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Ја се по вра тим из Сре ма ку ћи у 
Бран ко ви ну 1793. го ди не и мој 
отац од ма за по пи ме и пре да ми 

ну ри ју. Вла ди ка што ме је за по пио био 
је прост али до бар чо век. По што ме за-
по пио, го во рио је сло во, али це ло ње-
го во сло во би ло је у две, у три ре чи. Он 

се при’ва ти за сво ју ка ми лав ку и ре че: 
„Хри сти ја ни, по чи туј те све штен ство 
и упам ти те: ко је год на ову ка пу ла-
јо, он се ка јо!“ То ње го во сло во на по-
ми њем вам да се сме је те, али ипак од 

зби ље вам пре по ру чу јем, да све оно 
што на род по чи ту је за све ти њу и ви да 
по чи ту је те. Сва шта мо же те по пра вља-
ти, али са мо у све ште не ства ри ниг да 
не ди рај те. Ни ја вам, по сле то ли ко 
го ди на соп стве ног ис ку ства, не умем 
о то ме ни шта дру го ка за ти, не го да је 

це ла исти на: да ко је год на 
ову ка пу ла јо, он се ка јо. Ја 
сам од ма за тим и про том 
по стао. Шта је ста ло би ло 
вла ди ки што ни сам јошт 
ни бра де ни бр ко ва имао; 
он је же лио учи ни ти кне-
зу ха тер, а ваљ да му је и 
нов ца тре ба ло! – Ка ко су 
ми по сле ка зи ва ли отац и 
ма ти, ја сам се за по пио у 
по ло ви ни мо је ше сна е сте 
го ди не. За и ста мо рао сам 
вр ло млад би ти, јер кад су 
ме хте ли по пи ти, вр ло сам 
се био упла шио, а осо би то 
кад су ме за врат у’ва ти ли и 
ол та ру по ве ли, јер онај је-
дан ђа кон што ме је во дио 
ре че ми по ла ко од ша ле: 
„Ре ци збо гом бе ли све те, 
сад ћеш да по ги неш!“ и ме-
ни се он да учи ни ло да ћу 
за и ста свет да про ме ним. 
Но по сле ви дим ка ко је то 
ле по би ти по па.

Кад сам вам ка зао крат-
ко вла ди чи но сло во, да вам ка жем ка-
ко ме и отац са ве то вао: „Си не – рек не 
ми он кад сам пр ви пут у мо ју ну ри ју 
по ла зио – ти си јошт млад и не знаш 
ка кав је свет, ти си вр ло млад и ниг-

ПротаМатејаНенадовић

Тешкоономекојипрвучашу
свакесвојенаклоностидоднаиспије!

Про та Ма те ја Не на до вић
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де го то во не ћеш би ти у 
дру штву тво ји’ пар ња ка 
у го ди на ма, не го ћеш све 
до ла зи ти ме ђу ста ри је 
љу де. За то на са бо ру, и 
на сла ви, и на свад би не-
мој мло го го во ри ти, не го 
слу шај шта ста ри ји љу ди 
го во ре. Ако поч неш та ко 
млад дру ге да учиш па-
ме ти и му дро сти, он да ти 
ниг да му дар би ти не ћеш. 
Кад го во риш што год, сви 
ће слу ша ти, али не мој ти 
се би да увр тиш у гла ву 
да они те бе за то слу ша ју 
што ти нај му дри је го во-
риш; они ће те за то слу-
ша ти што си њи’ов по па, 
и што си мој син, и кад 
што по гре шиш, ни ко ти 
не ће ка за ти: ни је та ко, 
али сва ки ће по ми сли ти. 
За то, му дро се вла дај и 
оно што ти се са да учи-
ни да ни је она ко као што 
ста ри ји љу ди го во ре, а ти 
не мој од ма да се пле ћеш у сва ђу, не-
го при че кај док до ђеш у го ди не они’ 
љу ди, па тек ако и он да ви диш да ни је 
она ко, а ти ка жи.“

По том узме мој отац јед ну ве ли ку 
ча шу пу ну ви на, и по што от пи је за јед-
но два пр ста, рек не ми: „Пр ве го ди не, 
кад идеш по ну ри ји, са мо ово ли ко пиј 
од сва ке ча ше ко јом те по ну де“. „Дру-
ге го ди не ово ли ко“, и по том опет срк-
не ма ло ви на. „Тре ће го ди не мо жеш 
до по ла ча ше пи ти. Тек че твр те и пе те 
го ди не мо жеш до дна ча шу по пи ти, и 
опет сви ће ну ри ја ши се ћа ти се тво ји’ 
пр ви’ го ди на и сви ће го во ри ти: наш 
по па ни шта не пи је.“ Ја сам слу шао 
мо га оца, и се ћао сам се це лог жи во та 
сви ју ње го ви’ со ве та, и био сам спо ко-

јан, за до во љан и сре ћан. Сле дуј те мом 
при ме ру, сле дуј те тој ча ши мо га оца, 
не са мо у пи ћу не го и у сви ма дру гим 
стра сти ма и на кло но сти ма, па ће те 
би ти срећ ни. Ва ше ре чи, ва ша де ла-
ња, на кло но сти и ужи ва ња упра вљај те 
сваг да пре ма вре ме ну и пре ма го ди-
на ма ва шег жи во та. С ме ром и у сво је 
вре ме мно го се ко је шта чи ни без ште-
те, што пред су дом здра во га ра зу ма не 
би се мо гло оправ да ти са свим. Те шко 
оно ме ко ји пр ву ча шу сва ке сво је на-
кло но сти до дна ис пи је!

Из књи ге: Про та Ма те ја Не на до
вић, „Ме мо а ри“, По ли ти ка – На род на 

књи га, Бе о град, 2005.
При ре дио: Ни ко ла Са вић, 

уче ник III ра зе да

Слика о. Стаматиса Склириса
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Отац Пе тар Ву јо вић је ро ђен 21. 
ју на 1896. го ди не у Жу пи До бр-
ској. По сле основ ног обра зо ва-

ња, отац Пе тар је за вр шио бо го сло ви ју 
на Це ти њу. Све ште нич ки чин је при мио 
на Пе тров дан 1925. го ди не на Це ти њу. 
За свој мо рал ни жи вот, при ме ран и рев-
но сан рад у ви но гра ду Го спод њем 1938. 
го ди не је од ли ко ван пра вом но ше ња 
цр ве ног по ја са од стра не Ми тро по ли-
та цр но гор ско-при мор ског Га ври ла До-
жи ћа, по то њег срп ског па три јар ха.

Че сти ти Ср бин, ода ни и верни слу-
га Цр кве Хри сто ве, до бар ду хов ни 
па стир сво га на ро да, примjеран 
отац и по нос сво га ро да, све ште-
ник Пе тар Ву јо вић је свој жи вот 
за вр шио му че нич ки, пав ши од 
пар ти зан ске ру ке у му че нич ком 
Ку но вом При со ју 1941. го ди не. 
Пар ти за ни су га, по сле ве ли ког 
му че ња, жи вог ба ци ли у ја му се-
дам де сет ме та ра ду бо ку. По све до-
чан стви ма љу ди ко ји су у то вре ме 
као де ца чу ва ли сто ку у не по сред-
ној бли зи ни ја ме, ње гов глас се из 
ја ме чуо пет да на ка сни је.

Од ку ће су га од ве ли пар ти за-
ни Ми лу тин Пе ја но вић, учи тељ, 
Жар ко Ву кић, не свр ше ни сту дент, 
и Ни ко ла Ко ле Ја блан, бив ши чи-
нов ник по ште.

Пар ти зан ски суд, ко ји га је осу-
дио на смрт, са чи ња ва ли су Ан-
дри ја Пе јо вић, ко ман дант пар ти-
зан ског ба та љо на, Ми ћан Пе три-
че вић, ко ме сар, Ми ло Јо ви ће вић, 
про фе сор, и Да ни ца Ма рин ко вић.

Пар ти за ни су га, по сле из ри ца ња 
пре су де, од ве ли у штаб Лов ћен ског 
пар ти зан ског од ре да, ко ји је одо брио 
пре су ду, кроз уста Ми ха и ла Виц ко ви-
ћа, ко ме са ра Лов ћен ског пар ти зан ског 
од ре да.

Не по сред ни му чи те љи и џе ла ти оца 
Пе тра Ву јо ви ћа су би ли Ми ха и ло, син 
Фи ли па М. Пе јо ви ћа, Ан дро В. Ло пи чић 
из Це кли на и Кр сто Ђу ро вић из Ора ха. 
Те ло оца Пе тра Ву јо ви ћа је по сле не ко-
ли ко ме се ци из ва ђе но из ја ме у Ку но-
вом При со ју. Са хра њен је у при су ству 
мно го број ног на ро да, ко ји је 2. ма ја 
1942. го ди не одао по шту свом ду хов-
ном па сти ру ко ји се за све њих мо лио 
Бо гу и сви ма им слу жио.

По дат ке о стра да њу овог Све ште но-
му че ни ка дао је ње гов стриц, са да по-
кој ни Јо ван Б. Ву јо вић.

Свештеномученик
ПетарВујовић
Па рох ме те ри шко-дру шић ки 

код Жу пе До бр ске

Преузето из 
књиге Велибора В. 

Џомића „Страдање 
Србске Цркве 

од комуниста”, 
Светигора, Цетиње, 
1997; илустрација: 
Марко Жишков, IV 

разред



Сва ко од нас је ма кар јед ном у сво-
ме жи во ту раз ми шљао о то ме ка ко 
из гле да Је ру са лим; си гур но смо 

се за пи та ли ка ко је то Мр тво мо ре то-
ли ко сла но да у ње му не ма жи вих би ћа; 
ка ко то из гле да ри је ка Јор дан у ко јој се 
Исус Хри стос кр стио; ка ко из гле да го ра 
Та вор на ко јој се Го спод пре о бра зио.

Та ко и смо и ми, ђа ци бо го сло ви је, 
из у ча ва ју ћи бо го слов ске пред ме те, за-
ми шља ли се бе ка ко јед но га да на као 
ха џи је ко ра ча мо Све том Зе мљом. Да 
те на ше же ље мо гу по ста ти ја ва, ре као 
нам је рек тор про шле школ ске го ди-
не, обавијестивши нас да по сто ји иде ја 
о за јед нич кој екс кур зи ји При зрен ске 
и Це тињ ске бо го сло ви је у Је ру са лим, 
ко ја би би ла пр ва та ква у исто ри ји на-
ше Цр кве. Ми ђа ци смо то, на рав но, 
при хва ти ли са ра до шћу.

Бр зо су про шле пр ве сед ми це школ-
ске го ди не и при бли жио се дан по ла-
ска. Мо рам при зна ти да смо сви би ли 
по ма ло уз бу ђе ни – мно ги ма од нас то 
је био пр ви пут да ле ти мо ави о ном. 
На кон што смо се оку пи ли на Це ти њу, 
кре ну ли смо за аеро дром у Под го ри ци, 
гдје су нас до че ка ли при ја те љи и до-
бро тво ри бо го сло ви је, ко ји су са на ма 
по шли на ово по кло нич ко пу то ва ње. 

На кон че ки ра ња ка ра та и ула ска у 
ави он, усли је дио је тре ну так не из вје-
сно сти – по ли је та ње. По не ки су осје ти-
ли ма лу до зу стра ха, али је, Бо гу хва ла,  
све про шло без ика квих про бле ма. На-
кон не што ви ше од сат вре ме на ле та, 
би ли смо из над Ца ри гра да, не ка да шње 
при је сто ни це Ис точ ног Ро меј ског цар-
ства, да нас нај ве ћег гра да Тур ске, са 
око седамнаест ми ли о на ста нов ни ка. 

Аеро дром „Ата турк”, рас кр сни ца из ме-
ђу Евро пе и Ази је, сво јом ве ли чи ном је 
сва ко га од нас по ма ло збу нио. На сре-
ћу, без ве ћих про бле ма смо за вр ши ли 

ца рин ску кон тро лу, и због ви ше ча сов-
не раз ли ке из ме ћу два ле та, ис ко ри-
сти ли смо при ли ку да по сје ти мо зда ња 
Ва се љен ске па три јар ши је. На пу ту до 
Ва се љен ске па три јар ши је, би ли смо у 
при ли ци да раз гле да мо Ис тан бул, да-
нас је дан од нај са вре ме ни јих гра до ва 
на сви је ту. За и ста, мо рам при зна ти, 
лич но сам био оду ше вљен ље по том 
то га гра да. Ап со лут но сам раз био све 
сво је пред ра су де о ово ме гра ду. 

У Ва се љен ској па три јар ши ји, у ко-
јој се чу ва ју мно ге дра го цје но сти и мо-
шти ко ји ма смо се по кло ни ли, обра тио 
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нам се епи скоп си ли вриј ски Мак сим. 
Он нам је у сво јој па стир ској бе сје ди 
на гла сио ка ко је на ро чи то бит но да 
сва ки од нас не за бо ра ви сво је по ри је-
кло, али да не тре ба да на пр во мје сто 
ис ти че мо сво ју на ци о нал ност, већ то 
да смо сви ми пр во хри шћа ни, па он да 
све оста ло. 

На кон овог ко ри сног и бо го у год-
ног пре да ха, на ста ви ли смо пу то ва ње 
у Све ту Зе мљу. На кон сли је та ња на 
аеро дром „Бен Гу ри он” у Тел Ави ву, 
гдје нас је до че као наш во дич Бра ни-
слав Пет ко вић, ауто бу сом смо се упу-
ти ли ка хо те лу у бли зи ни зи ди на ста-
рог гра да Је ру са ли ма. По до ла ску у хо-
тел и на кон крат ког пре да ха, кре ну ли 
смо на не дељ ну по ноћ ну Ли тур ги ју у 
Храм Хри сто вог Вас кре се ња. У Све-
тој ли тур ги ји, на ко јој је са слу жи вао 
епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је, 
уче шћа су узе ли и све ште но слу жи те-
љи из на ше бо го сло ви је. Већ по ма ло 
умор ни, ду гач ку ју тра њу слу жбу смо 
ис ко ри сти ли да се по кло ни мо мје сту 

рас пе ћа на Гол го ти и мје сту Вас кр се-
ња Хри сто вог. На кон Све те ли тур ги је 
смо се упу ти ли у хо тел.

Пр ва све ти ња у ко ју смо се дру го га 
да на упу ти ли би ла је цр ква на мје сту 
Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. У то ме 
хра му се на ла зе и гро бо ви ро ди те ља 
Дје ве Ма ри је, Јо а ки ма и Ане, и ње ног 
за руч ни ка Јо си фа. У бли зи ни овог мје-
ста је и ма сли на ис под ко је је Ју да цје-
ли вом из дао Ису са Хри ста. На том мје-
сту да нас се на ла зи ве ле леп на цр ква 
ко ја но си на зив „Цр ква свих на ци ја“. 
У не по сред ној бли зи ни, из над Је зра-
ел ске до ли не, на ко јој ће по пре да њу 
Хри стос су ди ти над свим на ро ди ма, 
на ла зи се ма на стир Све то га ар хи ђа ко-
на Сте фа на, по диг нут на мје сту ње го-
вог стра да ња. И дан да нас су ви дљи ви 
тра го ви ње го ве кр ви на ка ме њу ко јим 
је ка ме но ван, за до бив ши та ко ви је нац 
пр вог му че ни ка за Хри ста. Осим што 
смо се по кло ни ли гро бу Пре све те Бо-
го ро ди це, по кло ни ли смо се и мје сту 
ње ног ро ђе ња, из над ког је са да ма на-

Испред цркве Успења Пресвете Богородице у Јерусалиму
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На мјесту Рођења Пресвете Богородице

Пред иконом Јерусалимске Мајке Божије у цркви Успења
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стир по све ћен упра во том пра зни ку – 
Ро ђе њу Пре све те Бо го ро ди це. На кон 
то га смо се упу ти ли пре ма Кр сном 
пу ту, по зна том и као Виа До ло ро са, 
од но сно оној ули ци ко јом је Исус 
Хри стос хо дио иду ћи пре ма мје сту 
на ко ме ће сво јом му че нич ком кр-
вљу да спе ре на ше гри је хе. Овај пут, 
по знат под име ном и Пут пла ча, за 
свој по че так има мје сто на ко јем је 
Хри стос осу ђен на рас пе ће, а на ње-
го вом кра ју се на ла зи Храм Вас кр-
се ња. Храм Вас кр се ња из гра дио је 
Кон стан тин Ве ли ки са сво јом мај ком 
Је ле ном, ко ја је и про на шла Ча сни 
Крст Го спод њи. Овај је храм пре тр-
пио мно га ра за ра ња, па и пот пу на 
ру ше ња, и оту да је до ста ми је њан и 
ре но ви ран, а у не ко ли ко на вра та и 
ди зан из но ва из те ме ља. У ком плек су 
Хра ма Вас кр се ња Хри сто вог на ла зи 
се и Гол го та, од но сно мје сто на ко ме 
је Хри стос ра за пет. Ово мје сто је по 
пре да њу и мје сто смр ти Ада мо ве и 
мје сто Авра мо вог жр тво ва ња Иса ка. 
На кон што су Хри ста ски ну ли са Кр-
ста, по ста ви ли су Га на пло чу на ко-
јој су Га по ма за ли ми ри си ма, из ко је 
и дан да нас из ви ру див ни ми ри си и 
уље, а ко ја се та ко ђе на ла зи под сво-
до ви ма Хра ма Вас кр се ња, као и гроб 
Јо си фа из Ари ма те је у ко ји је Го спод 
по ло жен. Из над Гро ба Го спод њег да-
нас се на ла зи цр ква Гро ба Го спод њег, 
Ку ву кли ја. Та цр ква има два ди је ла, 
у пр вом ди је лу се на ла зи Ан ђе о ски 
ка мен, за ко ји се вје ру је да је дио 
ка ме на ко јим је био за пе ча ћен гроб 
Го спод њи, а дру ги дио је са мо мје-
сто Гро ба Хри сто во га. У скло пу Хра-
ма Вас кр се ња, осим ове ди је цр кве, 
на ла зе се и мно ге дру ге ка пе ле, ко је 
смо та ко ђе об и шли. На кон по кло ње-
ња овим све ти ња ма, упу ти ли смо се 
у хо тел на ве че ру и од мор. 

