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Прича са насловне стране:

BOGORODICA TROJERU^ICA

I

кона Богородице Тројеручи
це је најпоштованија икона у

Хиландару и најзначајнија
икона српског народа. По предању,
припада реду нерукотворених ико
на, односно оних које је иконопи
сао апостол и јеванђелист Лука,
први сликар хришћанства. Икона
је добила име у VIII веку.
Оригиналну икону је донео у Хи
ландар тадашњи архиепи
скоп, а касније светитељ Сава, враћајући се са пута из
Свете земље.
Тројеручица је врло до
бро очувана стара икона Бо
городице и има изузетну изражајност. Лице Пресвете
Богородице је толико бла
го, a поглед тако мио да по
буђује на умиљење оне који
јој се поклањају. На икону
је, ради заштите постављен
златни оков који има пет
хиљада утиснутог скупоце
ног драгог камења, као и
друге вредне предмете које
прилажу побожни поклони
ци или они који су дожи
вели чудо од Богородице.
Размере иконе су: 1,11 ме
тара висина и 91 центиме
тара ширина. Икона је ли
тијска, односно, осликана са
обе стране. На њеној поза
дини је предивна византиј
ска икона светог Николаја.
Прво, свакако, чудо пре
свете Тројеручице је, као што
је познато, исцељење руке
светог Јована Дамаскина. Од
тога чуда долази и њен на
зив Тројеручица.
Од времена светог Јована (8. век)
до данашњих дана икона Тројеру
чица чудодејствује на разне начи
не, колико у самом Манастиру Хи
ландару, толико и изван њега, по
свим православним крајевима. Ис
цељења многих болести и телесних
недуга, одагнање нечистих духова
и многа чудесна дејства дугујемо
икони Тројеручици. Драгоцено ка
мење и други украсни предмети

који се налазе на икони сведоче о
племенитој захвалности верника
због спасоносних дејстава Пресве
те Богородице у њиховом животу.
Краљ Милутим подиже у Ско
пљу цркву посвећену овој икони, у
којој је морала бити старија или за
ту прилику начињена икона. Ду
шан је Скопску епископију у цркви
Тројеручици уздигао на ранг ми

трополије и тим поводом је дао да
се направи нова икона, која пона
вља „образ старе”.
С временом је углед Тројеручи
це толико порастао у православ
ном свету да је њена копија, по
жељи руског патријарха Никона
1661. године са нарочитом свеча
ношћу пренета из Хиландара у
Москву. Желећи да упозна свето
горске чудотворне иконе, Руска пра
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вославна црква се, у складу са
духом реформе православља, по
себно трудила да се иконописци
врате старинским предлошцима,
а да се западњачке иконографске
нов ине изб аце из иконоп исачке
праксе.
Команда руске војске 1905. го
дине тражи од Манастира Хилан
дара да им се пошаље Тројеручица
на бојно поље, као помоћ
православној царској војсци
у рату са Јапаном. Сабор
стараца манастира је донео
одлуку да се пошаље једна
верна копија, мањих раз
мера од оригинала. Десно
и лево на икони били су
насликани свети ктитори
Манастира Хиландара, пре
подобн и Симеон и свети
Сава. Копија иконе Тројеру
чице је послана и заис та,
силом Богородице, Руси су
однели много победа про
тив Јапанаца. На крају скло
пљен је мир изм еђу два
царс тва. Коп ија иконе је
враћена у манастир, где се
и до данас налази, на де
сној страни саб орн ог хра
ма, насупрот иконе Троје
ручице.
До сада је направљено
осам верних копија ориги
налне хиландарске Троје
ручице, од којих је седам
на просторима који су под
јурисдикцијом Српске па
тријаршје. Прва копија Тро
јеручице је у наше крајеве
донета на поклон Студени
ци, поводом осам векова
постојања тог манстира.
Једна од копија послата је у Дал
матинско Косово, али је њена суд
бина сада неизвесна.
Деведесетих година 20. века ве
личанствена копија Богородице
Тројеручице је стигла у Србију. Ова
копија столује у Храму Светог Саве
на Врачару. Постављена је у посе
бан проскинитар који стоји у наосу
храма, уз сам игумански престо.
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Испред ње непрестано гори велико
кандило, а уље из њега је већ мно
ге излечило од разних бoлeсти.
По свему верна копија хилан
дарске чудотворне иконе је свеча
но устоличена у трону игуманије
Фрушке горе и свих фрушкогорских
манастира. Копију Тројеручице су,
уз непрестану молитву, живопи
сали и богато украсили светогор
ски монаси, који су били у њеној
пратњи приликом преласка у ма
настир Гргетег.
Манастир Каленић, код Реков
ца, треће је место у Србији и прво
у Шумадији где је постављена ко
пија Богородице Тројеручице.
Икона Богородице Тројеручице
је прва светогорска светиња која
је, и поред канонске забране, изне
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сена са Свете Горе. На молбу Грчке
цркве 1993. године је петнаестак
дана била у цркви Светог Дими
трија у Солуну, где ју је видело
више од милион верних. Том при
ликом се десило још једно у низу
њених чуда – слепи од рођења је у
тридесет трећој години прогледао.
Ипак, највеће чудо Тројеручица
чини у душама верних поклоника.
Њен величанствени, девствени лик,
пун умиљења и озбиљности, по
треса срца побожних поклоника,
утискује се тајанствено у целому
дрену душу и води је духовном
обновљењу. Кроз присуство своје
свете иконе, Пресвета Богородица,
као многосажаљива Мајка, оства
рује највеће чудо – спасење у Хри
сту своје деце. Њу као штедрољу

