пра вил но 
ста ра ју о сво јој дје ци и да их вас пи та ју 
за Хри ста а не за овај сви јет, и не ка би 
власт зе маљ ске, ди рек то ре и про фе со-
ре школ ске, под ста као да вра те Хри ста 
у шко ле, јер је то дје ци нај по треб ни је.
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На пут смо кре ну ли 11. ма ја 2017, 
уочи пра зни ка Све тог Ва си ли ја 
Остро шког. Пр во мје сто у ком 

смо се на свом по кло нич ком пу то ва њу 
за у ста ви ли био је храм Све тог Ва си ли-
ја Остро шког у Ник ши ћу, на бде ни ју 
ко је су слу жи ли Пре о све ће ни Епи скоп 
бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је 
и Ми тро по лит та шкент ски и уз бе ки-
стан ски Ви кен ти је, а био је при су тан и 
Епи скоп  крон штат ски На за ри је. 

На кон Ник ши ћа по сје ти ли смо До ла 
пив ска – мје сто гдје је у II свјет ском ра-
ту му че нич ки по стра да ло око 700 мје-

шта на, ме ђу ко ји ма и мно штво дје це. 
Уве че исто га да на сти гли смо у Бо го-
сло ви ју Све тог Пе тра Да бро бо сан ског 
у Фо чи, гдје су нас уго сти ли ве че ром 
и ко на ком. Пра зник Све тог Ва си ли ја 
смо та ко ђе про сла ви ли у Фо чи, на сла-
ви та мо шњег Бо го слов ског фа кул те та, 
гдје смо при су ство ва ли Све тој ли тур-
ги ји и све ча ној ака де ми ји.

У Чај ни че смо сти гли 12. ма ја у по-
по днев ним ча со ви ма. Ту смо се по-
кло ни ли чу до твор ној ико ни Чај нич ке 
Кра сни це, и по ја ли на ве чер њем бо го-
слу же њу у цр кви Ус пе ња Пре све те Бо-

ПосјетаипоклоњењеБогородициЧајничкој
Уче ни ци IV раз ре да, пред во ђе ни сво јим раз ред ним ста ре ши ном, 

про то је ре јем–ста вро фо ром Дра га ном Ста ни ши ћем и про фе со ром 
Алек сан дром Ву јо ви ћем, би ли су на екс кур зи ји у Фо чи и Чај ни чу

Чајничка Красница
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го ро ди це, у ко јој се и на ла зи ова ико на. 
Ве чер њу слу жбу су слу жи ли отац Дра-
ги ша Си мић и ђа кон Ср ђан Пје вац. 

На кон ве чер ње слу жбе на ве че ри су 
нас уго сти ли отац Мо мир Ва си ље вић и 
на чел ник Оп шти не Чај ни че Го ран Ка-
ра џић. Исте ве че ри отац Мо мир нас је 
упо знао са крат ком исто ри јом Чај нич-
ке Кра сни це.

Су тра дан ују тру при су ство ва ли смо 
Ака ти сту Пре све тој Бо го ро ди ци Кра-
сни ци Чај нич кој у Ус пењ ској цр кви. 

На руч ку смо то га да на би ли го сти код 
Жељ ка и Ми ла дин ке Да че вић, а на кон 
руч ка смо об и шли цр кве ну ри зни цу 
Чај нич ке цр кве.

На кон што смо на пу сти ли на ше љу-
ба зне до ма ћи не и град Чај ни че, упу ти-
ли смо се ка ма на сти ру Све те Тро ји це 
у Пље вљи ма, па по том за Жа бљак гдје 
нам је до ма ћин био отац Ми ли во је Јо-
во вић, ко ји нас је то пло уго стио. По-
сли је ве че ре смо кре ну ли за Це ти ње, 
на ко је смо сти гли ка сно уве че.