Тре ће га да на смо се ауто бу сом 
упу ти ли у ма на стир Ваз не се ња Хри-
сто во га. Пр во смо по сје ти ли ма лу 
џа ми ју, ко ја је са гра ђе на уну тар оста-

Голгота

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



та ка ве ли ко га хри шћан ско га хра ма, 
сру ше ног од стра не Пер си ја на ца 614. 
го ди не, у ко јој се на ла зи оти сак сто па-
ла Хри сто вог. Пре ко пу та ње се на ла зи 
но ви ма на стир ко ји је са гра дио грч ки 
мо нах Јо а ким. Овај ма на стир је због 
сво је исто ри је, на ме не лич но, оста вио 
нај ве ћи ути сак. На и ме, отац Јо а ким је 
по чео да гра ди овај ма на стир без до-
зво ле Изра ел ске др жа ве, и убр зо су 
усли је ди ли на па ди на ма на стир. Ка-
да су јед ном до шле град ске вла сти са 
на мје ром да сру ше ма на стир, ис пред 
рад ни ка ко ји је во зио бул до жер по ја-
ви ла се ико на са ли ком Хри сто вим. 
Во зач је том при ли ком по ври је дио ру-
ку и ни је био у мо гућ но сти да сру ши 
цр кву. На кон ово га отац Јо а ким је од-
у стао од да љег по ди за ња цр кве у вис, 
те је на ста вио са град њом ви ше ма њих 
зда ња око са ме цр кве. Јед ном при ли-
ком су до шли са на мје ром да га уби-
ју, али га ни су про на шли у ма на сти ру. 
На жа лост, том је при ли ком му че нич-
ки стра да ла ње го ва мај ка. У овом ма-
на сти ру се на ла зи и срп ска мо на хи ња 
Фи ло те ја, ко ја је је ди на осо ба са на-
ших про сто ра ко ју смо сре ли у то ку 
на шег пу то ва ња. Не да ле ко ода тле се 
на ла зи мје сто на ко ме је Хри стос из го-
во рио мо ли тву „Оче наш“, и на ко јем 
се да нас на ла зе пло че са нат пи си ма 
Мо ли тве Го спод ње на мно гим је зи ци-
ма сви је та. По сли је ово га нас је у про-

сто ри ја ма Је ру са лим ске па три јар ши је 
до че као Па три јарх је ру са лим ски Те о-
фи ло Тре ћи. У сво јој бе сје ди он нас је 
под сје тио да је на ше пу то ва ње за пра во 
са гле да ва ње чи та вог жи во та Хри сто-
вог, и да је свр ха овог по кло нич ког пу-
то ва ња ис пу ње на са мо ако ми за и ста 
осје ти мо ка кав је то Хри стос под виг 
учи нио за нас. На кон бе сје де, па три-
јарх је сви ма на ма, и из из При зрен ске 
и Це тињ ске бо го сло ви је као бла го слов 
уру чио по кло не. Бу ду ћи да се ова по-
сје та Па три јар ху Те о фи лу по кло пи ла 
са го ди шњи цом осве ће ња хра ма Све-
тог Јо ва на Вла ди ми ра у Ба ру, по кло-
ни ци из Цр не Го ре су ис ко ри сти ли ову 
при ли ку да му да ру ју је дин ствен по-
клон – фо то ал бум у ко јем је за би ље-
же на ње го ва по сје та Ми тро по ли ји цр-
но гор ско-при мор ској при ли ком осве-
ће ња Хра ма у Ба ру.

Исто га да на смо по сје ти ли и ма на-
стир Све то га ар хан ге ла Ми ха и ла, за-
ду жби ну срп ско га кра ља Ми лу ти на, 
Си он ску Гор њи цу и гроб ца ра и про ро-
ка Да ви да. Испред гробнице Лазара Четвородневног

Испред Кувуклије – цркве Гроба Господњег
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По ла ском у мје сто ро ђе ња Го спо-
да Ису са Хри ста – Ви тле јем, за по че ли 
смо че твр ти дан на шег пу то ва ња. Да 
би спри је чи ли да ба ха ти без бо жни ци у 
цр кву Ро ђе ња ула зе на ко њи ма, што се 
де ша ва ло, хри шћа ни су се до сје ти ли и 
ве ли ка за пад на ула зна вра та у цр кву су 
сма њи ли то ли ко да чак и пе шак мо ра 
да се са гне ка да ула зи. Та се вра та од та-
да на зи ва ју „Вра ти ма сми ре ња“. На кон 
ула ска у, да нас ма лу, ка пе ли цу, из над 
ко је је по диг ну та пе то брод на ба зи ли ка 
ко ју је са гра дио Кон стан тин Ве ли ки, по-
кло ни ли смо се сре бр ној зви је зди са 14 
кра ко ва. Пре ко пу та зви је зде се на ла зе 
ја сле Го спод ње, у ко је је Хри стос као 
Бо го мла де нац био по ло жен. Гле да ју ћи 
све ово, при сје тио сам се оби ча ја у мо-
ме до му за пра зник Хри сто вог Ро ђе ња. 
Ко ли ко је овај пра зник код нас по што-
ван, го во ре и ри је чи Све тог Пе тра Дру-

гог Лов ћен ског Тај но вид ца: „Не ма да на 
без очи њег ви да, ни пра ве сла ве без Бо-
жи ћа“. Сво је пу то ва ње смо на ста ви ли 
оби ла ском По ља па сти ра, и гроб ни це 
у ко јој су они са хра ње ни. Потом смо 
по сје ти ли ма на стир Све тог Те о до си ја 
Ве ли ког. У ње го во ври је ме у овом ма-
на сти ру је би ло и до 2000 мо на ха. Због 
то га је мо рао да на пи ше је дан ти пик за 
ова кав на чин жи во та и та ко је по стао 
уте ме љи вач оп ште жи тељ ног мо на-
штва. По што смо се по кло ни ли све ти-
ња ма Те о до си је вог ма на сти ра, упу ти ли 
смо се пре ма једном нео бич ни јем ма-
на сти ру, ономе Све тог Са ве Осве ће ног. 
Из да љи не се ви де два пир га, од ко јих 
је је дан био по све ћен Све том Си ме о ну 
Ми ро то чи вом, а дру ги је за пра во мје-
сто у ко ме се ску пља ки шни ца, да би 
се у том без вод ном кра ју обез би је ди ла 
во да за ма на стир. Пирг сво је вре ме но 
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по све ћен Св. Си ме о ну Ми ро то чи вом, 
из гра ђен за ври је ме срп ске упра ве над 
ма на сти ром, пре и мено ван је ка сни је 
у приг Св. Си ме о на Бо го прим ца. Како 
же не не сми ју да уђу у овај ма на стир, 
то им је бра ти ја из нијела мо шти на 
цје ли ва ње, а ми му шкар ци смо ушли 
унутра. Сам ма на стир је осно вао Све-
ти Са ва Осве ће ни у VI ви је ку, ка да он 
и уста но вља ва пр ви је ру са лим ски ти-
пик. У глав ној цр кви се на ла зе мо шти 
Све тог Са ве Осве ће ног, а у гор њој ис по-
сни ци се на ла зи гроб Све тог Јо ва на Да-
ма ски на. По сљед ња ло ка ци ја коју смо 
то га да на посјетили би ла је гроб ни ца 
Че тво ро днев ног Ла за ра, бра та Мар те и 
Ма ри је, при ја те ља Го спод њег ко је га је 
Го спод вас кр сао че ти ри да на по сли је 
ње го ве смр ти.

У сри је ду, нашег пе тог дана бо рав ка 
у Све тој Зе мљи, у ра ну зо ру смо кре ну-

ли на го ру Та вор, на ко јој се Хри стос 
пре о бра зио пред сво јим уче ни ци ма. 
На кон ово га смо се упу ти ли у На за рет, 
тач ни је на мје сто Бла го вје сти Пре све-
те Бо го ро ди це и на њен из вор, да би-
смо да ље на ста ви ли у Ка ну Га ли леј ску, 
мје сто на ко јем је Го спод учи нио сво је 
пр во чу до то ком бо рав ка ме ђу на ма, 
пре тво рив ши на јед ној свад би во ду у 
ви но. Да нас се та мо на ла зе две од укуп-
но шест по су да у ко ји ма је ви но би ло. 
За тим одлазимо на Га ли леј ско је зе ро, 
на ко ме смо има ли ру чак, ри бу Све тог 
Пе тра, ко ја је је дин стве на ри ба у сви-
је ту, и мо же се про на ћи са мо на овом 
је зе ру. Љу би те љи ри бе су ужи ва ли у 
овом руч ку. Оно што је ме ни сва ка ко 
би ло мно го за ни мљи ви је је су ма на стир 
Два на ест апо сто ла и Го ра бла жен ства. 
На кон ово га смо се упу ти ли на ли је-
пу и осве жа ва ју ћу во жњу бро дом по 
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ве ли ком и им по зант ном Га ли леј ском 
је зе ру. Бро дом смо до шли до ста рог 
рим ског гра да Ти бе ри је, а да ље смо се 
пре ма хо те лу упу ти ли ауто бу сом.

На пра зник Ро ђе ња Пре све те Бо го-
ро ди це – Ма лу Го спо ји ну, би ли смо у 
ма на сти ру Све то га Ге ра си ма Јор дан-
ског, гдје смо при су ство ва ли Све тој 
Ли тур ги ји ко ју је слу жио Епи скоп ра-
шко-при зрен ски Те о до си је. На кон Ли-
тур ги је смо на пра ви ли кра так пре дах и 
упу ти ли се на ри је ку Јор дан, мје сто на 
ко ме се Исус Хри стос кр стио од Јо ва-
на Кр сти те ља и та ко по чео свој спа со-
но сни под виг за нас.  По сли је крат ког 
мо ле ба на, тро крат но смо се по гру зи ли 
у ри је ку и на ста ви ли свој пут пре ма 
За кхе је вом ду ду. По сли је ово га смо се 
упу ти ли на Го ру Ку ша ња, до ко је смо 
сти гли жи ча ром, ужи ва ју ћи у па но-
рам ском по гле ду на град Јерихон. На 
ово ме мје сту је Хри стос био три пу та 
ку шан од Са та не. Ка ко су да ни од ми-
ца ли, наш днев ни про грам је био све 
кра ћи јер нам је већ по не ста ја ло фи-

зич ке сна ге, али смо се за си гур но ис-
пу ња ва ли ду хов ним бла го сло вом ових 
све тих мје ста. 

На по ла пу та од Је ру са ли ма пре ма 
Је ри хо ну, на ла зи се ма на стир Све тог 
Геор ги ја Хо зе ви та. Сам пут до ма на-
сти ра је ве о ма стрм, и ни ма ло лак. Је-
дан дио пу та смо пре шли када смо иза 
кри ви не угле да ли ве ле леп ни ма на-
стир, укле сан у сти је не. Баш као наш 
Острог. У се би сам раз ми шљао, Бо же 
да ли је мо гу ће да је у ври је ме Све тог 
Геор ги ја би ло ви ше од три, че ти ри мо-
на ха ко ја су би ла спрем на да жи ве у 
ова квом ма на сти ру, под ова квим усло-
ви ма. У ман стир ској цр кви се на ла зе 
пот пу но не тље не мо шти Све тог Јо ва-
на Ру му на. Из над ма на сти ра се на ла-
зи пе ћи на по све ће на С ве том про ро ку 
Или ји. По сли је овог див ног ма на сти-
ра, упу ти ли смо се на Мр тво мо ре, ко-
је је за и ста нео бич но. Во ди чи су нас 
упо зо ри ли да не ква си мо ли це због ве-
ли ке ко ли чи не со ли у мо ру, ме ђу тим 
ми, дје ца као дје ца, не по слу ша мо их и 

У Кани Галилејској
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У манастиру Светог Георгија Хозевита

На  Јордану
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ма ло по ма ло по ква си мо 
и ли це. Осје ћај ни је био 
при ја тан и за и ста смо се 
увје ри ли у ри је чи во ди ча. 
Да, мо ре је то ли ко сла но 
да је не мо гу ће по то ну ти, 
па су и они ко ји не уми ју 
пли ва ти, та да на Мр твом 
мо ру би ли пли ва чи. По-
сли је са пи ра ња со ли са 
на ших тје ла, упу ти ли смо 
се у хо тел гдје нас је че-
ка ла све ча на ве че ра. На 
овој ве че ри је био при су-
тан и амбасадор Ср би је у 
Изра е лу, го спо дин Ми лу-
тин Ста но је вић, ко ји нам 
је за бла го да рио, ка ко је 
ре као – што има част да 
бу де ме ђу на ма, јер смо 
ми „бу дућ ност на шег на-
ро да“. У то ку ве че ре сви 
смо до би ли гра ма те ко је 
по твр ђу ју наш бо ра вак у 
Све тој Зе мљи, а оста так 
ве че ри смо про ве ли уз 
пје сму и ве се ље. 

По след њег да на би ли 
смо у цр кви Свих ру ских 
све ти те ља у Ен Ка ре му, 
мје сту ро ђе ња Св. Јо ва на 
Кр сти те ља, као и у цр кви 
Све тог Ђор ђа у Ли ди Па-
ле стин ској, у ко јој је гроб 
и све те мо шти овог слав-
ног Ве ли ко му че ни ка. 
По кло нив ши се Све том 
Ђор ђу, и по ма зав ши се 
чу до твор ним ми ром, ко је и дан да нас 
ту те че, упу ти ли смо се ка Тел Ави ву. 
У овом лије пом ме ди те ран ском гра ду 
смо на крат ко пре дах ну ли, а по том смо 
оти шли на аеро дром „Бен Гу ри он”, са 
ко јег смо одле тје ли до Кон стан ти но-
по ља. Ода тле смо се упу ти ли ка Под-
го ри ци и Це ти њу. 

Хтио бих пр вен стве но да за бла го-
да рим Го спо ду Бо гу, ко ји нас је чу вао 
то ком на шег пу то ва ња по мје сти ма на 

ко ји ма је Oн чи нио чу де са, на мје сту 
гдје је из дан, му чен, рас пет, са хра њен 
и вас кр сао, све то учи нив ши ка ко би 
на Гол го ти сво јом кр вљу опрао на ше 
гри је хе. Та ко ђе, ве ли ко хва ла же лим 
да ка жем свим при ја те љи ма и до бро-
тво ри ма на ше Бо го сло ви је, чи јим смо 
до на ци ја ма при ку пи ли по треб на сред-
ства и упу ти ли се на ово по кло нич ко 
пу то ва ње. Бла го да ре ћи Бо гу за ова кав 
бла го слов, мо лим Му се да нас и да ље 
ова ко оку пља у брат ству и сло зи. 