биву Мајку Божију треба синов
ски да молимо да ублажи бол,
невољу и патњу свих, а посебно
православних Срба, духовних по
томака преподобног Симеона и
светог Саве, свих оних који суза
ма и крвљу много пута до сада
плаћају своје истрајавање у пра
вославној вери.
Сваке године 12. јула (25. јул по
новом календару) свечано се обе
лежава њен празник. Свеноћна
служба прославља част и чуда Пре
свете Богородице Тројеручице.
На крају, сетимо се и речи једне
химне Богородици:
„Сви јој се поклањамо, молећи
се: Не заборави сродничку припа
дност, Госпођо, свих верних који
поштују свети образ твоје иконе.”

•••

Најпоштованија и најзначајнија
икона српског народа

^UDOTVORNA HILANDARSKA
BOGORODICA TROJERU^ICA
поново стиже у

Србију!

S

а благословом царске лавре Хиландара и бла
гословом Владике банатског господина Ника
нора почели смо прикупљање средстава за из
раду иконе Мајке Божије и њен дочек у Србији.
Неколико месеци траје осликавање, окивање у
злату и освећење у Хиландару. Затим, у пратњи мо
наха са Свете горе, путује од Грчке кроз Србију.
Прошли пут је Богородицу Тројеручицу у сваком ме
сту дочекало 20 до 30.000 људи, који су сатима че
кали да је целивају.
Сада Чудотворна икона Тројеручица долази за ду
ховни и економски препород српског народа. Же
лимо да што већи број људи учествује и буде део
овог историјског догађаја. Уверени смо да ћете про
наћи начин да и Ви или Ваше предузеће помогнете
поновни долазак хиландарске Тројеручице у Србију.
Прва рата од 22.000 евра већ је уплаћена Хилан
дару и почела је израда Тројеручице.

Прималац: Чудотворна икона
„Богородица Тројеручица”
Сврха уплате: „За Тројеручицу”

Вама и Вашој породици
желимо свако добро од Бога,

Динарски жиро рачун: 355000000113427369
ПИБ 104306306

Девизни рачун: IBAN RS35355000000200716020

Црквене новине Свети Сава

•

Мат. број 8802572

VBUBRS22 Војвођанска банка А. Д. Србија
Особа за контакт и информације о изради златне
иконе и њеном дочеку у Србији: Милан Рељић
Моб: 064/1234-876; e-mail: novinesvetisava@yahoo.com

Ko crkvi daje Bogu pozajmquje!
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SVETI SAVA
МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ

BOGORODICI
TROJERU^ICI
ИГУМАНИЈИ
ХИЛАНДАРСКОЈ

О, Пресвета и Преблагословена Дјево
Богородице Маријо,
теби припадамо, и клањамо се пред
светом тројеручном
иконом твојом,
сећајући се преславног чуда твога,
прирастања одсечене деснице
преподобног Јована Дамаскина,
које се уз помоћ иконе ове догодило,
и чији се знак и сада види на њој, оличен
у трећој руци, икони твојој приложеној.
Молимо ти се и просимо те свеблагу и
свемилостиву Заштитницу рода нашега,
услиши нас који ти се молимо.
Као што си услишила блаженог Јована,
који ти је у жалости и бoлeсти завапио,
тако не презри ни нас, који смо ранама
многоразличних страсти оболели и
ојађени, и који теби,
са скрушеном и смиреном душом,
усрдно прибегавамо.
Свемилостива Госпођо, ти видиш немоћи
наше, невољу и потребу нашу за твојом
помоћи и заштитом: одасвуд смо
непријатељима окружени, и немамо
помагача ни заштитника, ако се ти не
смилујеш на нас, Владичице.
Заиста, молимо ти се, саслушај болни
вапај наш, и помози нам да светоотачку
православну веру чисту сачувамо до краја
живота, да у свима заповестима
Господњим право ходимо, да истинско
покајање за грехе своје увек Богу
приносимо и удостојимо се мирног и
хришћанског краја живота и доброг
одговора на страшном суду Сина твога и
Бога нашега. Њега умоли за нас
материнском својом молитвом, да нас не
осуди по безакоњима нашим, него да нас
помилује по великој и неисказивој
милости Својој.
О, Сведобра, услиши нас, и не лиши своје
моћне помоћи, да би смо ти, тобом
спасење задобивши, певали и
прослављали у земљи живих, као и
Рођеног од тебе, Избавитеља нашега,
Господа Исуса Христа, коме припада
слава, моћ, част и поклоњење, заједно са
Оцем и Светим Духом, сада и свагда и
кроза све векове. Амин.
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PO^ELA IZRADA TRONA
ZA TROJERU^ICU

O

Тројеручице одлучио је да посао израде
трона за Тројеручицу повери дуборезачкој радионици Ка
листрат из Београда. Пошто је Владика банатски Никанор
благословио пројекат, извођачу је уплаћено 900 евра у динар
ској противвредности, да почне са радовима.
С обзиром да је Храм св. Пророка Илије изграђен у традицио
налном српском, рашко-моравском стилу, и да је трон намењен
за икону Пресвете Богородице Тројеручице, сви његови еле
менти (парапет, стубови, капители) биће израђени у духу тога
доба и тих уметничких тенденција. Истовремено ће повезива
ти Свету гору и Хиландар са средњовековном Србијом.
дбор за дочек

Такође, трон ће бити одлична подлога за израду идејних ре
шења целокупне унутрашњости Храма (иконостаса, пода, пев
нице и тд.).
Биће направљен од осушене, опарене крушке, због изражај
ности дуборезних елемената. Заштита и импрегнирање биће
урађено природним биљним уљима оплемењеним воском. Век,
тако припремљеног трона, биће од 600 до 900 година.
Цена трона је 1900 евра у динарској противвредности, а рок
израде је 150 дана.
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SVETI NIKOLA (NIKOQDAN) –
SRPSKA SLAVA