У Долима пивским У Фочи

Прослава празника Светог Василија Острошког у Фочи

Број 3 • Година II • Јун 2017. |  47



Испред цркве Успења Пресвете Богородице у Чајничу

Код породице Дачевић

На Жабљаку
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ДобротвориБогословије
Овим пу тем же ли мо да се за хва ли мо сви ма ко ји су у овој школ ској 

го ди ни по мо гли рад и жи вот на ше шко ле.
Ме ђу мно ги ма ко ји су нам по ма га ли су и ма на стир Ду ље во, ма на-

стир Острог, ма на стир Са ви на, Цр кве на оп шти на То пла из Хер цег Но вог 
и го спо дин Ми лан Ву шу ро вић.

Уред ни штво се по себ но за хва љу је Упра ви ма на сти ра Са ви на и го спо-
ди ну Мла де ну Ми лу ти но ви ћу, на на мјен ским при ло зи ма за тро шко ве 
при пре ма ња и штам па ња „Бо го слов ца“. 

Некањиховунесебичностипожртвованост
наградиДародавацсвакогдобра!
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Из жи во та Бо го сло ви је 
у другом по лу го ди шту школ ске 2016/17. 

ХорБогословијепјеваона
СветосавскојакадемијиуПодгорици
У пу ној крип ти Са бор ног хра ма 

Вас кр се ња Хри сто вог у Под го ри ци у 
че твр так, 26. ја ну а ра 2017. го ди не, у 
ор га ни за ци ји Ми тро по ли је цр но гор-
ско-при мор ске, Цр кве не оп шти не под-
го рич ке и Са бор ног хра ма, одр жа на је 
Све то сав ска ака де ми ја на ко јој је по-
ред оста лих узео уше шћа и Хор на ше 
Бо го сло ви је, на че лу ди ри ген том про-
фе со ром ђа ко ном мр Ми хај лом Ла-
за ре ви ћем. По сле от пје ва ног тро па ра 
Све том Са ви по здрав но сло во одр жао 
је Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски 
Ам фи ло хи је, док је све то сав ску бе сје ду 
го во рио исто ри чар др Ми лош Ко вић са 
Фи ло соф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Хор Це тињ ске бо го сло ви је 
от пје вао је дви је пје сме: „Ма ке дон ско 
де вој че“ и „Јо ва но, Јо ван ке“ уз прат њу 
ги та ре ко ју је сви рао уче ник пр вог раз-
ре да Ма ти ја Та пу шко вић. У умјет нич-
ком ди је лу про гра ма по ред на шег хо-
ра на сту пи ли су и Ми лу тин По по вић 
За хар и Љи ља на По по вић, хор Св. апо-
сто ла и је ван ђе ли сте Мар ка из Под го-
ри це, хор Св. но во му че ни ка Стан ка из 
Ник ши ћа, хор СПД „Је дин ство“ из Ко-

то ра, Хор СПД „Све то сав ник“ из Под-
го ри це и гу слар Жељ ко Бу га рин.

Професорииученицина
IVгодишњемсимпосиону
„Теологијаујавнојсфери“
Уче ни ци пе тог раз ре да, пред во ђе-

ни рек то ром про то је ре јом–ста вро фо-
ром Гој ком Пе ро ви ћем и про фе со ром 
ђа ко ном Ду ша ном Би го ви ћем при су-
ство ва ли су ра ду Че твр тог го ди шњег 
сим по си о на „Те о ло ги ја у јав ној сфе-
ри“, ко ји је био одр жан у Тре би њу од 9. 
до 12. фе бру а ра 2017. Овај је сим по си-
он био осми шљен као сво је вр сни фе-
сти вал ко ји је у се би об у хва тио раз ли-
чи те са др жа је: па нел ди ску си је, пре да-
ва ње, пред ста ву и из ло жбе, а све ча но 
је за кљу чен ев ха ри стиј ским сла вљем 
у не дје љу на пра зник Све та Три је рар-
ха, у тре бињ ском Са бор ном хра му.
Пр вог да на сим по си о на на отва ра њу 
при су ство вао је и Ње го во Ви со ко пре о-
све штен ство Ар хи е пи скоп це тињ ски и 
Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски г. 
Ам фи ло хи је на се си ји ко ја је би ла по-
све ће на те ми „Са бор ност и је дин ство 
Цр кве у XXI ви је ку уз осврт на Крит-
ски са бор“.
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НедељаПравослављанаЦетињу
Све том ар хи је реј ском ли тур ги јом 