Крај гроба Светог Ђорђа

Број 4 • Година II • Децембар 2017. |  15



16 |  Ц е т и њ С к и  Б О Г О С л О в а Ц

Божанствена литургија у 
цркви Гроба Господњег



За сва ку хри шћан ску ду шу бо ра вак 
у Је ру са ли му пред ста вља нај све-
ча ни ји жи вот ни тре ну так. Он је 

мно гим по ко ље њи ма вје ру ју ћих био са-
мо нео ства ре ни сан, а да нас, за хва љу ју-
ћи уна при је ђе ном са о бра ћа ју, по стао је 
ве о ма до ступ на мо гућ ност. То ли ко до-
ступ на, да на ша бо го слов ска шко ла са 
Це ти ња, уз по моћ до бро тво ра, ево већ 
че твр ти пут од сво је об но ве, ма ту ран те 
во ди на по кло нич ко пу то ва ње у Све ти 
град и окол не све ти ње Изра е ла. А та мо 
је све на јед ном мје сту, у пра вом ду хов-
ном би блиј ском ам би јен ту, у дру штве-
ном ам би јен ту оне искон ске људ ске 
не ста бил но сти и про мје њи во сти – све о 
че му су учи ли, и на че му су се вас пи та-
ва ли свих пет го ди на свог шко ло ва ња.

Та ко смо и ове, 2017. го ди не, од 16. 
до 23. сеп тем бра, за јед но са бра ћом из 
При зрен ске бо го сло ви је пу то ва ли на 
по кло ње ње је ру са лим ским Све тим мје-
сти ма. На ро чи то на гла ша ва мо ље по ту 
за јед нич ког пу то ва ња дви је бо го сло-
ви је СПЦ на мје ста ко ја пред ста вља ју 
из во ри шта на ше вје ре и на шег бо го сло-
вља. Од ве ли ког је пе да го шког зна ча ја, 
ка да свр ше ни уче ник не ке на ше шко ле 
су срет не свог бра та, ко ји је ста сао на 
дру гом мје сту, а у истом ду ху и ис тој 
на у ци, као и он. Па све то још, на не ком 
Све том мје сту, о ко ме су обо ји ца слу-
ша ли и на па ја ли се њим, го ди на ма.

За нас са Це ти ња, ова кво пу то ва ње 
пред ста вља ло је, по ред све га ре че ног, 
и ис пу ње ње за вје та и же ља, бла го че-
сти вог вла да ра Цр не Го ре, осни ва ча 
Це тињ ске бо го сло ви је, кра ља Ни ко-
ле Пр вог Пе тро ви ћа, ко ме је „су срет 
са При зре ном” пред ста вљао вр ху нац 
ње го вих ин тим них, ду хов них и на род-
них, по ли тич ких ам би ци ја, и – сло-
бод ни смо да ка же мо – ње гов на чин (и 

не са мо ње гов, не го ци је ло га на ро да у 
Цр ној Го ри) ес ха то ло шког иш че ки ва-
ња су су ре та са Све том зе мљом (ко сов-
ском и па ле стин ском – исто је!).

Не би ста ло у ци је ли ча со пис ка да 
би смо хтје ли да по бро ји мо сва мје ста 
и ис так не мо све де та ље овог на шег хо-
до ча шћа, али за то ко ри стим при ли ку 
да ис так нем пар аутен тич них, не по-
но вљи вих, чу де сних зго да, ко ји су по 
фор ми пре при ча ва ња не што из ме ђу 
очи глед них Бо жи јих от кри ве ња и ме-
ђу људ ских анег до та, па про су ди те са-
ми у ко ју би сте их вр сту ста ви ли:

Сви је ћа
Пр ви ве ли ки до га ђај у ком смо уче-

ство ва ли би ла је по ноћ на вас кр шња 
слу жба (не дјељ но ју тре ње са Све том 
ли тур ги јом) у но ћи из ме ђу су бо те и 
не дје ље, у Хра му Хри сто вог Вас кр се-
ња, тач ни је – на са мом Гро бу Го спод-
њем. Ни ка кав умор од пу та, ни ти при-
род на по тре ба за спа ва њем, ни је мо гла 
да се ис при је чи пред на шом по кло нич-
ком гру пом, и же љом да ову хри шћан-
ску не дје љу, за раз ли ку од свих дру гих, 
број них и бла го сло ве них, до че ка мо 
баш на мје сту Вас кр се ња Го спод њег. 
Слу жбу су слу жи ли број ни ар хи је ре ји 
из Је ру са лим ске Па три јар ши је и Ру-
ске Цр кве, а ме ђу њи ма је био и наш 
Вла ди ка ра шко-при зрен ски г. Те о до-
си је, рек тор При зрен ске бо го сло ви је. 
Уз њих, слу жи ло је пет на е сто ри ца све-
ште ни ка и не ко ли ко ђа ко на. За пјев-
ни цом се чу ло грч ко цр кве но по ја ње 
мо на ха, а вјер ном на ро ду ни је би ло 
бро ја. Сви у „у по бо жној же љи, у че-
ка њу да ра”, да Бог са овог мје ста чу је 
њи хо ве мо ли тве, и да се на овом ве ли-
ком и стра шном мје сту, баш при че сте 
(сје ди не) са Го спо дом. 

Про то је реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић

Три при че из Све те зе мље

Број 4 • Година II • Децембар 2017. |  17



18 |  Ц е т и њ С к и  Б О Г О С л О в а Ц

Са ти су бр зо про ла зи ли у та квом 
ам би јен ту. По вре ме но бих се пре нуо 
из мо ли тве и ми сли, и за пи тао бих 
са мог се бе – вје ру јем ли соп стве ним 
очи ма, гдје се на ла зим и ко ју слу жбу 
вр шим? Ко нач но, до шло је ври је ме да 
се при че сте сви све ште ни ци, а по том 
и број ни вјер ни на род. Ар хи је ре ји су у 
јед ном мо мен ту све ште ни ци ма раз ди-
је ли ли пу ти ре са Све тим при че шћем. 

Ту је ма ло ко ко га по зна вао, али се 
под ра зу ми је ва да „ко се ту за те као” – 
зна шта ра ди. Та ко је и ме ни је дан од 
при сут них вла ди ка дао Све ти пу тир и 
по ка зао ми да идем у је дан крај Ве ли-
ке Цр кве, и да при че стим на род ко ји 
та мо сто ји. Про но се ћи Све ти њу кроз 
ве ли ку гу жву, и па зе ћи да ме не ко не 
гур не у та квој си ту а ци ји, сти гао сам до 
са мог зи да, гдје ми је по ка за но да бу-
дем и да ода тле при че шћу јем вјер ни ке. 
Од мах сам за па зио да су љу ди око ме не 
стран ци, тј. да не ма ни ко га из на ше или 
из при зрен ске по кло нич ке гру пе, не го 
да је ри јеч нај вје ро ват ни је о Мол дав ци-
ма или не ком дру гом слич ном на ро ду. 
Дру га ствар ко ја је би ла очи глед на је 
сла бо освје тље ње у том ди је лу хра ма. 
Ни ти сам до бро ви дио ли ца љу ди ко-
ји ми при ла зе, ни ти сам мо гао ја сно да 
ви дим уну тра шњост пу ти ра, од но сно 
Све ти њу Ти је ла и Кр ви Го спод ње, ко јом 
на род тре ба да се при че сти. Пре па дох 
се, да на та ко Све том мје сту, и у та ко ва-
жном ча су, не учи ним не што по гре шно, 
нај ви ше због те сла бе освје тље но сти. За-
то сам по ви као пре ма мо јим по зна ни-
ци ма, ко је сам угле дао на дру гом кра ју 
Хра ма, да ми не ко бр зо до не се сви је ћу. 
Али, што због гу жве а што због несна-
ла же ња у но вом хра му, они су ме са мо 
бес по моћ но гле да ли. Раз ми шљао сам у 
се би, је ли мо гу ће да у овој нај све ти јој 
цр кви не мо гу про на ћи ма кар јед ну сви-
је ћу? А опет, ви дим гу жву, ви дим да се 
свак за у зео око не ке сво је по тре бе. Мо-
јих ђа ка ни гдје на ви ди ку, а ко зна да ли 
би и они мо гли на ћи сви је ћу, ов дје гдје 
ни ко не по зна је ни мје сто, ни је зик.

Ни је би ло при ли ке за ди ле ме и пре-
ми шља ња. На род је при ла зио да се 
при че сти, на овом нај све ти јем мје сту, 
и под ра зу мје ва ло се да свој дио слу жбе 
оба вљам па жљи во а хи тро, не пи та ју ћи 
за окол но сти. Ипак, по лу мрак у ко ме 
сам се на ла зио, пра вио ми је про бле-
ме. И та ман кад се за пи тах, ка ко ћу и 
шта ура ди ти у та квим усло ви ма, по ред 
ме не је ста ла же на са ве ли ком сви је-
ћом, као што су оне на ше во шта не, 
слав ске, и без ри је чи, по ди гла је ви со-
ко из над свих нас. Та ко је ста ја ла ци је-
ло ври је ме док се на род при че шћи вао, 
да би на кра ју и она при сту пи ла Све-
тим тај на ма. 

Кад се све окон ча ло, и кад сам по-
шао пре ма ол та ру да вра тим пу тир на 
сво је мје сто, по гле дах же ну са за хвал-
но шћу и ре кох на срп ском: „Хва ла”.

Она ре че: „Не ма на че му оче, Бо гу 
хва ла”.

 – „Ви го во ри те срп ски?”
 – „Да, оче. Ја сам из Но вог Са да.”
 – „Ли је по. Пу но сте ми по мо гли са 

том сви је ћом”, ре кох.
 – „Зна те, оче, то је све ћа ко ју је мој 

син имао на кр ште њу. Пре по ла ска за 
Све ту зе мљу, узе ла сам је са со бом, јер 
сам по ми сли ла – Мо жда ће ова све ћа, 
та мо у Је ру са ли му, по слу жи ти Го спо-
ду!“

Ре кох оду ше вље но: „Е па, се стро 
дра га, ове ве че ри не знам ка ко је љеп-
ше мо гла по слу жи ти упра во Го спо ду, 
не го ова ко сад, кад се Го спод раз да вао 
дру ги ма, на Све том при че шћу!”

 – „Сла ва Го спо ду”, ре че ова Но во-
са ђан ка, и из гу би се не гдје у оној ве ли-
кој гу жви ус хи ће них и при че шће них 
вјер ни ка.

Лав
У ма на сти ру Све тог Ге ра си ма Јор-

дан ског би ли смо на Ма ли Го спо ђин-
дан и уче ство ва ли у та мо шњој пра-
знич ној Ли тур ги ји. По сли је су нам мо-
на си при ча ли чу де сне при че о Све том 
Ге ра си му, и ње го вом вјер ном пра ти о цу, 



пу стињ ском ла ву, ко-
га је Све ти сво је вре-
ме но спа сао од не ке 
по вре де, па му је ова, 
ина че љу та зви јер до 
кра ја жи во та оста ла 
за хвал на, вла да ју ћи 
се као до ма ћа мач ка 
у ма на стир ском дво-
ри шту, ме ђу бра ти-
јом. По сли је све че вог 
упо ко је ња, лав је, ка-
жу, кре пао од жа ло-
сти за њим. 

Е сад, кад је би ло 
ри је чи о ма на стир-
ском ти пи ку у ври-
је ме Све тог Ге ра си-
ма, ре че но нам је да 
је Све ти ин си сти рао на скром но сти и 
мо ли тви, а ве за ност мла ђе бра ти је за 
ра ни ји зе маљ ски жи вот, и про ла зне 
ства ри „ли је чио” је та ко што је за по-
ви је дао да мо на си по цио дан сво је 
ће ли је др же отво ре ни ма и до ступ ним 
сви ма! 

На на ше гла сно ди вље ње тој при-
по вје сти, и на алу зи је, ка ко би то мо-
гло би ти да нас ме ђу на ма – да ли би 
не ко од нас под нио та кву за по вјест, да 
све сво је оста ви „на из вол те” бра ти ји и 
про ла зни ци ма, не ко из на ше гру пе до-
ба ци: „Па љу ди мо ји, ко је смио при ћи 
мо на шким ће ли ја ма, ка да се лав ше та 
цр кве ном пор том!?“

Мр тво мо ре
Не тре ба тро ши ти ри је чи о чу ве ном 

и је дин стве ном у сви је ту фе но ме ну 
Мр твог мо ра, и ам би јен ту ко је ње го ва 
во да чи ни по сје ти о ци ма и по тен ци јал-
ним ку па чи ма. Не са мо да не мо жеш 
по то ну ти, не го се је два и одр жа ваш на 
по вр ши ни у по ло жа ју ко ји би ти же-
лио, јер про сто осје ћаш не ки при ти-
сак (по ти сак) из ду би не, ко ји те стал но 
окре ће не куд на стра ну, де сно или ли-
је во. Е сад, кад се чо вјек ма ло на вик не 
и овла да окол но сти ма, за и ста, без пре-

тје ри ва ња, мо гао би ле жа ти на ле ђи-
ма, и на по вр ши ни во де ре ци мо, чи та-
ти но ви не, или ис пи ја ти ли му на ду.

Ка кав је то ути сак оста ви ло на нас 
Цр но гор це, су ви шно је ко мен та ри са-
ти. За ми сли – ле жиш, а пли ваш!

То га да на, ка да је на ша гру па бо ра-
ви ла на оба ла ма Мр твог мо ра, и кад 
је ве ћи на нас оку си ла све те нео бич не 
ча ри ове сла не ба ре, су сре ли смо се са 
јед ном гру пом Је вре ја, са ко ји ма смо 
за по че ли за ни мљив раз го вор.

Она ко у ша ли, пред ло жи ли смо им 
да за ми је ни мо на ша мо ра. Да они на-
ма да ју Мр тво мо ре, а ми ће мо њи ма 
да ти ону на шу ја дран ску оба лу, са пра-
вим мо рем. Из гле да ло је да им ну ди-
мо ви ше и бо ље не го што тра жи мо за 
се бе. А раз лог за ову ша лу је био упра-
во тај – да би во да у ко јој не мо раш да 
ма шеш ру ка ма ни но га ма, а сто јиш на 
по вр ши ни од го ва ра ла Цр но гор ци ма 
нај ви ше од свих на сви је ту. Ме ђу тим, 
има ли смо по сла са Је вре ји ма. На ту 
на шу по ну ду, јед но став но су од го во-
ри ли: „Та квих мо ра, као што је ва ше 
– про зир них, пла вих, са жи вим сви-
је том, са мо гућ но шћу да ро ниш и ло-
виш ри бе...  па то га има сву да. А ово је 
јед но је дин стве но на сви је ту. Да кле, не 
при ста је мо да се ми је ња мо”.
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На мјесту Вазнесења Господњег

Крсни пут или Via dolorosa (Пут бола)



О Све тој Зе мљи би се мо гло при-
ча ти са раз ли чи тих гле ди шта, 
јер су и про шли и са да шњи жи-

вот ту не вје ро ват ни. Мо же се ре ћи, са-
свим дру ги сви јет од ово га у ко ме ми 
жи ви мо. Из у зет но је за ни мљив су жи-
вот три ју ре ли ги ја – хри шћан ства, ка-
то ли чан ства и исла ма.

Оби ла зе ћи Све ту Зе мљу, ми смо на-
и ла зи ли и на мје ста на ма ли је па за око 
– раз ли чи ти кра јо ли ци, ли је пе и за ни-
мљи ве гра ђе ви не пре пу не све ти ња и 
умјет нич ких дје ла – ико не, сли ке, мо-
за и ци и ки по ви.

Исто вре ме но, ко ли ко ће те ду бо ко, 
ду хов ним очи ма, ви дје ти Све ту Зе-
мљу за ви си од то га ко ли ка је отво ре-
ност ума и ср ца за схва ти ти ци је ли ток 
исто ри је Иза бра ног на ро да. Од ла ском 

у цр кву, чи та њем књи га, гле да њем 
фил мо ва и слу ша њем при ча мо же мо 
до сти ћи ду хов ни мир и об но ву, али 
ипак – у Све тој Зе мљи мо же мо ре ћи 
ону чу де сну ри јеч: Ов дје се то до го ди
ло! Сви јест да се на ла зиш у мје сти ма 
оним у ко ји ма су се зби ли до га ђа ји из 
исто ри је спа се ња, и они ста ро за вјет ни 
и они ве за ни за Го спо да Ису са Хри ста, 
за Ње гов жи вот и дје ло ва ње, све што је 
бит но за исто ри ју спа се ња, то ис пу ња-
ва чо вје ка, под сти че на за хвал ност, ка-
ја ње, сла вље ње или на мо ли тву. За то су 
се код нас на хо до ча шћу мо гле ви дје ти 
и су зе, али и бла го дат ни осмје си, као и 
осје ћај ми ра и ра до сти. Про ла зак Кр-
сним пу тем, пра ти ла је пје сма слав ног 
Хри сто вог стра да ња. Чу ли смо и до ста 
но вих при ча о све ти ња ма, за ко је ни-

ОвдјесетОдОгОдилО!
Алек сеј Пе јић, ма ту рант

Матуранти са разредним старешином, 
протојерејемставрофором Драганом Станишићем
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смо зна ли, а ко је су нас за ди ви ле. Оби-
ла зе ћи све та мје ста и чи та ју ћи Све то 
Је ван ђе ље, ми смо се вра ћа ли у ври-
је ме ка да се то зби ло, и ка ко је то из-
гле да ло та да. И у том тре нут ку не са мо 
да слу ша мо, не го ви ди мо и жи ви мо то 
што се чи та; сто ји мо ту!