N

икољдан је празник посве

ћен светом Николи. Просла
вља се 19. децембра у свим
храмовима Српске православне цр
кве. Српске породице, које тог све
титеља сматрају својим заштитни
ком, на овај дан прослављају своју
крсну славу и у кругу најближих
славе светог Николу.
Свети Никола је рођен у граду Па
тари, у области Ликије, на подручју
Мале Азије, као јединац богатих и
знаменитих родитеља, Теофана и Ноне. Као јединца дарованог од Бога,
они су га Богу и посветили. Свети Ни
кола се упокојио у Господу 19. де
цембра 345. године (према Јули
јанском календару 6. децем
бра), па се тај дан обележава
као помен светитељу и је
дна је од најчешћих срп
ских слава. Православни
верници светог Нико
лу сматрају борцем за
Христову веру, побе
дником зла за цео свет,
а његово име значи
народни побeдитељ,
јер грчка реч „ники”
значи победа, а „лаос”
значи народ, верници.
Никола се духов
ном животу научио код
свог стрица, Николаја епи
скопа патарског, који је ос
новао манастир Нови Сион,
у ком се Никола замонашио.
По смрти родитеља, Никола је
имање разделио сиромашнима не
задржавајући ништа за себе. Прочуо
се због свог милосрђа као свеште
ник у Патари, али је он брижљиво
скривао своја милосрдна дела.
Потом, свети Никола бива иза
бран за архиепископа у граду Миру, у Ликији. Поучавао је народ вери
и закону Божјем, обилазио бoлe
сне, откупљивао је заробљенике, који су тада били продавани као ро
бови, и пуштао их на слободу, оби
лазио градове и села.
До доласка на престо цара Кон
стантина, за време владавине ца-

ра Диоклецијана, свети Никола је
био затворен у тамницу, где је и
затворенике поучавао вери. Након
тога вратио се на свој архиепи
скопски престо. Свети Николај је
одлучио да обиђе света места. На
путу обиласка, Николају су се деша
вала многа чуда. После обиласка
свих светих места, свети Никола
унајми неког лађара да га одвезе

године, а потом су неколико веко
ва његове мошти почивале у сабор
ној цркви тог града. 1096. године,
посмртни остаци светог Никoлe пре
нети су у Бари, у јужну Италију, у
цркву светог Јована Претече. И да
нас мошти светог Никoлe почивају
у Барију, у цркви светог Никoлe, коју су у његову славу подигли гра
ђани, верујући и поштујући светог
Николу као чудотворца и исцели
теља.
Према предању сматра се да је
свети Никола повратио вид Стефа
ну Дечанском, те је стога овај срп
ски краљ храм у ком су похрањене
мошти светог Никoлe окитио сре
бром и слао богате прилоге
за његову изградњу и опре
мање.
Свети Никола је по
магао сиромашнима, те
шио народ и спасавао
га од глади, бранио Ли
кију и остале градове
од ратних опасности и
несрећа. Сматра се за
штитником морепло
ваца и свих путника.
И данас се верује да
свети Никола помаже
на мору и сви поморци
хришћанске вере га сла
ве као свог заштитника.
Током векова, свети Нико
ла је постао један од нај
популарнијих светаца. Ради
сећања на њега и за његово про
слављање подигнуте су хиљаде цр
кава и манастира.

у Ликију, али лађар је, иако је узео
новац, хтео да иде на неку другу
страну. Тада се подигао врло јак ве
тар и окренуо брод у правцу Лики
је, а сви напори морнара који су,
по наређењу капетана, покушава
ли да врате брод, били су узалудни.
Пуним једрима брод је дошао у
Ликијско пристаниште, где се све
ти Никола искрцао.
Светог Николу поштује сав хри
шћански свет. Умро је у Миру, 345.
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На православним иконама све
ти Никола се најчешће представ
ља са омофором архиепископа и
Јеванђељем у руци.
Велики број верника право
славне вероисповести обележава
светог Николу као своју крсну сла
ву, којом приликом се уз свећу и
славски колач, као и Оченаш оку
пљају чланови породице, мoлe се
Богу и славе овог светитеља као
свог заштитника.
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Јеромонах постаје 1954, убрзо протосинђел, а 1957. ар
химандрит.
Од 1955. две године је био на последипломским
студијама у Атини. За епископа рашко-призренског
изабран је 29. маја 1957. године. На Косову је провео
33 године. На ванредном заседању Светог архије
рејског сабора 1. децембра 1990. изабран је за 44. по
главара СПЦ. Патријарх Павле је тада истакао да му
је једини програм рада Јеванђеље.
Мада сви епископи имају аутомобил који користе
за путовања по епархији, а то чине и многи све
штеници, патријарх је свој аутомобил користио само
када је морао на краћи пут. По Београду се увек кре
тао пешке или градским превозом, сам је себи спре
мао скромне оброке, прао је, шио и крпио себи одела
и ципеле... Словио је за човека који је представљао
праву муку за људе из обезбеђења који су га пратили.
Често је знао да им се изгуби на улици, улазио је
у разговоре са пролазницима или нешто куповао у
успутним продавницама. Бринуо је сам о себи – сам
је спремао храну, која је преко целе године била по
сна, а најчешће је јео поврће на води.
Само празницима оброцима је додавао мало уља,
ретко кад парче рибе, а месо није јео никада. Оми
љено пиће и храна су му били сок од парадајза и
коприва, а када није био пост – млечни производи.
Посебно је интересантно да је патријарх Павле оста
вљао храну да одстоји по неколико дана пре него
што би је појео, како би она била изложена бактери
јама, јер је сматрао да је то благотворно за организам.
Са собом је увек носио Свето писмо и молитвеник.
„Закон Јеванђеља мора се применити на закон др
жаве”, наглашавао је патријарх, а народ је упозора
вао да није на одмет „мудрост змије, а кроткост го
луба”.
„Уздам се у Бога да ће овим властима отворити
очи да овај намучени народ престану злостављати”,