у Це тињ ском ма на сти ру, пра знич ном 
ли ти јом и слав ском тр пе зом 5. мар та 
2017. го ди не на Це ти њу је про сла вље-
на Не дје ља Пра во сла вља. Све том ли-
тур ги јом је на чал ство вао Ми тро по лит 
цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је, 
а по ја ли су ђа ци на ше шко ле. У то ку 
Све те ли тур ги је Вла ди ка је у ђа кон ски 
чин ру ко по ло жио Бла жа Пе тро ви ћа, 
не ка да шњег ђа ка на ше Бо го сло ви је.

Уве че је одр жа на тра ди ци о нал на 
пра знич на ду хов на ака де ми ја у ор га-
ни за ци ји Бо го сло ви је. Ака де ми ји, одр-
жа ној у крип ти под го рич ког Са бор ног 
хра ма, при су ство вао је и Ви со ко пре о-
све ће ни Ми тро по лит Ам фи ло хи је. Све 
при сут не је на по чет ку ака де ми је по-
здра вио рек тор отац Гој ко, ко ји је том 
при ли ком про чи тао име на уче ни ка 
на гра ђе них за нај бо ље све то сав ске те-
ма те. Пра знич ну бе сје ду о ико ни, као 
и о пра зно ва њу Не де ље пра во сла вља 
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из го во рио је про фе сор ђа кон Ду шан 
Би го вић. У остат ку овог ду хов но-кул-
тур ног про гра ма уче ство ва ли су чла-
но ви хо ра Бо го сло ви је, бо го слов ци ре-
ци та то ри, цр кве ни хор „Све ти Са ва“ из 
Хер цег Но вог и по ла зни ци це тињ ске 
шко ле вје ро на у ке.

ИнспекторБогословијаСПЦ
упосјетиЦетињскојбогословији
Ин спек тор бо го сло ви ја СПЦ про то-

је реј–ста вро фор Слав ко Зо ри ца, бо ра-
вио је од 24. до 27. мар та 2017. го ди не 
у на шој Бо го сло ви ји. Ува же ног ин спек-
то ра је до че као рек тор Бо го сло ви је 
про то је реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић. 
Ин спек тор је при су ство вао на ста ви по 
раз ре ди ма у су бо ту и по не де љак. У не-
де љу je на чал ство вао бо го слу же њем у 
Вла шкој цр кви на Це ти њу.

УпосјетиКузбанскојбогословији
Рек тор Бо го сло ви је про то је реј–ста-

вро фор Гој ко Пе ро вић и про фе со-
ри про то је реј мр Ар се ни је Ра до вић и 
Апо лон Ми шчен ко би ли су по чет ком 
апри ла у по сје ти Ку збан ској бо го сло-
ви ји.

Они су 1. апри ла у ве ли кој са ли 
Ку збан ске пра во слав не бо го сло ви је 
одр жа ли пре да ва ње о исто ри ји цр кве-
но-по ли тич ких при ли ка у Цр ној Го ри 
и ње ним од но си ма пре ма окол ним др-
жа ва ма у раз ли чи тим пе ри о ди ма ње ног 
по сто ја ња. Та ко ђе је би ло ри је чи о под-
ви жни штву и све то сти у Срп ској Цр кви 
на при мје ру Све тог Пе тра Це тињ ског. 

Су срет се за вр шио из ла га њем о Це тињ-
ској бо го сло ви ји од мо мен та ње ног об-
на вља ња 1992. до да нас, а та ко ђе и од-
го во ри ма на пи та ња при сут них.