Са да ка да отво рим Би бли ју и поч-
нем да је чи там, пре да мном се сли ке 

мје ста и све ти ња поч ну од мо та ва ти 
као на филм ској тра ци, и схва там да 
Све то Пи смо ни је са мо скуп при ча не-
го и хро ни ка вре ме на у ко јем је „Ри јеч 
ти је лом по ста ла, и пре би ва ме ђу на-
ма“. Чи там га дру гим очи ма, јер сам 
хо дао Све том Зе мљом, ко јом је хо дио 
Го спод, и по ла го ру ку на мје ста на ко-
ји ма се Бог по ми рио са чо вје ком. 

Ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног
Мје сто са ко јег је по че ло на ше спа се ње је сте ви тле јем. Мје сто гдје је Хри

стос по ка зао ка ко се ула зи у за јед ни цу са њим – Јор дан. Мје сто гдје је Хри стос 
по чео сво ју про по вјед – Га ли ле ја. Мје сто гдје је стра дао и вас кр сао – Је ру са
лим. али, мје сто гдје ври је ме ста је, сва
ко бо гат ство и си ро ма штво по ста ју не
бит ни, гдје чо вјек ви ше ни је на зе мљи 
и сва ку бри гу ово га сви је та за бо ра вља, 
ма на стир је Све тог Са ве Осве ће ног. 
Ма на стир ко ји сам по се би за ди вља ва 
ко ли ко фи зич ким из гле дом то ли ко и 
ду хов ни м и исто риј ским бла гом. Ма на
стир ко ји је са гра ђен у пу сти њи на са
мој ли ти ци ка њо на гдје уна о ко ло не ма 
ни ко га осим Бо жи јих љу ди ко ји су са мо 
фи зич ки при сут ни ов дје на зе мљи, а ду
хом да ле ко из над про па дљи во га.

ка да сам ушао у ма на стир, осје тио 
сам ду бо ки мир и сву ни штав ност овог 
сви је та, на спрам бла го да ти и сла ве Бо
жи је! Стао сам у је дан крај ма на сти ра и 
по мо лио се. За тим сам на ста вио да се 
ди вим ве ли чан стве но сти ове све ти ње, 
цар ским ли ци ма Хри ста и Бо го ро ди це, 
ли ко ви ма Све тих Бо жи јих угод ни ка ко
ји сто је вје ко ви ма на зи до ви ма, ку по ла
ма и две ри ма ма на сти ра, и не пре ста но 
се мо ле Бо гу за све љу де ово га сви је та. 
Док сто јим, при сје ћам се за вје та Све тог Са ве Осве ће ног, о ца ру мо на ху – на
шем Све том Са ви, ико ни Бо го ро ди це Мле ко пи та тељ ни це и ар хи је реј ског же зла 
ко ји па да пред Све тим Са вом Срп ским. и при сје ћам се све га што је Све ти Са ва 
ура дио за овај ма на стир и за срп ски на род. За то се ра до при сје ћам овог ма на
сти ра и из но ва про жи вља вам све што сам ви дио у ње му. 
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Сва ко од нас ов де при сут них, 

мо же ре ћи за се бе: „Ја ве ру јем“. 
Сва ко днев но ис по ве да мо ве ру у Оца 
на шег не бе ског. Ста ни мо са да на тре-
ну так и за пи тај мо се: Шта за и ста зна че 
ове ре чи? Да ли је пре тен ци о зно, са-
мо у ве ре но, ре ћи: „Ја ве ру јем“? 

На Све тој ли тур ги ји ис по ве да мо: 
„Ве ру јем у јед но га Бо га Оца, Све др жи-
те ља, Твор ца не ба и зе мље“. Да ли је 
за и ста та ко? Да ли за и ста искре но ве-
ру је мо? Искре на ве ра осло ба ђа чо ве ка 
од мно гих ово зе маљ ских бри га. Узми-
мо за при мер де те, оно не ма бри ге јер 
зна да има оца, и ве ру је да се отац бри-
не о ку ћи и свим по сло ви ма око ку ће. 
Ни је ли он да сва ка на ша бри га ап сурд-
на, јер ми, на и ме, ве ру је мо у „Све др-
жи те ља, Твор ца не ба и зе мље“? Или 
ми сли мо да Тво рац ва си о не не мо же 
или не ће да се по бри не за свој дом, не-
го је сву бри гу по ве рио де ци?

„На што вам све бри ге ако се су тра 
ују тру Сун це не ро ди“. Пре ко свог про-
ро ка Го спод нам го во ри: „Онај ко се 
бри не о то ме да се Сун це су тра ују тру 
ро ди у од ре ђе ни се кунд, не ће ли ла ко 
збри ну ти и све ва ше сит не бри ге?“. Не 
би ли нас по сти део, у Све том Је ван ђе-
љу Го спод на во ди при мер пти ца у по-
љу: „По гле дај те на пти це не бе ске, ка ко 
не се ју, ни ти жа њу, ни са би ра ју у жит-
ни це, па Отац ваш не бе ски их хра ни. 
Ни сте ли ви пре те жни ји од њих?“ 

Бри га о про ла зним ства ри ма нас 
уда ља ва од Бо га и ли ша ва пра ве ве ре. 
Чо век мо же сам свој жи вот да учи ни 
рај ским, ако пре пу сти да њи ме упра-
вља Бог, као до бри Отац. Он нам да је 
из о бил не бла го сло ве, и све чи ни за на-
ше до бро. Це лу је тво ре ви ну по ста вио 

у слу жбу сво јој де ци. Чак је и сам се бе 
при нео на жр тву, да би нас спа сао. Не-
мој мо да по вре ђу је мо на шег Оца и да 
бу де мо не бла го дар ни и рав но ду шни 
пре ма све му што је учи нио за нас.

Чи та ју ћи Мо ли тву Го спод њу, та ко ђе 
ис по ве да мо „Оче наш…не ка бу де во ља 
тво ја“. За пи тај мо се опет – Да ли смо 
за и ста спрем ни да, као по слу шна де ца, 
при хва ти мо во љу Оче ву? Сва ки чо век 
тре ба да се узда у Бо га и да има на ду 
у Ње га за све што пре ду зме да чи ни 
и да Га због све га сла ви. Уме сто то га, 
чо век је за бо ра вио свог све моћ ног За-
ступ ни ка, и на се бе на то ва рио те шко 
бре ме ово зе маљ ских бри га. По мра чен 
его и змом, уте ху је на шао у роп та њу. 
Уме сто да ка же мо: „Сла ва те би Бо же“, 

Бе сје да Ни ко ле Жу ни 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.

Тврдавера

По гле дај те на пти це не бе ске...
(Мт. 6, 26)
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лак ше нам је да др ско пи та мо: „Бо же, 
за што, за што ја? Шта же лиш Ти од ме-
не?“ Ве ли ка је ствар пре да ти се бе Бо гу. 
По ста вља мо се би ци ље ве, узда мо се у 
се бе и сво је „Ја“, а при том не ослу шку-
је мо шта је во ља Оче ва, и ка да се де си 
не што ло ше, ху ли мо на Бо га. А „шта 
Го спод же ли од нас“? Же ли да бу де мо 
по слу шна де ца, да се од рек не мо гор-
до сти, и све сво је бри ге по ве ри мо Ње-
му.  

Ја дан све ти ста рац, го во ре ћи о сми-
ре њу, као при мер је на вео при чу о два 
зе мљо рад ни ка: Је дан је био отац по-
ро ди це и имао је јед ну или две њи ве 
и у све му се уздао у Бо га. Ра дио је ко-
ли ко је мо гао, без роп та ња. Ви ше пу та 
му се до го ди ло да су му не ки сно по ви 
ис тру ли ли од ки ше, јер ни је сти гао да 
их са ку пи, а не ке му је раз ду вао ве тар, 
али он је за све го во рио: „Сла ва те би, 
Бо же“, и све му је ишло до бро. А дру ги 
је имао мно го њи ва, сто ку и та ко да-
ље. Али ни је имао де це. Ако би га ко 
упи тао: „Ка ко си?“, од го во рио би: „Ма 
пу сти, не пи тај“. Ни ка да ни је ре као: 
„Сла ва те би, Бо же“. Са мо је гун ђао и 
роп тао. Али, јед ном му уги не кра ва, 
дру ги пут му се до го ди ово или оно. 
Имао је све али ни је имао на прет ка. 

Љу ди ма је да нас жи вот по стао те-
жак, јер стал но же ли мо још, све гле да-
мо кроз при зму нов ца, и не за до во ља-
ва мо се ма лим ства ри ма. Тек ка да се 
раз о ча ра мо у љу де, при бе га ва мо Бо гу. 
А ка да се мо ли твом и обра ти мо на шем 
Го спо ду, ко ји је по стра дао за нас да би 
нам обез бе дио веч ни жи вот, ми тра жи-
мо ма те ри јал не ства ри, за бо ра вља ју ћи 
шта нам Го спод ка же: „Ишти те нај пре 
Цар ство Бо жи је и прав ду ње го ву, и ово 
ће вам се све до да ти“. Оно ме ко тра жи 
ду хов на бла га, Го спод ће у сво јој ве ли-
ко ду шно сти да ти и те ле сна бла га. Као 
наш Отац, Го спод нам же ли нај бо ље, 
а има ли ишта бо ље за нас од Веч ног 
Жи во та.

Да нас оси гу ра ва мо ку ћу, ауто… Бо-
жи је оси гу ра ње нам ни је по у зда но. 
А зар има ве ћег оси гу ра ња од ве ре у 
Бо га. Ка же мо: „Ве ру јем да ће ми Бог 
по мо ћи“, а ни кад нам ни је до ста те ле-
сних до ба ра. У ко га се за и ста узда мо, 
у Бо га или у Ма мо на? До шли смо у 
си ту а ци ју да наш Отац има не из мер-
не ри зни це свих до ба ра, али да не ма с 
ким да их по де ли.

Не ка би нас Го спод на у чио пра вој 
ве ри, ко јом ће мо сте ћи Цар ство веч-
но. Амин.

Витлејемска звијезда – 
мјесто рођења Господа 
Исуса Христа
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Вељ ко Пе тро вић је ро ђен у Сом бо-
ру 4. фе бру а ра 1884. го ди не. Ње-
гов отац Ђор ђе био је сом бор ски 

ка ти хе та ко ји ће 1891. у мо на штву до-
би ти име Ге ра сим и пре да ва ће у Бо го-
сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма. Вељ-
ко ва мај ка се зва ла Ми ле ва и би ла је 
ћер ка сом бор ског па ро ха Јо ва-
на Мо ми ро ви ћа. Мај ка му 
је умр ла не ко ли ко не де ља 
на кон по ро ђа ја. Гим на-
зи ју на ма ђар ском је зи-
ку за вр шио је у род ном 
Сом бо ру. Пре ма то ме, 
по ре клом из ста ре, 
гра ђан ске и чу вар не 
сре ди не – вој во ђан-
ске, овај ,,наш по след-
њи до си те је вац“ чи ји 
су се пу те ви укр шта-
ли на ње ним и ши рим 
про сто ри ма (из Пе ште у 
Ми тро ви цу, из Ми тро ви це 
у За греб, из За гре ба у Са ра-
је во, из Са ра је ва у Бе о град, из 
Бе о гра да у ра то ве и еми гра ци је, из 
ту ђи не ку ћи); је дан од нај бо љих из-
да на ка оног ра сног на ра шта ја ко ји је 
ка ко ка же Скер лић, исто вре ме но по-
се до вао и ,,за пад њач ки дух“ и ,,на ци о-
нал ну ду шу“. Вељ ко је имао све усло ве 
за по ни ра ња ,,у дав но ми ну ле ве ко ве“, 
у про шлост срп ско га на ро да. У дав но 
пи са ном есе ју ,,Да на шњи љу ди и про-
шла вре ме на (1932), сам Пе тро вић ис-
ти че ва жност ,,осе ћа ња про шло сти“, 
ви до ви то сти уна зад. Да би се мо гла 
ра за бра ти и схва ти ти ми ну ла зби ва ња, 
,,мо ра ју се зна ти и при бли жно сви жи-
вот ни еле мен ти про шло сти“, пи ше он, 
,,па ни је до вољ но ни то, већ се мо ра 
има ти осе ћа ње про шло сти...“ (Вре ме и 
до га ђа ји, стр. 345).

Би о граф ске цр те 
из Пе тро ви ће вог жи во та
Го ди не 1902. сти же у Бу дим пе шту 

где сту ди ра пра во. Исто вре ме но био 
је пи то мац за во да Са ве Те ке ли је, пе-
штан ског Те ке ли ја ну ма. Пр ве пе сме 

је по чео да об ја вљу је 1905. го ди-
не. Одр жа ва при ја тељ ске ве-

зе са Пе тром Ко њо ви ћем 
и Ва сом Ста ји ћем. Од 

1906. го ди не па до кра ја 
I Свет ског ра та, уред-
ник је ни за срп ских 
пу бли ка ци ја ко је су 
из ла зи ле ши ром та-
да шње Аустро у гар ске 
и Ср би је. Пре шав ши 
Ал ба ни ју упу ћен је 
у Же не ву, у но ви нар-

ски про па ган ди стич-
ки би ро, где је ра дио до 

1918. го ди не на штам пи 
и пу бли ка ци ја ма. Го ди не 

1918. иза бран је за чла на Ју-
го сло вен ског од бо ра. За ре фе-

рен та у од се ку Ми ни стар ства про све те 
за Бач ку, Ба нат и Ба ра њу у Но вом Са ду 
име но ван је 1919. Са Ма ром Ман дра-
ше вић вен ча ће се 1919. го ди не. Сле де-
ће 1920. го ди не пре ме штен је у Ми ни-
стар ство про све те у Бе о град. У то до ба 
одр жа ва ве зу са мно гим углед ним срп-
ским књи жев ни ци ма као што су били 
Јо ван Ду чић, Алек са Шан тић, Ми лош 
Цр њан ски и Ми лан Ка ша нин, али и са 
ли ков ним умет ни ци ма. Умро је у Бе-
о гра ду 1967. го ди не, а са хра њен је уз 
ве ли ке по ча сти у Але ји ве ли ка на.

***
Вељ ко је нај плод ни ји срп ски при по-

ве дач, на пи сао је ви ше не го ико но ве-
ла, чак две сто ти не, при па дао је, за јед-

ВељкоПетровић
пе сник, при по ве дач и есе јист
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но са Јо ва ном Ду чи ћем, Си мом Пан-
ду ро ви ћем, Ми ло шем Ви да ко ви ћем и 
Ми лу ти ном Бо ји ћем, оном на ра шта-
ју ко је се по ред пе снич ког и про зног 
ства ра ла штва ба ви ло и кри ти ком, и 
ко је се ду хов но фор ми ра ло у раз до бљу 
пре Пр вог свет ског ра та. То је раз до-
бље, с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, на-
зва но с мно го раз ло га „Скер ли ће вим 
раз до бљем у срп ској књи жев но сти“. У 
исто риј ском сми слу то је до ба по ле та 

у свим обла сти ма жи во та, од по ли ти-
ке до умет но сти – вре ме на ци о нал ног 
оп ти ми зма.

Из вори: Вељ ко Пе тро вић, Срп ски 
пи сци и сли ка ри, Сом бор 1994. (пред
го вор Љу би са ва Ан дри ћа); https://
sr.wikipedia.org/srel/Вељко_Петровић_
(књижевник)

Приредио: Матија Минић, ученик 
трећег разреда

Ви сок је био, ви сок, нај ви ши још и 
да нас ме ђу на шим љу ди ма. И ста сом 
је над ви сио све сво је са вре ме ни ке. И 
ро ђен је на ви си ни, и сто ло вао и умро 
је на ви си ни, ви со ко из над обич них 
људ ских на се ља, у мр ким пла ни на-
ма, „ђе оштри вје тро ви пу шу”. И гроб 
му је на ви си ни, на вр хун цу оса мље не 
хри ди не, на до гле ду го лих цр них бр да, 
љуп ко га при мор ја и бес крај не пу чи не.

И све ми сли и осе ћа-
ња ње го ва, и сав ње гов 
крат ки зе маљ ски жи-
вот, све је то би ло уз-
ви ше но, тра гич но, као 
да је про шао, не по пра-
шен и нео кр знут, ми мо 
ба нал не сва ко дне ви це 
и сит не бе де сво је ску-
че не око ли не. Круп на, 
ја ка, обим на лич ност; огром ни ра спон 
ње го ве стра сне ду ше и ви до ви то га ду ха 
до ди ри вао је не бе сне ви си не и па кле-
не ду би не, па је и све оно из ме ђу то га, 
из ме ђу тих по ло ва, што чо веч ја бор ба 
за жи вот до но си со бом и као дроб ни 
шљу нак уба цу је у ње га, од је ки ва ло у 

ње му тра гич но, та ко ре ћи ко змич ки; 
као што увек у ве ли ким ду ша ма, под 
тим мра мор ним сво до ви ма, и од је ку-
је сва ка људ ска реч као гром ко сим во-
лич но сло во и сва ки по крет по ра сте у 
апо ка лип тич ну сен ку.

Јер шта је, на по слет ку, ра дио и опе-
вао Ње гош, вла ди ка и пе сник? Гра дио 
је мо дер ну на ци ју и др жа ву од не ко-
ли ко де се ти на хи ља да бр ђа на, сто ча-

ра и хај ду ка, од не ко ли ко 
пле ме на са сла бим осе-
ћа њем ме ђу соб не со ли-
дар но сти, гра дио, про-
све ти лач ки, апо стол ски, 
и у исто вре ме кр ва во, 
сви ре по, стра шно, као 
ка кав Ло до ви ко Мо ро 
у XV ве ку. А као пе сник 
опе вао је те бор бе, огра-

ни че не у кру гу две-три хи-
ља де ква драт них ки ло ме та ра, бор бе 
ко је су по гра нич не чар ке и мег да ни 
пре ма оним бор ба ма у све ту ХVIII-ога 
ве ка ко је су би ле ме ђа ши у то ку свет-
ске исто ри је. Али, он је у кр ха њу тих 
ус ко ви дих, твр до гла вих пле ме на и у 

По во дом 170 го ди на од об ја вљи ва ња Гор ског ви јен ца

Вељ ко Пе тро вић: ЊЕ ГОШ

Не ма тре ну та ка у на
шем жи во ту, при ват ном 
и оп штем, а да на ши љу
ди, би ло ко јег ста ле жа, 
не на во де ње го ша, че сто 
и не зна ју ћи чи јом се то 
кри ла том ре чи слу же.

#
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том опи ра њу су сед ним ага ма, па ша-
ма и ве зи ри ма, би стро уочио за че так 
осло бо ђе ња јед ног до брог на ро да, јед-
ног бо љег на ро да, за че так сло бо де, под 
усло ви ма у ко ји ма се са мо тај на род 
мо же при бра ти и уоб ли чи ти.

Но, ве лик пе сник Ње гош је осе тио у 
тим на о ко не ва жним, без и ме ним епи-
зо да ма свет ске исто ри је ве чи ти про-
блем оп ште бор бе и ве чи ту двој ност 
и опреч ност до бра и зла, све тло сти и 
мра ка, звер ске грам жљи во сти и чо-
ве шког ду ха, чи ји је иде ал ни еле мент 
прав да и сло бо да, тог чо ве штва и ма-
те ри је зла та и бла та, чи ји је не ми нов-
ни еле мент си ла и ти ра ни ја.

Ни шта бо ље не пред ста вља ве ли чи-
ну и истин ску ге ни јал ност на шег Ње го-
ша не го то што је од мах чим је до хва-
тио вла ди чан ско – вла да лач ку па ли цу 
у јед ну а пе ро у дру гу ру ку на и шао и 

уда рио пра во на, та ко зва ну, тач ку нај-
ја чег от по ра.

Ка да се по ја вио, од но сно ка да је 
из дао сво ја глав на де ла, од че тр де сет 
и пе те до пе де се тих го ди на про шло га 
ве ка, Ње гош је био у ства ри не са вре-
мен, ана хро ни чан пле мић, у нај бо љем 
сми слу те ре чи. Са вла ђу ју ћи све што је 
су бјек тив но, лич но, при сно, он је чак 
и у из ра жа ва њу, а и у књи жев ним асо-
ци ја ци ја ма, још увек син XVI II ве ка, 
у до ба ка да је у срп ској књи жев но сти, 
као и у дру штву, већ пре вла дао гра-
ђан ски дух, гра ђан ски и он да ка да под 
Ву ко вим ути ца јем по ста је, бар ми сли 
да увек по ста је, на род ни, док је у ве-
ћи ни слу ча је ва он са мо на род ски дух, 
дух гра ђа ни на ко ји се тру ди да се из-
јед на чи са ши ро ком ма сом на род ном. 
Па ипак, шта се до га ђа? Сти хо ви то га 
Ор фе ли но вог, Лу ки ја но вог и Са рај ли-
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ји ног не по сред ног на след ни ка, сти хо-
ви те шки, зду да ни, на би је ни књи жев-
ним, ми то ло шким и на уч ним алу зи ја-
ма, сла ве но срп ским ре чи ма, обр ти ма 
и ин то на ци јом, ле пе се за усне це ло га 
не пи сме ног на ро да од Ја дра на до Ти-
мо ка, пре и ви ше но Ото ча ни но ви и 
Бран ко ви ме ки, на из глед при сту пач-
ни, слат ки, да не ка жем, сла ду ња ви де-
се тер ци.

Дру го: он пи ше сво ја три глав на де-
ла ми мо свих пра ви ла та да шње кла-
сич не по е ти ке ко ја је мо ра ла и за ње га 
да ва жи као не при ко сно ве ни пе снич ки 
ко декс. Ни ти је Лу ча ми кро ко зма еп, 
ни ти су Шће пан Ма ли и Гор ски ви је нац 
дра ме. Све су то спе во ви ве ли ке пе-
снич ке вред но сти, у ко ји ма се укр шта-
ју сви еле мен ти, и еп ски и лир ски и 
драм ски. Ни је то, бо жем, баш по све му 
не ки не до ста так не до у че на књи жев ног 
тех ни ча ра, већ нео до љив, не по му ћен 
из раз на ше га ге ни ја, ге ни ја на шег на-
ро да ко ји ће, мо жда, под уда ром сво-
је соп стве не суд би не, ве чи то оста ти у 
осо бе ном ста њу пре ви ра ња, раз ме ћу-
ћи на све стра не со ци јал не и ду хов не 
огра де.

А да је та ко, чу је мо сва ки час, јер 
не ма тре ну та ка у на шем жи во ту, при-
ват ном и оп штем, а да на ши љу ди, би-
ло ко јег ста ле жа, не на во де Ње го ша, 

че сто и не зна ју ћи чи јом се то кри ла-
том ре чи слу же.

Ме ђу тим, да се вра ти мо на исту ми-
сао. Ње го ше ве ре чи, ње го ви де се тер-
ци, ни су гу слар ски, на род ни, у стро-
го ме сми слу. Чак и пре ма сти хо ви ма 
оних рет ких на род них пе са ма, као што 
су „Смрт мај ке Ју го ви ћа”, „Ста рац Ву-
ја дин”, „Же нид ба Јан ко вић Сто ја на” 
итд, ко је су ве ро ват но про из во ди та да-
шњих одво је них ин те лек ту ал них ин ди-
ви ду а ли ста, мо жда не ких „ди ја ка” или 
мо на ха, чак и пре ма њи ма Ње го ше ви 
де се тер ци су, не са мо са др жај но већ и 
фор мал но, друк чи ји, ре кли би смо, не-
на род ни, бар не на род ски, не гу слар ски 
у обич но ме зна че њу.

Има ви ше од два де сет го ди на ка ко 
је тај про блем на ше по е ти ке на гла ша-
ван, а све у сла ву Ње го ше ву и у сла ву 
оно га на ро да ко ји је ипак те сти хо ве 
при хва тио. Је дан наш углед ни на уч ник 
(Вла ди мир Ћо ро вић) на сто јао је да ста-
ти стич ки, ме триј ски, ре ши пи та ње те 
раз ли ке на ко ју му је ука за на па жња. И 
то је ме тод, и у то ме се кри је до бар део 
исти не, али, по на шем ми шље њу: са мо 
де ли мич но и по вр шно. Глав на раз ли-
ка из ме ђу Ње го ше ва и на род но га де-
се тер ца ни је у то ме што се на сто ти-
ну ре до ва то ли ко и то ли ко ви ше њих у 
Ње го ша свр ша ва ју јед но сло жном или 
тро сло жном реч ју, већ у то ме што Ње-
гош, дру гу ју ћи са Дан те ом, Мил то ном 
и Пу шки ном, у глу вим цр но гор ским 
но ћи ма, у пу стим ка ме ним изба ма Це-
тињ ско га ма на сти ра и но во са зи да не 
Би љар де, ни је гу дио сво је сти хо ве већ 
их је пи сао оним сво јим чу ве ним фи-
ним, бе лим, нер во зним пр сти ма; што 
је сво је рас па ље не а уз др жа не ви зи је о 
Ман ду ши ћу Ву ку, о сна си ба на Ми ло-
њи ћа и ср дач ну му дрост игу ма на Сте-
фа на ис пи си вао а не ис ку као. Мо же 
би ти, – а и би ће та ко – да ту има уде ла 

На зва ли су га Про ме те јем, не срећ
ним све тло твор ним ти та ном, при ко
ва ним за оно су ро, ши ља сто сте ње, 
док му кра гуј, ми сли о веч но ме уз ле ту 
људ ско га ду ха, гру ди кљу је. На зва
ли су га апо ло ном ме ђу вар ва ри ма и 
адо ни сом, бол ним од сво је ду шев не и 
те ле сне ле по те. а, уисти ни, он је био 
на ша оте ло вље на тра гич на, ко сов ска 
ле по та.
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и онај на ро чи ти, ста ро древ ни цр но гор ски на гла сак, 
али, си гур но још ви ше, онај из бра ни књи жев ни и, 
че сто, фи но пре ци о зни цр кве но сло вен ски реч ник, 
па, ве ро ват но нај ви ше, нео бич ни, умет нич ки ра-
фи но ва ни, че сто, уз на род не стал не, си но ни ми-
ком ве што, осе тљи во, као из не над но по го ђе ни 
чвр сти епи те ти и лир ско драм ски пре ско ци, они 
су ти што чи не да де се те рац, ко ји у на род ним пе-
сма ма те че за но сно-успа вљи во, мо ну мен тал но-
мо но то но, ов де не те че већ 
се гра ди, сла же, гро ма да 
на гро ма ди, гра нит но као 
твр ђа ва, с драм ским из бо-
чи на ма и лир ским до слу-
ћи ва њи ма.

Па опет – да по но-
ви мо: цео је на род 
ње га при сво јио. То 
је нај бо ља све доџ ба 
о Ње го ше вој ге ни-
јал ној су ге стив ној 
мо ћи и о ла тент-
ној, бла го род но 
амбициозно j 
осо би ни на ше 
на род не ду ше. 
[...]

1933.

Пре у зе то 
из књи ге: 
„Вељ ко Пе тро
вић“, Еди ци ја 
„Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев
но сти“, Ма ти
ца срп ска, Но ви Сад, 
2014.

За „Бо го сло вац“ при
ре ди ли: Ма ти ја Ми
нић и Ни ко ла Са вић, уче ни ци 
III раз ре да
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Да нас, ка да жи ви мо у вре ме-

ну ве ли ког тех но ло шког на прет-
ка, па мет них те ле фо на или та ко зва не 
ин тер нет ере, све ви ше и ви ше обра-
ћа мо па жњу на наш ма те ри јал ни жи-
вот, док онај мно го бит ни ји, ду хов ни 
жи вот за не ма ру је мо. Го спод је ре као: 
„Не са би рај те се би бла га на зе мљи, 
гдје га из гри за мо љац и рђа, не го са би-
рај те се би бла га 
на не бу, гдје га ни 
мо љац, ни рђа не 
из гри за.“

По ред бри ге за 
освје же ње на ше-
га ти је ла, тре ба 
да бри не мо и за 
освје же ње на ше 
ду ше. Ми на рав-
но зна мо ка кав 
зна чај за наш жи-
вот има хра на. Но 
зна мо и да, ко ли-
ко год да је нео п-
ход на, она мо же 
би ти штет на, па 
чак и опа сна. У 
Је ван ђе љу се ка же 
да не жи ви чо вјек 
са мо о хље бу. 

Са свим је из-
вје сно да се не 
ра ди са мо о пу кој „по пов ској“ ре то ри-
ци ка да се ка же да је и ду ши по треб на 
хра на. Сва ко од нас вр ло до бро зна да 
је чо вје ку по треб ну да чи та, да раз ми-
шља, да раз го ва ра са дру ги ма, да се 
ра зо но ди. Али по ра зно је ко ли ко ма-

ло љу ди бри ну о сво јим ду шев ним по-
тре ба ма, ко ли ко на њих ма ло обра ћа ју 
па жњу, ко ли ко на пла ну ду ше не во де 
чак ни еле мен тар ну хи ги је ну. Ми уви-
јек ви ше во ли мо да чи та мо не ку лак шу 
ли те ра ту ру и да нео ба ве зно ћа ска мо, 
не го да чи та мо озбиљ не књи ге и во ди-
мо озбиљ не раз го во ре. Као да за бо ра-
вља мо да је ду шу лак ше ис ква ри ти не го 
сто мак и да су по сље ди це ква ре ња ду-

ше мно го опа сни је 
од по сље ди ца ква-
ре ња сто ма ка. 

Да на шњи чо-
вјек је пре ви ше за-
у зет бри гом да што 
при је, што ви ше 
стек не ма те ри јал-
ног бо гат ства, ка ко 
би мо гао ужи ва ти 
у тје ле сном жи-
во ту. Бит но нам је 
да има мо што лук-
су зни ја ко ла, ком-
фор ни ји стан, ску-
пље па ти ке, бо љи 
те ле фон. Да се би 
обез би је ди мо ље-
то ва ње и зи мо ва-
ње. Хра ни мо на ше 
ти је ло, док нам је 
ду ша нам пра зна 
и глад на. А Го спод 

ка же: „Гдје је бла го ва ше, та мо је и ср-
це ва ше.“ Да ли ми сли мо, дра га бра ћо 
и се стре, да се Го спод Исус Хри стос 
ни је мо гао ро ди ти у цар ској па ла ти, у 
сви ли и пор фи ри, са свим по ча сти ма? 
На рав но да је мо гао! Ако је не ко мо гао, 

Бе сје да Да мја на Ка ра џи 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.

„Тамогдјејеблаговаше,
тамојесрцеваше“

Господ Исус Христос, икона у Храму 
Христовог Васкрсења у Јерусалиму



мо гао је Хри стос. Он, од чи јег су јед-
ног до ди ра ни је ми про го во ри ли, хро-
ми про хо да ли, сли је пи про гле да ли.

За што ни је? Па баш због то га, дра га 
бра ћо и се стре, да би на ма гре шни ма 
по ка зао сву про ла зност ово зе маљ ског 
ма те ри јал ног жи во та. Да би нам по ка-
зао да Он ни је цар зе маљ ски, не го Цар 
не бе ски. 