Предавањепроф.др
АелитеДолухањан
У су бо ту, 22. апри ла у Бо го сло ви ји 

је упри ли че но ви део пре да ва ње проф. 
др Аели те До лу ха њан, ше фа ка те дре 
Јер мен ске древ не књи жев но сти на 

Протојереј-ставрофор Гојко Перовић и ђакон Душан Биговић
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Фи ло ло шком фа кул те ту Ха ча тур Або-
вјан, др жав ног  уни вер зи те та у Је ре-
ва ну. Ува же на про фе сор ка одр жа ла је 
пре да ва ње про фе со ри ма и уче ни ци ма 
тре ћег, че твр тог и пе тог раз ре да на ше 
шко ле о Мов се су Хо ре на ци ју (Мој си ју 
из Хо ре на), уче ни ку Ме сро па Ма што-
ца, јер мен ском пре во ди о цу, пје сни ку 
и исто ри ча ру из V ви је ка, по зна том 
као „јер мен ски Хе ро дот“. Пре да ва ње 
је одр жа но пре ко ви део лин ка, а са ру-
ског је зи ка пре во дио га је свр ше ни бо-
го слов Це тињ ске бо го сло ви је Пре драг 
Ми ја но вић, ко ји је ујед но пр ви сту-
дент из Срп ске Пра во слав не Цр кве и 
Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске 
ко ји сту ди ра на Јер мен ском др жав ном 
уни вер зи те ту у Је ре ва ну.

ПредавањедрГорданеДрагић–
„Утицајмислинаљудскиживот“
У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је Све тог 

Пе тра Це тињ ског у че твр так 27. апри-
ла 2017. го ди не упри ли че но је пре да-
ва ње др Гор да не Дра гић ко ја је го во-

ри ла на те му „Ути цај ми сли на људ ски 
жи вот“. Го шћу је до че као и уче ни ци ма 
и про фе со ри ма пред ста вио про то је-
реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић, рек тор 
Бо го сло ви је.

Предавање„Историја
српскогјезикаиписма“
Про фе сор др Је ли ца Сто ја но вић са 

Фи ло ло шког фа кул те та у Ник ши ћу 
одр жа ла је 2. ма ја 2017. го ди не пре да-
ва ње за про фе со ре и уче ни ке Бо го сло-

ви је на те му „Исто ри ја срп ског је зи ка 
и пи сма“. Она се крат ко освр ну ла на 
по чет ке срп ске пи сме но сти и дје ло 
Св. бра ће Ки ри ла и Ме то ди ја и њи хо-
вих уче ни ка, док је те жи ште пре да ва-
ња био на пре ла зу са срп ске на ру ску 
ре дак ци ју сло вен ског, као и на зна ча ју 
Ву ко ве ре фор ме у том кон тек сту. 

Славасветороднелозе
ПетровићанаЊегушима
Све том ар хи је реј ском ли тур ги јом 

у цр кви Све тог Ђор ђа у се лу Ера ко ви-
ћи, бла го си ља њем слав ског ко ла ча и 
Ње го шев ско-ђур ђе вдан ским су сре том 
пи са ца у род ној ку ћи Све тог Пе тра 
Дру гог Лов ћен ског Тај но вид ца, на Ње-
гу ши ма је у су бо ту 6. ма ја 2017. го ди-
не про сла вљен Ђур ђев дан, кр сна сла ва 
све то род не ло зе Пе тро ви ћа. Све том 
слу жбом на чал ство вао је Ми тро по лит 
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цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је. 
На слу жби су по ја ли и чте ци ра ли уче-
ни ци тре ћег, че твр тог и пе тог раз ре да 
на ше Бо го сло ви је.

Бо го слов ци су та ко ђе узе ли уче шћа 
у при год ном кул тур но-умјет нич ком 
ди је лу про гра ма, уз чла но ве Удру же ња 
књи жев ни ка Цр не Го ре, ко ји су ка зи-
ва ли сво је сти хо ве, и уз дје цу по ла зни-
ке це тињ ске шко ле вје ро на у ке.

Марковданскалитија
уПодгорици
Све ча на Мар ков дан ска ли ти ја са 

мо шти ма Све тог Си ме о на Дај баб ског, 
пред во ђе на Ми тро по ли том цр но гор-
ско при мор ским Ам фи ло хи јем и Епи-
ско пом ди о клиј ским Ки ри лом про шла 
је 8. ма ја, на дан Св. апо сто ла и је ван-

ђе ли ста Mарка, за штит ни ка гра да под 
Го ри цом, под го рич ким ули ца ма.

У ли ти ји од цр кве Све тог Ђор ђа под 
Го ри цом до оста та ка древ ног ма на сти-
ра Све тог апо сто ла Мар ка, гдје се са да 
на ла зи ку ћа ста ро под го рич ке по ро ди-
це Ђе че ви ћа, па на зад до цр кве Све тог 
Ђор ђа, по ред мно го број них све ште ни-
ка и вјер ни ка, уче ство ва ли су и на ши 
бо го слов ци. 

ПразникСветогВасилија
Острошког
У ма на сти ру Остро гу 12. ма ја је 

све ча но и мо ли тве но про сла вљен пра-
зник Св. Ва си ли ја, Чу до твор ца остро-
шког. У све тим бо го слу же њи ма тих 
пра знич них да на – бде ни ју дан уочи и 
Све тој ар хи је реј ској ли тур ги ји на сам 
дан пра зно ва ња Све ти те ље вог, част да 
узму ак тив ну уло гу има ли су и ода бра-
ни ђа ци на ше Бо го сло ви је, ње ни нај бо-
љи пој ци и чте че ви. 

МатурантиупосјетиСкадру
На кон што су за вр ши ли са ре дов-

ном на ста вом, пред во ђе ни сво јим 
раз ред ним ста ре ши ном Дра га ном Ра-
до ма ном и про фе со ром Апо ло ном 

Марковданска литија
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Ми шчен ком, ма ту ран ти 
Бо го сло ви је су 13. ма ја би-
ли у јед но днев ној по сје ти 
древ ном гра ду Ска дру. Овај 
ли је пи јед но днев ни из лет 
ма ту ран ти ма је обез би је-
ди ла упра ва Бо го сло ви је 
и про фе сор Ми шчен ко, 
ро ђе ни Ска дра нин. За хва-
љу ју ћи тру ду и го сто при-
мљи во сти про фе со ра Ми-
шчен ка, ђа ци су об и шли 
ста ру ска дар ску твр ђа ву, 
пра во слав ну цр кву Рођења 
Христовог, у ко јој су се не-
пла ни ра но сре ли с гим на зи јал ци ма из 
пра во слав не гим на зи је у Ђирокастру, 
као и оста ла зна ме ни та мје ста Ска дра, 
а по том су би ли уго шће ни на руч ку на 
оба ли Ска дар ског је зе ра.

ОсвећењецрквицеСв.ПетраII
ЛовћенскогТајновидца
У Ба ру је 21. ма ја, на пра зник Све-

тог Јо ва на Бо го сло ва, у при су ству и 
уз мо ли тве но уче шће мно штва пра-
во слав них вјер ни ка, осве шта на пр ва 
цр ква по све ће на Све том Пе тру II Лов-
ћен ском Тај но вид цу.

Чи но деј ство ва ли су Ми тро по лит 
цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи-

је, Ми тро по лит ми ха лов ско-ко шиц ки 
Пра во слав не Цр кве Че шке и сло вач-
ких зе ма ља Ге ор ги је и го спо да Епи-
ско пи: бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а-
ни ки је, ис точ но а ме рич ки Ири неј, па-
крач ко-сла вон ски Јо ван и ди о клиј ски 
Ки ри ло, уз са слу же ње мно го број ног 
све штен ства.

На овом са бра њу су би ли при сут-
ни и сви уче ни ци на ше Бо го сло ви је. 
На кон Ба ра, а у по врат ку на Це ти ње, 
бо го слов ци су по сје ти ли ма на стир Ре-
же ви ће, гдје их је при мио игу ман овог 
ма на сти ра ар хи ман дрит Хри зо стом.