Да нас ка да иза ђе мо на ули цу мо же-
мо да ви ди мо љу де ко ји бри ну са мо о 
сво јој тје ле сној не чи сто ти. Ка да их по-
гле да мо мо же мо да ви ди мо да уви јек 
но се чи ста оди је ла. Во де ра чу на са мо 
о свом тје ле сном смра ду, док за ду-
шев ни смрад ни су ни чу ли. Мо дер ни 
љу ди се по на ша ју баш као и фа ри се-
ји, ко ји су чи сти ли ча шу са мо спо ља, 
а уну тра је би ла пу на гра бе жи и зло бе. 
А Хри стос ка же: „Бла же ни чи ста ср ца, 
јер ће Бо га ви дје ти.“

Ка да су Вол те ра Ро ли ја, по зна тог 
ен гле ског ис тра жи ва ча из 16. ви је ка, 
из ве ли на гу би ли ште, крв ник га је упи-
тао је ли му гла ва пра вил но по ста вље-
на на пањ. Ро ли је од го во рио: „Ни је 

ва жно, при ја те љу мој, ка ко је по ста-
вље на гла ва, већ ка ко је по ста вље но 
ср це!“ Ка да оде мо код ље ка ра да нам 
опе ри ше но гу, он нам пр во пре гле да 
ср це. Ако нам ср це ни је здра во, да пра-
во ка же мо – и не ис пла ти се опе ри са ти 
но гу. Без здра вог ср ца ни нај бо ља но-
га нам не мо же мно го ко ри сти ти. Та ко 
исто и са ду хов ним ср цем – џа ба нам 
сва ма те ри јал на бо гат ства, ако не ма мо 
оно мно го бит ни је, ду хов но бо гат ство.  
Дра га бра ћо и се стре, ми се то ком ци-
је лог свог жи во та на ла зи мо на рас кр-
сни ци из ме ђу два пу та. Из ме ђу пу та 
до бра и пу та зла. Ми са ми би ра мо хо-
ће мо ли ићи пу тем са та не или пу тем 
Хри ста, пу тем зе маљ ског цар ства или 
пу тем Не бе ског цар ства. Овај пр ви пут 
је до ста лак ши, док је овај дру ги пут, 
пут Хри стов, узак, те жак и пун ра зних 
пре пре ка. Ако же ли мо да се спа си мо, 
ми мо ра мо да кре не мо пу тем ко јим су 
кре ну ли апо сто ли и сви све ти те љи, од 
ко јих су мно ги би ли из на ше га ро да, а 
то је пут Хри стов, пут Не бе ског цар-
ства. Амин.

Вечерње уочи празника 
Светог Мардарија
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Mens sa na in cor po re sa no – У 
здра вом те лу здрав дух – ста-
ра је ла тин ска по сло ви ца, а 

из вор но је реч о сти ху пе сме рим ског 
песника Ју ве на ла. По сло ви ца у свом из-
вор ном об ли ку го во ри да је ди но здрав 
дух и здра во те ло тре ба мо мо ли ти од 
Бо га. Овај је стих по стао по сло ви чан 
јер је на род спо знао да те две ства ри 
че сто иду за јед но, и ка ко је ко ри сно чу-
ва ти и фи зич ко и мен тал но здра вље.

Од нај ра ни јег жи вот ног до ба, за-
да так те ле сног ве жба ња је по зи тив но 
де ло ва ње на раст и раз вој ор га ни зма. 
Оно служи пре све га да др жимо сво ја 
те ла пра вил но, да раз ви ја мо хи ги јен-
ске и пре храм бе не на ви ке, али и још 
више од тога – да уна пре ђујемо људ-
ске од но се. При ве жба њу раз вијају се 
по зи тив не дру штве не и мо рал не осо-
би не, као што су: тим ски рад, со ли дар-
ност, пра вед ност, од луч ност, упор ност, 
ди сци пли но ва ност, од го вор ност, кул-
тур но по на ша ње, па три о ти зам... Код 
крат ко трај них про ме на рас по ло же ња 
од ве ли ке по мо ћи мо же би ти те ле сно 
ве жба ње или ре кре а ци ја – кроз ужи ва-
ње и за до вољ ство у ак тив но сти ма ко је 
оба вља мо по ку ша ва мо до ћи до кључ-
них еле ме на та за пси хич ку до бро бит, а 
са ме ак тив но сти нам ба рем не ко вре-
ме ми сли уда љу ју од про бле ма. По ве-
ћа њем сна ге или сма ње њем те ле сне 
те жи не по је ди нац до би ја бо ље ми шље-
ње о са мом се би, а са мим ти ме до ла зи 
до ра ста са мо по у зда ња и до дат не мо-
ти ва ци је за на ста вак те ле сног ве жба-
ња, што ће му омо гу ћи ти по сти за ње 
ви ших ци ље ва.

У бор би про тив стре са ве жба ње по-
ма же као на чин из ба ци ва ња не га тив не 
енер ги је из ор га ни зма. Ве жба ње сма-
њу је ни во „хор мо на стре са“, а по ве ћа-

ва ни во хор мо на за осе ћај сре ће. Ве-
жба ње та ко ђе од вла чи па жњу од из во-
ра стре са, и ре дов но ве жба ње сма њу је 
осе тљи вост на стрес.

Број на ис тра жи ва ња до ка зу ју да је 
ре дов но ве жба ње и ба вље ње спор том 
не га тив но по ве за но са де пре си јом а 
по зи тив но по ве за но са са мо по што ва-
њем. Осо бе ко је се ба ве неком вр стом 
те ле сног ве жба ња има ју при ли ку да 
кроз сво ју ак тив ност по ве ћа ју и из-
гра де са мо по што ва ње. Са мо по што ва-
ње спор тиста ре зул та т је различитих 
плодова активности, као што су: укљу-
че ност, успех, из глед, мо ти ва ци ја...

Гле да ју ћи све што се те ле сним ве-
жба њем мо же по сти ћи, мо же мо за-
кљу чи ти да оно раз ви ја функ ци о нал не 
и мо то рич ке спо соб но сти ор га ни зма, 
де лу ју ћи кроз би о ло шка, обра зов на, 
здрав стве на и ре кре а тив на по ља људ-
ских де лат но сти. Та ко ђе мо же мо ре ћи 
да те ле сно ве жба ње по ди же ква ли тет 
жи во та сва ког по је дин ца. Ина че, пре-
по ру ка Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је је сте да чо век сва ко днев но тре ба 
да се ба ви фи зич ким ак тив но сти ма, у 
пе ри о ду од по ла са та. За то: ба вље ње 
спор том, би ло сва ко днев но или ба рем 
три пу та не дељ но, по по ла са та, нај бо-
љи је на чин да предупредите одласке 
код док то ра и да уна пре ди те сво је фи-
зич ко здра вље.

 
Од го ва ра ли хри шћан ском по

гле ду на свет из раз „У здра вом те лу 
здрав дух“?

 „Мо ли ти с тре ба, за ум здрав у те
лу здра вом. Бо дрог ду ха ишти, ко ји за 
страх пред смр ћу не зна, ко ји крај сво
је га жи во та за дар при ро де сма тра, ко
ји је у ста њу да пре тр пи не во љу сва ку, 
ду ха, ко ји ни је гне ву склон и за стра

У здра вом те лУ здрав дУх
Сте фан Сте влић, III раз ред



За кљу чак
Има ју ћи у ви ду сва три го ре на ве де-

на ста ва о здра вљу ду ше и те ла, и њи-
хо вом ме ђу соб ном од но су, мо гли би-
смо да за кљу чи мо да чо век сво је те ло 
и здрав дух у ње му тре ба да при хва ти 
као дра го це ни дар Бо жи ји, и да се тру-
ди да их на сва ки на чин са чу ва, чи не-
ћи све што је до ње га, али узда ју ћи се 
увек у по моћ Бо жи ју, на ро чи то ка да је 
у пи та њу ду шев но здра вље.

Исто вре ме но, не тре ба ни да оча ја ва 
ако оста не без те ле сног здра вља, јер је 
Бог Онај ко ји мо же да они ма ко ји се у 
Ње га узда ју дâ си лу да се из диг ну ду хом 
из над те ле сних не мо ћи и бо ле сти, и да 
их окре ну на ду хов ну ко рист, ко ја је у 
сва ком слу ча ју бит ни ја од те ле сне.

сти не ра зум не не зна, ко ји 
је скло ни ји те шким Хер ку
ло вим тру до ви ма не го Сар
да на па ло вим љу ба ви ма, пи
ро ви ма и рас ко ши ма.“

Дакле, Ју ве нал (I век 
по сле Хри ста) нам ка зу је 
да онај ко ји сма тра да има 
здра во те ло, тре ба да се по-
ста ра и о ду шев ном и ду хов-
ном здра вљу. Исто вре ме но, 
ви ди мо да за ње га здра вље 
те ла не под ра зу ме ва са мо 
по се би и здра вље ду ше и 
ума (ка кво је че сто ту ма-
че ње ове по сло ви це ка да се 
она чи та ван кон тек ста), већ 
да се за њих тре ба мо ли ти. 

Ко рак да ље иде хри-
шћан ска ан тро по ло ги ја, ко-
ја, за раз ли ку од уоби ча је ног 
схва та ња, фи зич ко здра вље 
не сма тра за услов ду хов но-
-мо рал ног здра вља. Оно мо-
же по сто ја ти ка ко у здра вом 
те лу, та ко и у чо ве ка ко ји 
стра да од бо ле сти. Ду хов на 
сна га за ви си од пра вил не 
ве ре и ис пу ња ва ња Бо жи јих 
за по ве сти. Уко ли ко не ма 
ово га, грех ће вре ме ном по-
че ти да де лу је на чо ве ко во те ло.

Че сто Го спод, ви де ћи да ла ко ми-
сле ност и скло ност ка гре ху мо гу чо-
ве ка до ве сти у не во ље, та кво га чу ва 
од истих по мо ћу бо ле сти: „Би ва и то 
да Бог бо ле шћу чу ва по је дин це од оних 
не во ља ко је их не би ми мо и шле уко
ли ко би би ли здра ви“ (Све ти Те о фан 
За твор ник)

За хри шћа ни на су бо ле сти љу ди 
ко ји га окру жу ју (ка ко те ле сне, та ко 
ду хов не) ши ро ко по ље за де ла ње ко је 
тре ба да до не се спа си тељ не пло до ве: 
„По тру дио си се око бо ле сни ка? Не-
ка ти је бла го сло вен труд, јер је о то ме 
ре че на уте шна реч: Бо ле стан бе јах и 
по се ти сте ме (Мт. 25, 36)“ (Све ти Те-
о фан За твор ник).
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„По кај те се јер се при бли жи-
ло Цар ство не бе ско.”

Овим ре чи ма је гла-
сом ва пи ју ћег у пу сти њи Све ти Јо ван 
Кр сти тељ, као по след њи Про рок Све-
ви шње га, при пре мио пут за Ње гов 
до ла зак, и ти ме ис пу нио Ста ри За вет. 
Истим овим ре чи ма и Го спод наш Исус 
Хри стос за по чи ње Но ви За вет! Ово су 
би ле пр ве ре чи про по ве ди Го спод ње, 
про по ве ди о по ка ја њу, ко је ево ве ко-
ви ма од је ку ју, че му смо и ми све до ци, 
јер нас по сле две хи ља де го ди на опо-
ми њу на буд ну при пре му за Цар ство 
не бе ско. Он да ка да се на зе мљи то ли ко 
на мно жио и оја чао грех, и ка да је смрт 
по ста ла за кле ти не при ја тељ чо ве ков, 
баш та да Хри стос до ла зи и као бла ги 
Ле кар по зи ва на по ка ја ње. 

А шта је то по ка ја ње? По ка ја ње 
пред ста вља пре у мље ње ума људ ског! 
Ка кво пре у мље ње? Она кво да њи ме 
до ла зи мо до са зна ња да смо гре шни, 
до са зна ња да без Бо га не мо же мо сте-
ћи то Цар ство не бе ско ко је Oн обе ћа ва 
они ма ко ји се ка ју. Али бу ду ћи да гре-
ши мо сва ки дан све ви ше и ви ше, сва-
ки сле де ћи грех уда љу је нас од Бо га, 
ко ји је Ле кар ду ше. А ако се уда љу је мо 
од Ле ка ра, уда љу је мо се и од ле ка. Као 
што је и у ме ди ци ни по зна то да ће нај-
бо љи успех при из ле че њу има ти онај 
обо ле ли ко ји при зна да је бо ле стан, и 
ко ји про ме ни до та да шњи на чин жи во-
та, та ко ће и у ду хов ном жи во ту нај пре 
оздра ви ти онај ко ји по ка ја њем схва ти 
да је гре хом бо ле стан, и ко ји пре у мље-
њем иде ка оздра вље њу. По ка ја ње зна-

чи при зна ва ње сво је гре шно сти. По ка-
ја ти се зна чи оста ви ти сво је гре хе и не 
вра ћа ти се њи ма. Због то га не по ка ја ни 
ли че на бе сло ве сне жи во ти ње, ко је се 
у чул ној сла сти пре је да ју гре хом, а по 
при ро ди из ба цу ју ви шак на по ље, па се 
као пси вра ћа ју на зад бљу во ти ња ма 
сво јим. На ме ни је да кле да ли ћу се 
вра ти ти од врат ном гре ху, или ћу по сле 
ових ре чи схва ти ти да сам и ја бо ле-
стан. На ме ни је да ли ћу са Хри стом 
или не! 

Чи ње ни ца је да из ме ђу гре шни ка и 
све ца сто ји про ва ли ја у сва ком сми-
слу, али ко ја се пре ва зи ла зи сло бод-
ном во љом и јед но га и дру го га. Је ди на 
раз ли ка из ме ђу све то га и гре шно га је 
во ља. Во ља је кључ здра вља или бо-
ле сти, жи во та или смр ти, гре шно сти 
или све то сти. За то Хри стос не ка же – 
Мо ра те да се по ка је те!, не го сми ре но 
по зи ва на по ка ја ње по шту ју ћи на шу 
сло бо ду. 

За што је баш по ка ја ње по треб но 
за ула зак у Цар ство Бо жи је? Слич но 
би би ло пи та ње: За што је по треб но да 
сам уре дан, у но вом оде лу, у сва ком 
сми слу при пре мљен за при јем код 
ца ра, од ко га тра жим да ми опро сти 
дуг? Су лу до је и го во ри ти да мо рам 
да бу дем спре ман за та кав су срет, јер 
ће ме цар у про тив ном од ба ци ти као 
пр ља вог, ле њог и нео д го вор ног слу гу. 
Али, чи ње ни ца је да је чо ве ку те шко 
да при зна грех. Ми че сто ли чи мо на 
де те ко је је на мер но или не на мер но 
раз би ло ча шу, али ко је ће ра ди је ре ћи: 
„Ни сам ја!“, или још ра ди је: „Он је!“ 

Бе сје да Сте фа на Шин жа ра, 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.

О пО ка ја њу



Све ти Оци ка жу да је Го спод ми ло стив 
и ка дар да опро сти сва ки грех, ма ко-
ли ки он био. Сва ки је грех опро стив, 
осим гре ха не по ка ја ња! Ако сам ипак 
и раз био ча шу, и те шко ми је, и знам 
да ћу до би ти кри ти ку због то га, али је 
ипак бо ље да пре тр пим кри ти ку са да, 
не го ка сни је ка да раз би јем не што ве-
ће да тр пим и ба ти не. По ка ја ње сто-
га пред ста вља бор бу из ме ђу људ ског 
ега, и оног са ве та Бо жи јег ко ји ми ти хо 
го во ри: По кај се и при знај, јер ћеш 
са мо та ко сте ћи ми лост од Оца ко ји 
ми лу је!     

Ка ко се тре ба ка ја ти? Ка да се ка је-
мо, по треб но је да се свим ср цем окре-
не мо Бо гу. Ина че ка ква је ко рист од 
по ка ја ња, ако је оно са мо пу ко на бра-
ја ње гре хо ва без жа ра у ср цу. За ова-
кве је Го спод одав но ре као: „Ови љу ди 
при бли жа ва ју ми се усти ма сво јим, и 
усна ма по шту ју ме, а ср це је њи хо во 
да ле ко од ме не“. Пре ма то ме, кај мо 
се искре но, из ср ца и из ду ше! Јер зна-
мо да ни љу ди не це не мно го по вр шне 
услу ге, ко је ће мо она ко ус пут, хлад но, 
по на ви ци чи ни ти. А Го спод не тра жи 
дру го, не го ср це. „Си не мој, дај ми ср це 
тво је!“ На ово нас не пре ста но по зи ва ју 
и ре чи Ли тур ги је: „Го ре имај мо ср ца“! 
Са мо ако са Го спо дом не пре ста но бу-
де мо го ре, ако бу де мо ср цем уз диг ну-
ти ка не бу, је ди но ће мо та ко, ви дев ши 
све тлост Ње го ву, спо зна ти сво ју та му. 
Јер се сва ка не ја сно ћа у мра ку, све тло-
шћу по ка зу је ка ква је! 