Приредио Недељко Томић, 
матурант

У Скадру

Са протојерејем-ставрофором Момчилом Кривокапићем испред Саборног храма у Бару
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НовагеНерацијасвршеНихбогослова
цетињскебогословије

УченициXXIгенерацијеобновљенеБогословијеСветогПетраЦетињског
(2012–2017)завршилисуматуруибогословскииспитзрелости

8.јуна2017.године.

Све ча ни чин бла го да ре ња у Це-
тињ ском ма на сти ру слу жио је 
Епи скоп ди о клиј ски г. Ки ри ло, уз 

са слу же ње рек то ра про то је ре ја–ста вро-
фо ра Гој ка Пе ро ви ћа и про фе со ра Бо-
го сло ви је про то је ре ја Не ма ње Кри во-
ка пи ћа, те ђа ко на Ни ко ле Пер ко ви ћа. 
Чте ци ра ли су и по ја ли свр ше ни ма ту-
ран ти. Пев ни цу је во дио про фе сор по ја-
ња и ка нон ског пра ва ђа кон Па вле Ље-
шко вић. Бла го да ре њу је при су ство вао и 
иза сла ник Све тог Ар хи је реј ског Си но-
да СПЦ на ма тур ском ис пи ту Епи скоп 
но во и за бра ни ми ле шев ски г. Ата на си је, 
као и про фе со ри Бо го сло ви је, мо на си 
Це тињ ског ма на сти ра, род би на уче ни-
ка и го сти и при ја те љи Бо го сло ви је. 

Бо го слов ци ма и свима при сут нима 
обра тио се вла ди ка Ки ри ло, ко ји је 
при нио бла го да ре ње Бо гу за мно га до-
бро чин ства ко ја чи ни, и за да на шњи 
дан у ко јем из Бо го сло ви је из ла зе но-
ви ма ту ран ти. Он је под сје тио на ри је-
чи: „Кад све зна те, бла го ва ма кад то и 
из вр шу је те“, на гла сив ши да те ри је чи 
тре ба уви јек пам ти ти и са жи во том по-
ве за ти. Он је по ру чио ђа ци ма да сво-
јим при мје ром уви јек тре ба да бу ду 
свје тлост сви је ту и при мјер дру ги ма 
на пу ту спа се ња. 

По том је у згра ди Це тињ ске бо-
го сло ви је при ре ђе на про зив ка ма ту-
ра на та и до дје ла ди пло ма и књи га. 
Mатурантима се обра тио епи скоп Ата-
на си је, че сти тав ши им успје шни за вр-
ше так ма ту ре и ис та кав ши да Цр ква 
Хри сто ва има ве ли ки по вод за ра дост, 

осо би то на ша Срп ска Цр ква и Ми тро-
по ли ја цр но гор ско-при мор ска и Це-
тињ ска бо го сло ви ја, јер из во ди још 
јед ну ге не ра ци ју сво јих бо го сло ва. 

На све ча ном руч ку при сут не и уче-
ни ке по здра вио је рек тор о. Гој ко Пе ро-
вић, по ру чив ши им да по не су са со бом 
убје ђе ње да ни кад не тре ба пре ста ти 
слу жи ти дру ги ма, не го по ка за ти при-
мјер и угле да ти се на Хри ста ко ји је ци-
је лим сво јим би ћем слу жио дру ги ма. 
Он је ис та као да је у овој ге не ра ци ји за-
вр ши ло шко ло ва ње на Це ти њу 15 кан-
ди да та, и од ко јих су тро ји ца шко ло ва-
ње за вр ши ла са од лич ним, сед мо ри ца 
са вр ло до брим, а пе то ри ца са до брим 
успје хом. Раз ред ни ста ре ши на ове ге-
не ра ци је, про фе сор Дра ган Ра до ман се 
дир љи вим ри је чи ма обра тио свом раз-
ре ду, из ме ђу оста лог ре као: 

„Дра ги мо ји ђа ци, но ви бо го слов-
ци… сти гли смо до но вог по здра ва, по-
здра ва ка да вас ис пра ћа мо на жи вот ну 
пу чи ну. Хва ла вам, го спо до мо ја дра га, 
ка да смо се ра до ва ли ва шим школ ским 
ус пје си ма, а нај ви ше ус пи ња њу на ду-
хов ној ље стви ци бо го љу бља и вр ли на. 
Бо го љу бље Све тог Јо ва на Бо го сло ва, 
на шег за јед нич ког не бе ског по кро ви-
те ља и чи сто ћа ду ха и ума це тињ ског 
пу сти ња ка и тај но вид ца Ње го ша, би ли 
су узо ри на ма про фе со ри ма ко је смо 
сли је ди ли у ва шем обра зо ва њу и спа-
са ва њу. Ду бо ко вје ру јем да смо све од 
се бе да ли... Гле дај те на да не пред ва ма 
са хра бро шћу, по диг ну та че ла, а са Це-
ти ња по не си те са мо оно што је нај бо ље, 

Александар Вујовић, професор



ду ше спа со но сно и нај ко ри сни је Бо гу, 
Цр кви, на ро ду Бо жи јем и ва ма са ми ма. 
Знај те да вас на жи вот ним пу та ња ма, 
све ти ње уз ко је сте уз ра ста ли не пре-
ста но пра те – бла го слов де сни це Све-
тог Јо ва на Кр сти те ља, пот по ра Ча сног 
Кр ста Го спод њег, бла ги по глед Пре све-
те Бо го ро ди це Фи ле рим ске и Це тињ ске 
и ми ло сти ви по глед Све тог Пе тра Це-
тињ ског. Жи ви, здра ви и ве се ли ми би-
ли, на мно га ја и бла га ја ље та!“

У име раз ре да при сут ни ма се обра-
тио ма ту рант Не над Ми ја но вић. Свр-
ше ни бо го слов ци су по том свом раз-
ред ном ста ре ши ни по кло ни ли фуд-
бал ску лоп ту са сво јим пот пи си ма, и 
дрес у знак сје ћа ња на го ди не ко је су 
про ве ли за јед но.

У то ку руч ка ма ту ран ти ма су че сти-
та ли и по здра ви ли их и про фе со ри ца 
Ве сна Крив че вић, у сво је лич но име и 
у име Ра дио Све ти го ре, на чел ник Оп-
шти не Чај ни че г. Го ран Ка ра џић, у име 
вас пи та ча Бо го сло ви је про то је реј мр 

Ар се ни је Ра до вић, ис пред Ко ла ми ло-
срд них се ста ра „Кра љи ца Ми ле на“ са 
Це ти ња г-ђа Ње го са ва Пе ро вић, про-
то је реј–ста вро фор Мо мир Ва си ље вић 
па рох чај нич ки, ко ји је по кло нио Бо-
го сло ви ји ко пи ју ико не кра сни це Чај-
нич ке Бо го ро ди це, Сло бо дан ка Па ви-
ће вић из Под го ри це и пред став ни ци 
клу ба „Ноћ них ву ко ва“ Ву ко ман Бу ла-
то вић и Жељ ко Вук че вић. 

На кра ју све ча но сти све при сут не по-
здра вио је још јед ном Вла ди ка Ата на си је.

Уче ни ци XXI ге не ра ци је об но вље не 
Бо го сло ви је Све тог Пе тра Це тињ ског 
ко ји су за вр ши ли сво је шко ло ва ње на 
Це ти њу су: Ни ко ла Жу нић, Алек сан-
дар Ка лај џић, Да мјан Ка ра џић, Ми ло-
мир Кр сма но вић, Ла зар Кр стић, Игор 
Ма ли но вић, Не над Ми ја но вић, Пе тар 
Ми лу ти но вић, је ро ђа кон Ја ков Нин-
ко вић, Алек сан дар Но во вић, Или ја 
Па ви ће вић, Са во Пе рић, Пе тар Ра ди-
бра то вић, Не дељ ко То мић и Сте фан 
Шин жар.
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