По гле дај мо при мер ца ра Да ви да ко-
ји је пао и по ка јао се. Оног ца ра Да ви да 
ко ји је као де те убио огром ног рат ни ка 
Го ли ја та, оног Да ви да ко ји је на пи сао 
то ли ко пса ла ма, а ко ји је ипак пао, по-
ка јао се, и са да је све ти цар Да вид. Ње-
го во ве ли чан стве но по ка ја ње ви ди мо у 
50. псал му, у ко јем он ка же да зна грех 
свој, и од Го спо да мо ли: „Ср це чи сто 

са здај у ме ни Бо же и дух прав об но ви у 
ме ни“! Ово дво је: по зна ти свој грех, и 
же ле ти ис пра вља ње пред ста вља сâмо 
по ка ја ње! Ево ка ко гре шник сти же до 
спа се ња. Ево ка ко се гре шник пре тва-
ра у пра вед ни ка! 

По гле дај мо са мо на ше ста ро за вет не 
и но во за вет не уз о ре, ка ко су све чи ни-
ли са мо да би им Бог опро стио гре хе. 
Ево цар Да вид је на пи сао по кај нич ки 
50. пса лам, цар Ма на си ја је раз ру шио 
све идо ле, и ка да је до спео там ни цу 
мо лио се Бо гу и Он му је опро стио. 
По гле дај мо огром но по ка ја ње Ма ри-
је Егип ћан ке, ко ја је 48 го ди на жи ве-
ла у пу сти њи и од блуд ни це по ста ла 
све ти ца! Или Све тог Ја ко ва па лог и 
по ка ја ног, ко ји је де сет го ди на жи вео 
у гро бу са мо да би му Бог опро стио. И 
на ша је исто ри ја пу на при ме ра по ка-
ја ња. Краљ Дра гу тин је у по ка ја њу за 
грех пре ма ро ди те љу са гра дио се дам 
ма на сти ра и за мо на шио се. Ка ра ђор ђе 
се јав но, пред на ро дом, ис по ве дио за 
грех пре ма оцу, а кнез Ми лош је по ди-
гао „По кај ни цу“ за зло ко је је учи нио 
Ка ра ђор ђу. 

Ево, бра ћо и се стре, ца ре ва, кра ље-
ва, кне же ва, пред став ни ка на род них, 
ко ји су гре ши ли, а ко ји су са да све ти 
у Го спо ду. Да кле, људ ски је гре ши ти, 
али је људ ски и ка ја ти се! За то не ту-
гуј те не по ка ја ни! У пра во слав ни ка-
лен дар ни су ушли са мо они без гре ха, 
ако је и би ло та квих, не го и они ко ји 
су би ли ве ли ки гре шни ци и гре шни це, 
али ко ји су се по ка ја ли! По жу ри мо на 
по ка ја ње, јер и вре ме жу ри! 

Дај нам, Бо же, по ка ја ње Све ти те ља 
Тво јих и су зе по кај ни ка Тво јих. Да би-
смо бла го да ћу Тво га Ду ха про све тли-
ли гре хом за мра че на ср ца на ша, и са 
Све ти ма сла ви ли Те бе, Бо га на ше га, са 
Оцем и Ду хом Тво јим Све тим, са да и 
увек и кро за све ве ко ве. Амин! 
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Ђачки стихови

Кишни дани
 

И опет, већ трећи дан
киша пада и пада – 
туп, туп, туп;
тупо удара у стрехе и олуке, 
неку далеку празнину одаје,
пада, пада, пада, 
не престаје. 
 
У даљини, сунце се пробија
кроз облаке
тражим га погледом,
и срце га тражи,
жели да докучи
шта му то недостаје.
 
Није то туга у срцу застала
већ сета, чежња,
за оним неким данима
ведрим, насмејаним
друштвом и музиком испуњеним.
 

Није туга моје срце надвила
у овим кишним ноћима,
око види у даљини лека –
винуће се скоро дуга
преко неба
искричава, мека.

А онда ...
глас из душе се јави,
милина лице озари,
све лепе мисли
поново се роје,
сјај новог дана
славим.
Љубав и наду да не заборавим.

Срђан Ж. Вучановић, II разред
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
У на шој све тој Цр кви 

мај ка је од у ви јек по што-
ва на као нај ве ћа све ти ња. У 
то ме нам као вје чи ти при-
мјер слу жи Го спод наш Исус 
Хри стос и то ка ко је Он по-
што вао сво ју мај ку и ка ко се 
од но сио пре ма њој. Као што 
ве ли је дан пје сник: „Ли је по 
име мај ка уста ис пу њу је, 
а пје сма о мај ци до Бо га 
се чу је“. И за и ста је та-
ко! Ма ко ли ко би ла ста ра, 
мај ка је уви јек нај див ни-
ја, нај љеп ша и нај мла ђа, 
и ни ка да не ста ри у очи-
ма дје те та. Јед на је вреј-
ска по сло ви ца ка же да је 
Бог ство рио мај ке јер ни је 
мо гао да бу де сву да при-
су тан. Ово на рав но 
ни је на ше хри-
шћан ско уче ње, 
јер сви ми зна мо 
да је Бог уви јек и 
сву да при су тан, 
али нам слу жи 
као свје до чан ство 
ко ли ко је уз ви ше-
но би ло схва та ње 
мај ке у по ро ди ци 
и дру штву.

Мај ка, ко ја 
дје те ту да је жи-
вот, мо же се упо-
ре ди ти са Бо гом. 
Бог је наш за јед-
нич ки Тво рац и 
Отац и он бри-
не о сви ма на-

ма, а та ко исто, и сва ка мај ка бри не о 
свом дје те ту. Да не ма мај ке не 

би би ло ни дје те та. Она га до-
но си на сви јет, од га ја, и вас-
пи та ва, уче ћи ди је те оном 

што је до бро, а скре ћу ћи 
му па жњу на оно ло ше. 
Сва ка мај ка тре ба да се 
угле да на при мјер Пре-

све те Бо го ро ди це, ко ја 
иако је зна ла да но си Си-
на Бо жи јег, ни је се од ре-
кла ма те рин ства, не го 
је као мај ка вас пи та ва-
ла Си на, ње го ва ла Га и 
хра ни ла. Пре све та Бо-
го ро ди ца да је при мјер 
да су ро ди те љи нај од-
го вор ни ји за вас пи та-
ње у по ро ди ци. 

Сви зна мо да је сва-
ки чо вјек сна жан 

до кле су му 
жи ви ро ди-
те љи, осо би-

то мај ка, јер је 
она та ко ја ће 
уви јек са слу-
ша ти сво је ди-
је те и да ти му 
нај бо љи са вјет. 
Ка да је у не во-
љи, сва ки чо-
вјек ће за ва пи-
ти: „Јао, Бо же!“ 

Или: „Јао, 
мај ко!“ У ово-
ме ви ди мо да 

је мај ка би ће 
нај слич ни је Бо-

гу. Она мо же и да 

Бе сје да Недељкa Томићa, 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.

МАЈКА–СТУБПОРОДИЦЕ
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се раз љу ти на ди је те, 
да га из гр ди, па чак 
и про ку не, али не 
из мр жње, не го 
из пре тје ра не 
љу ба ви, да би 
ди је те уви дје-
ло сво ју гре-
шку и по пра-
ви ло се. 

Зар је ма-
ло све тих и 
че сти тих мај-
ки из ро да на-
ше га, бра ћо и 
се стре? Ту је Све та 
Со фи ја, мај ка Вје ре, 
На де и Љу ба ви. Ту су 
и мај ке ко је ро ди ше мно-
ге ви те зо ве и за то че ни ке ра ди 
исти не и прав де Бо жи је, и без број не 
стра дал ни ке и му че ни ке за Крст ча-
сни и сло бо ду злат ну. Зар би Ју го ви ћи 
по шли у бој без она кве не срав њи ве и 
не вје ро ват не ју нак-мај ке? Ту је и на ша 
Све та ца ри ца  Ми ли ца, Све та Ана, мај-
ка Све тог Ва си ли ја Остро шког, за тим 
Све та мај ка Ан ге ли на Бран ко вић, ко-
ју вас ци је ли род срп ски зо ве мај ком, 
и мно ге, мно ге дру ге. Ка ко да се не 
сје ти мо на род не пје сме „Роп ство Јан-
ко вић Сто ја на“, ка да Сто ја но ва мај ка 
ре же сво ју ко су и њо ме ве зу је ло зу, да 
би та ко па зи ла и об ра ђи ва ла ви но град 
ко ји јој је успо ме на на си на је дин ца? 
Ово је при мјер по жр тво ва но сти и љу-
ба ви јед не мај ке пре ма сво ме дје те ту, 
а тај при мјер да ју нам све на ше мај-
ке. Сје ти мо се „но ве Је вро си ме“, мај-
ке Ми ло ша Ћир ко ви ћа, ко ја је ро ди ла, 
мо же мо сло бод но ре ћи, по след њег ју-
на ка но во га ко сов ског рас пе ћа.

А ко ли ко су тек мај ке хри шћан-
ке бли зу Бо га и ка ко је моћ на њи хо ва 
мо ли тва? На ве шћу вам при мјер јед не 
мај ке ко ја је има ла ја ко не ста шно ди је-
те. Ни је га мо гла ни чим уми ри ти, ни су 
успи је ва ле ни грд ње, ни ти ба ти не, ди-
је те је и да ље ска ка ло и ври шта ло по 

ку ћи. Мај ка је за тим 
ста ла пред ико не 

и по че ла гла сно 
да се мо ли: „Го-
спо де Бо же мој, 
Пре чи ста Мај-
ко Бо жи ја и 
сви све ци, ја 
не мо гу ни шта 
ви ше да учи-
ним у вас пи-
та њу ово га дје-

те та и ви дим да 
ће мо је ди је те и 

ду хов но и фи зич-
ки по ги ну ти. Го спо-

де, ја да ље не мо гу!“ 
Ди је те се ни је оба зи ра-

ло, не го је и да ље ди вља ло. 
У јед ном тре нут ку угле да ло је 

мај ку ка ко се мо ли и пла че, до тр ча-
ло је до ње и по че ло да пла че и тра жи 
опро штај, го во ре ћи: „Мај чи це мо ја, 
опро сти ми, мо лим те. Обе ћа вам да 
ви ше ни ка да не ћу би ти не ста шан и да 
ћу те слу ша ти и по што ва ти тво је са вје-
те.“ Да кле, Го спод је усли шио мај чи не 
мо ли тве и су зе и уми рио ди је те. За пи-
тај мо се, дра га бра ћо и се стре, ко ли ко 
су на ше мај ке учи ни ле за нас, од га ја-
ју ћи нас и вас пи та ва ју ћи. Ко ли ко су 
са мо су за про ли ле мо ле ћи се Го спо ду 
за сво је ди је те, да га Го спод во ди пра-
вим пу тем и да га чу ва од сва ко га зла. 
Мај чи не су зе и мо ли тве су уви јек нај и-
скре ни је пред пре сто лом Бо жи јим.

У на шој све тој Цр кви мај ка је за до-
би ла је дан ви со ки ста тус у по ро ди ци, и 
ве о ма је по што ва на. Па чак је и јед на 
не дје ља у Бо жић ном по сту по све ће на 
мај ка ма, а то су Ма те ри це – пре ди ван 
пра зник свих на ших мај ки. Ви ди те, 
бра ћо и се стре, ка ко зна чај но мје сто 
за у зи ма мај ка. 

Да ли мај ка за и ста да нас ужи ва по-
што ва ње до стој но сво је уло ге у по ро-
ди ци, Цр кви и дру штву уоп ште? Не 
бих ре као! Ве ли ки про блем да на шњег 
дру штва је сте што се не по шту ју ро ди-
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те љи, а сам Го спод Бог је још у Ста ром 
За вје ту ре као: „По штуј оца сво је га 
и ма тер сво ју да ти до бро бу де и да 
ду го по жи виш на зе мљи“. По је ди ни 
што су ста ри ји, све ма ње има ју по што-
ва ња пре ма ро ди те љи ма, а то је ве ли ки 
гри јех. По сли је се пи та мо за што нам 
се до га ђа ју раз не не при ли ке, за што 
Го спод не ће да усли ши на ше мол бе… 
За то, дра га бра ћо и се стре, јер смо по-
ста ли ро бо ви гри је ха, из гу би ли страх 
Бо жи ји, не по шту је мо са мог Твор ца 
на ше га и ро ди те ље ко ји нас во де по-
зна њу исти не и уче све му до бро ме. 
Све то од ба цу је мо кр ше ћи за по ви јест 
Го спод њу. Пу но се зла усе ли ло у да-
на шњег чо вје ка. Вр ло ва жне су ри је чи 
Све тог апо сто ла Па вла, ко ји ка же: „Дје-
цо, слу шај те ро ди те ље сво је у све му, 
јер је ово угод но Го спо ду!“ Да нас на-
жа лост, као што ре кох, на мно жи ло се 
мно го не по што ва ња у по ро ди ци и по-

ро ди ца је у јед ној ве ли кој кри зи. Че сто 
слу ша мо при че о свјет ској еко ном ској 
кри зи, а ни ко не по ми ње кри зу у по ро-
ди ци. Да би се ри је ши ла кри за у јед ној 
др жа ви, чо вјек пр во мо ра да ри је ши 
кри зу у по ро ди ци, јер је по ро ди ца, као 
што ка же Све ти апо стол Па вле, „стуб 
дру штва – Цр ква у ма лом“, а стуб те 
по ро ди це је мај ка. Па зар је наш на род 
био луд ка да је ре као да „ку ћа не сто
ји на зе мљи, већ на до број и че сти тој 
же ни – мај ци“.

По штуј мо, дра га бра ћо и се стре, на-
ше мај ке, ко је су по ред Пре чи сте Бо-
го мај ке и све ти те ља на ши нај ве ћи мо-
ли тве ни ци пред пре сто лом Бо га жи-
во га. Услик ни мо Го спо ду ри је чи ма: О 
Го спо де наш, бла го да ри мо Ти што си 
нам да ро вао на ше мај ке ко је нас од га-
ја ју и уче пра вом жи вот ном пу ту. Те-
би не ка је сла ва и хва ла у све в је ко ве. 
Амин. 

Крстарење Галилејским језером
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На пра зник Све тог Мар да ри-
ја Ље шан ско-ли бер ти вил ског 
уче ни ци Пр вог раз ре да Бо го-

сло ви је, са сво јим раз ред ним ста ре ши-
ном Бла го јем Рај ко ви ћем, про сла ви ли 
су сво ју сла ву.

Сла вље је за по че ло Све том ли тур ги-
јом ко ју је у Це тињ ском ма на сти ру слу-
жио је ро мо нах Про хор, са брат Це тињ-
ског ма на сти ра, а са слу жи ва ли су му је-
ро мо на си Исак и Ју стин. Уочи пра зни ка 
пра знич ну ве чер њу са пе то хљеб ни цом 
од слу жио је отац Игор Ба ла бан.

На све ча ном руч ку слав ски ко лач је 
осве штао и пре ре зао про то је реј Мир-
че та Шљи ван ча нин, ко ји је че сти тао 
пра зник ђа ци ма и про фе со ри ма, ис-
та кав ши да је Све ти Мар да ри је у го ди-
на ма у ко ји ма су и да на шњи сла вље-
ни ци ишао истим ули ца ма и по кла њао 
се истим све ти ња ма и цје ли вао мо шти 
Све тог Пе тра, ода кле га је про ми сао 

Бож ја од ве ла до Ру си је и да ље до Аме-
ри ке гдје је свје до чио Име Хри сто во.

„Не ма љеп шег при мје ра од ко га би 
се хри шћа ни учи ли и на дах њи ва ли, а 
на ро чи то они ко ји уче бо го сло вље и 
ко ји се спре ма ју да бу ду па сти ри Цр-
кве“, ис та као је отац Мир че та.

Раз ред ни ста ре ши на Пр вог раз ре-
да, Бла го је Рај ко вић, за хва лио је сви-
ма ко ји су до шли да за јед но са њима 
про сла ве сла ву и на ја вио про грам ко ји 
су спре ми ли уче ни ци Пр вог раз ре да.

На кра ју се при сут ни ма обра тио и 
рек тор, про то је реј–ста вро фор Гој ко 
Пе ро вић, пре ни јев ши ђа ци ма по здра-
ве про фе со ра Алек сан дра Ву јо ви ћа, 
ко ји се на ла зи у Пе тро гра ду, на чи ји 
пред лог је пр ви раз ред узео као сво-
га не бе ског по кро ви те ља Све тог Мар-
да ри ја   , ко га је кра си ла скром ност и 
упор ност, што је од ли ка свих Апо сто-
ла, ре као је отац Гој ко.

Пр во пра зно ва ње Све тог Мар да ри ја у Це тињ ској бо го сло ви ји

СлаваIразреда
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Ма л о  ј е з и к о с л о в н о  п о у ч е н и ј е

СУПЕРЛАТИВ

Су пер ла тив је дру ги сте пен по ре ђе ња у срп ском је зи ку. Гра ди се до да ва њем 
пре фик са НАЈ на ком па ра тив (пр ви сте пен по ре ђе ња). Бит но је на по ме-
ну ти да се су пер ла ти ви пи шу као ЈЕД НА ри јеч:

НАЈ ЉЕП ШИ,
НАЈ ПА МЕТ НИ ЈИ,
НАЈ БР ЖИ,
НАЈ БО ЉИ.
 

Код гра ђе ња су пер ла ти ва при дје ва ко ји по чи њу са Ј, су пер ла тив се пи ше са оба 
сло ва Ј:

НАЈ ЈА ЧИ,
НАЈ ЈЕД НО СТАВ НИ ЈИ
НАЈ ЈА СНИ ЈИ.

Не ки при дје ви се не мо гу ком па ри ра ти, те са мим тим не ма ју ни су пер ла тив. 
То су сви при дје ви осим опи сних и јед ног ди је ла гра див них, али ов дје спа да ју 
и по зајм ље ни це, нпр: ФЕР, КУЛ итд. и не ки при дје ви ко ји већ зна че нај ви ши 
сте пен по ре ђе ња, нпр: ОП ТИ МА ЛАН (ова ри јеч већ зна чи НАЈ БО ЉИ) и МИ-
НИ МА ЛАН (ова ри јеч већ зна чи НАЈ МА ЊИ). Сто га је не пра вил но ко ри сти ти 
об ли ке НАЈ ОП ТИ МАЛ НИ ЈИ, ка ко че сто има мо при ли ку да чу је мо или про чи-
та мо у ме ди ји ма.

При ре дио: Игор Ћу лум, ма ту рант



На 62. Ме ђу на род ном 
сај му књи га у Бе о гра ду
Ово го ди шњи Бе о град ски са јам књи-

га дје лао је под на зи вом „Кључ је у књи-
га ма“. По ча сни гост би ла је књи жев ност 
на ње мач ком је зи ку ко ју су пред ста ви-
ле Ње мач ка, Аустри ја, Швај цар ска и 
Лих тен штајн. Бла го да ре ћи рек то ру и 
про фе со ри ма Це тињ ске бо го сло ви је, 
част да бу ду на сај му књи га има ли су 
тро ји ца ђа ка: Сте фан Ђер ко вић, Алек-
сан дар Де дић и Ма ти ја Ми нић, ко ји су 
ина че би бли о те ка ри на ше бо го сло ви-
је, а ко је је на ово пу те ше стви је по вео 
про фе сор г. Бла го је Рај ко вић. На сај му 
су на ба вље не но ве књи ге, као што су 
не ка од дје ла Св. Ва си ли ја Ве ли ког, Св. 
Гри го ри ја Ни ског и Св. Мак си ма Ис по-
вјед ни ка. То ком бо рав ка у Бе о гра ду ђа-
ци су би ли смје ште ни у бо го сло ви ји Св. 
Са ве, и том приликом су се упо зна ли 
са не ким осо бе но сти ма жи во та та мо-
шњих бо го сло ва.

Пре да ва ње о при ми је ње ном аики ду
Да на 28. ок то бра 2017. го ди не, у тр-

пе за ри ји Це тињ ске бо го сло ви је одр жа-
но је пре да ва ње о тех ни ка ма бо ри лач-
ког спор та „При ме ње ни аики до”. Ово 
пре да ва ње на ја вио је па рох под го рич-
ки и ђак IV ге не ра ци је Це тињ ске бо-
го сло ви је, све ште ник Бла жо Бо жо вић, 
ко ји се и ба ви овим спор том. Пре да ва-
ње је одр жао г. Ра до ји ца Спа со вић, ка-
пе тан у пен зи ји. Он је го во рио о са мом 
по рије клу аики да, ка ко је на стао и ко-
је пр ви по чео да га при мје њу је. Ре као 
нам је да је аики до мо дер на ја пан ска 
бо ри лач ка ве шти на и да ју је осно вао 

Мо ри хеј Уеши ба. Она је на ста ла та ко 
што су не ке тех ни ке пре у зе те из дру-
гих бо ри лач ких вје шти на, као што су 
џи у џи цу, кон џи цу и џу до. Сред ства ове 
вје шти не су тех ни ке ко ји ма се на па да-
чу на но си бол (удар ци, ба ца ње, при ти-
сци, шти па ње...), али и тех ни ке ко ји ма 
се спре ча ва мо гућ ност на но ше ња бо ла 
од стра не на па да че (став, гард, бло-
ко ви, па до ви). Не ке од ових по кре та 
г. Ра до ји ца по ка зао нам је за јед но са 
сво јим си ном Јо ва ном. 

На кра ју пре да ва ња рек тор Це тињ-
ске бо го сло ви је, отац Гој ко Пе ро вић, 
за хва лио је г. Спасовићу што је одр жао 
ово при год но пре да ва ње, а г. Спасовић 
је у знак па жње бо го сло ви ји по кло нио 
ико ну Св. Пе тра Це тињ ског.

Сла ва Це тињ ског ма на сти ра и 
на ше Бо го сло ви је – Св. Пе тар 
Це тињ ски
Да на 31. ок то бра 2017. го ди не про-

сла вље на је сла ва Це тињ ског ма на сти-
ра и Це тињ ске бо го сло ви је. Ар хи је реј-
ску слу жбу слу жи ли су у Це тињ ском 
ма на сти ру Ми тро по лит цр но гор ско-
при мор ски г. Ам фи ло хи је, Ми тро-

Из жи во та Бо го сло ви је 
у пр вом по лу го ди шту школ ске 2017/18. 

Радојица Спасовић
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по лит да бро бо сан ски г. Хри зо стом, 
Епи скоп ра шко-при зрен ски г. Те о до-
си је, Епи скоп бу ди мљан ско-ник шић-
ки г. Јо а ни ки је, Епи скоп ти моч ки г. 
Ила ри он, уз са слу же ње мно го број ног 
све штен ства и све ште но мо на штва. На 
Ли тур ги ји су од го ва ра ли ђа ци Це тињ-
ске и При зрен ске бо го сло ви је, као и 
чла но ви це тињ ског Цр кве но-пје вач-
ког дру штва „Ње гош“. Ар хи па стир ску 
бе сје ду је одр жао ми тро по лит Хри зо-
стом. На кон Ли тур ги је у Бо го сло ви ји 
је при ре ђен све ча ни ру чак.

Про сла ва пра зни ка на ста вље на је 
у крип ти Са бор ног хра ма Хри сто вог 
Вас кр се ња Лу чин дан ском ака де ми
јом, ко ја је ове го ди не би ла по све ће на 
100-го ди шњи ци стра да ња Ру ске Цр кве 

и цар ске по ро ди це Ро ма но вих. По-
ред ђа ка и про фе со ра Це тињ ске бо го-
сло ви је, ака де ми ји су при су ство ва ли 
и ми тро по лит Ам фи ло хи је, епи скоп 
Ила ри он, ам ба са дор Ср би је у Под го-
ри ци Зо ран Бин гу лац и пред став ни ци 
ам ба са де Ру ске Фе де ра ци је у Под го ри-
ци, као и мно го број ни го сти. Ака де ми-
ју је отво рио рек тор, о. Гој ко Пе ро вић. 
То ком све ча не ака де ми је ми тро по лит 
Ам фи ло хи је је уру чио ор ден Св. Пе-
тра Це тињ ског ге не ра лу Ју ну су Јев ку-
ро ву, пред сјед ни ку Ин гу ше ти је ко ја је 
јед на од фе де рал них је ди ни ца у са ста-
ву Ру ске Фе де ра ци је, ре кав ши да га је 
на пред лог Ми тро по ли је цр но гор ско-
при мор ске од ли ко вао Све ти ар хи је-
реј ски си нод СПЦ за хра брост и ви те-
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шку по жр тво ва ност у од бра ни прав де 
Бож је и искон ског пра ва пра во слав ног 
срп ског на ро да 1999. ље та Го спод ње га 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У про гра му су 
уче ство ва ли хор на ше бо го сло ви је, хор 
„Све ти но во му че ник Стан ко“ из Ник-
ши ћа, фол клор но дру штво „Чу ва ри 
Хри сто вог гро ба“ из Вр ли ке у Дал ма-
ци ји, уче ни ци Бо го сло ви је и по ла зни-
ци вје ро на у ке са Це ти ња. Уочи ака де-
ми је отворена је и из ло жба посвећена 
по зна том ру ском ар хи тек ти Ни ко ла ју 
Кра сно ву, ко ји је оста вио свој ства ра-
лач ки траг на на шим про сто ри ма. 

Слава V раз ре да
Уче ни ци V раз ре да, ко ји су ина че 

XXII ге не ра ци ја об но вље не Це тињ ске 

бо го сло ви је (2013–2018), про сла ви ли 
су сво ју раз ред ну сла ву – Св. апо сто-
ла Ја ко ва. Уочи пра зни ка у Вла шкој 
цр кви ве чер њу слу жбу са пе то хљеб ни-
цом је слу жио отац Гој ко Пе ро вић. На 
сам пра зник Св. апо сто ла Ја ко ва слу-
же на је Ја ко вље ва Ли тур ги ја у Хра му 
Хри сто вог Вас кр се ња у Под го ри ци на 
ко јој је на чал ство вао о. Гој ко Пе ро вић 
уз са слу же ње бра ти је Хра ма. На све-
ча ном руч ку у тр пе за ри ји бо го сло ви је, 
слав ски ко лач је пре ло мио о. Дра ган 
Ста ни шић, раз ред ни ста ре ши на V раз-
ре да. Игор Ћу лум, уче ник V раз ре да, 
одр жао је по здрав но сло во, а уче ни ци 
тог раз ре да уљеп ша ли су слав ски ру-
чак ни зом ли је пих пје са ма, у че му су 
им зду шно по ма га ли оста ли ђа ци.
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Пре да ва ње про фе со ра 
Пре дра га Ми о дра га
У при је по днев ним ча со ви ма 2. но-

вем бра 2017. го ди не одр жа но је пре да-
ва ње про фе со ра Пре дра га Ми о дра га у 
тр пе за ри ји Це тињ ске бо го сло ви је, ко-
ме су при су ство ва ли про фе со ри и ђа-
ци Це тињ ске бо го сло ви је, као и Јо ван 
Сто ја но вић, про фе сор по ја ња у Кар ло-
вач кој бо го сло ви ји. У свом пре да ва њу 
про фе сор Пре драг Ми о драг је го во рио 
о раз во ју срп ског цр кве ног и хор ског 
по ја ња од вре ме на Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа до да нас. На кра ју пре да ва ња 
про фе сор Пре драг, уз прат њу про фе-
со ра Јо ва на Сто ја но ви ћа, от пје вао је 
ђа ци ма мно го љетстви је на кар ло вач ки 
на чин.

Ми тров дан ска ака де ми ја 
у Ник ши ћу
У Са бор ном хра му у Ник ши ћу да на 

7. но вем бра 2017. го ди не слу же на је 
све ча на ве чер ња слу жба са пе то хљеб-
ни цом. Слу жио je Епи скоп бу дим љан-
ско-ник шић ки г. Јо а ни ки је, уз са слу-
же ње мно го број ног све штен ства и све-
ште но мо на штва. На ве чер њој слу жби 
су од го ва ра ли ђа ци Це тињ ске бо го-
сло ви је: Де јан До диг, Цвјет ко Пе рић, 
Ни ко ла Са вић и Сте фан Ђер ко вић. 
На Ми тров дан ској ака де ми ји, одр жа-

ној на кон ве чер ње слу жбе, по здрав но 
сло во је из го во рио рек тор Це тињ ске 
бо го сло ви је о. Гој ко Пе ро вић, а ака де-
ми ју су отво ри ли це тињ ски бо го сло ви 
по ја њем тр опа ра Св. ве ли ко му че ни ку 
Ди ми три ју Со лун ском.  

Пре да ва ње мр Ми ли це Вуч ко вић 
о Ње го шу и Гор ском вијен цу
У ор га ни за ци ји Бо го сло ви је, да на 

11. но вем бра, упри ли че но је пре да ва-
ње мр Ми ли це Вуч ко вић. У свом пре-
да ва њу ува же на го спо ђи ца Ми ли ца 
Вуч ко вић, ко ју је бо го сло ви ма пред-
ста вио отац рек тор, об ја сни ла је не ке 
по је ди но сти Гор ског ви јен ца и за блу де 
са вре ме них ис тра жи ва ча у ве зи овог 
дје ла. На кон пре да ва ња, про фе со ри 
и уче ни ци су го спо ђици Вуч ко вић по-
ста вља ли ра зно вр сна пи та ња.

Го сто ва ње у Ма ти ци срп ској – 
дру штво чла но ва у Цр ној Го ри 
У Под го ри ци је 9. но вем бра 2017. го-

ди не, у Ма ти ци срп ској – дру штву чла-
но ва у Цр ној Го ри, ор га ни зо ва но ве че о 
књи зи Жар ка Ви до ви ћа „Ње гош и ли-
тур гиј ске анаг но зе“. О овој ин те ре сант-
ној књи зи пред број ном пу бли ком го во-
рио је рек тор Бо го сло ви је, о. Гој ко Пе-
ро вић, а ве че су уљеп ша ли на ши пој ци, 
ко ји су от пје ва ли 118. и 136. пса лам.

Никшић, Митровданска академија Подгорица, Матица српска
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По сје та II раз ре да ма на сти ри ма 
Ждре ба о ник и Острог
Ве ли ка ду хов на ра дост за XXV ге-

не ра ци ју об но вље не Бо го сло ви је Св. 
Пе тра Це тињ ског би ла је што су 10. 
новембра, на пра зник Св. Ар се ни је 
Срем ца, ко га ова ге не ра ци ја сла ви као 
свог за штит ни ка и кр сну сла ву, по сје-
ти ли ма на сти ре Ждре ба о ник и Острог, 
у прат њи свог раз ред ног ста ре ши не 
оца Ар се ни ја Ра до ви ћа и про фе со ра г. 
Апо ло на Ми шчен ка. Са Це ти ња из Бо-
го сло ви је кре ну ли су у ју тар њим са ти-
ма ка ко би сти гли на Ли тур ги ју у ма-
на стир Ждре ба о ник, гдје је је дан број 
ђа ка чте ци рао Вла ди ци за хум ско-хер-
це го вач ком и при мор ском Гри го ри ју, 
док су оста ли ђа ци би ли у пев ни ци. По 
за вр шет ку слу жбе ђа ци од ла зе на по-
мен ве ро у чи те љи ци Маши Зековић, 
који је слу жио пре о све ће ни Гри го ри је. 
На кон то га сви од ла зе на тр пе зу љу ба-
ви, гдје су оду ше вље ни љу ба вљу, бри-
жно шћу и го сто љу би во шћу се ста ра. 
По свр шет ку тр пе зе и мо ли тве, кре ћу 
ка Остро гу, гдје их оче ку је на мје сник 
Остро шке све ти ње, про то син ђел Сер-
ги је. У гор њем ма на сти ру по кло ни ли 
су се мо шти ма Св. Ва си ли ја Остро шког 
Чу до твор ца и об и шли цје ло ку пан ма-
на стир ски ком плекс, ужи ва ју ћи у пре-
ли је пим пеј за жи ма. Он да су се спу сти-
ли до до њег ма на сти ра, где их је о. Сер-

ги је уго стио. На кон то га оти шли су до 
цр кве и за бла го да ри ли Го спо ду на та ко 
див ном бла го сло ву – што им је дао да 
по сје те и цје ли ва ју ћи вот Св. Ар се ни ја 
Срем ца и Св. Ва си ли ја Остро шког Чу-
до твор ца и та ко про сла ве сво ју кр сну 
сла ву. Ујед но су се за хва ли ли оцу Сер-
ги ју на мо ли тве ном ста ра њу, љу ба ви и 
бри зи. Ти ме се и за вр ши ло ово ма ло 
пу те ше стви је, и је дан од ли чан час ван 
Бо го сло ви је.

Су тра дан, 11. ок то бра, ђа ци II раз-
ре да су ре за њем слав ског ко ла ча и све-
ча ним слав ским руч ком у Бо го сло ви ји 
про сла ви ли са про фе со ри ма и дру го-
ви ма сво ју раз ред ну сла ву.

При ре ди ли: Де јан До диг и Еми лиј ан 
Би ли нац, уче ни ци IV раз ре да, и Ср ђан 
Ж. Ву ча но вић, уче ник II раз ре да
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