увајмо се од нељуди, али се још више чувајмо

да и ми не постанемо нељуди”, говорио је па
тријарх Павле, а његове јеванђеоске поруке да
су „истина, правда и љубав моћније од неистине, не
правде и мржње” и да је „дужност цркве да људе води
миру, јединству и слози”, заувек ће бити упамћене.
Патријарх Павле се родио 11. септембра 1914. у
славонском селу Кућанци као Гојко Стојчевић, у по
родици сиромашних земљорадника. Отац му је био
на раду у Америци, где је добио туберкулозу и вра
тио се кући само да умре.
Павле је имао три године, а убрзо му и мајка уми
ре. Од тада бригу о њему почиње да води тетка. Она
је видела да је Гојко слабашно, бoлeшљиво дете, па га
је ослободила тешких сеоских послова и омогућила
му да се школује. По наговору родбине уписао је бо
гословију.
Док је студирао на Богословском факултету, упо
редо је ванредно завршио и гимназију само да би мо
гао да упише Медицински факултет, али је стигао до
друге године. Други светски рат затекао га је у Сла
вонији, одакле је пребегао у Београд, где је, да би мо
гао да се издржава, радио физичке послове на гра
ђевинама и на доковима.
У прoлeће 1942. његов школски друг јеромонах
Јелисеј одвео га је у манастир Свете тројице у Овча
ру, а од 1944. радио је као вероучитељ и васпитач у
Бањи Ковиљачи, у дому за децу избеглу из Босне. Те
године је обoлeо од туберкулозе, па је од 1946. био у
манастиру Вујан, где се и излечио.
Замонашио се 1948. у манастиру Благовештење у
Овчарско-кабларској клисури и добио име Павле које му је дао игуман Јулијан Кнежевић. Те године је ру
коположен у чин јерођакона.
Од 1949. до 1955. био је сабрат манастира Рача у
Подрињу. Радио је једну годину као помоћни настав
ник богословије „Св. Кирила и Методија” у Призрену.
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Једном се патријарх у време заседања Светог ар
хијерејског сабора упутио на вечерње у Саборну цр
кву. Између Патријаршије и храма били су један до
другог паркирани луксузни аутомобили. Патријарх
је свог пратиоца упитао: „Чији су ови скупоцени ау
томобили?” и добио одговор да су они власништво
епископа СПЦ. Патријарх је на то казао: „О, Бог га
видео, шта би тек возили да нису дали завет скро
мности?”
Остала је позната и анегдота када се Павле једном
упутио на Баново брдо, на службу у цркву, а пра
тилац му понудио да га одвезе аутомобилом. Павле
је одбио, а на подсећање пратиоца да је можда мало
незгодно да иде градским аутобусом, јер је лето и
жене иду прилично разголићене на Аду Циганлију,
патријарх је кратко одговорио: „Свако види оно што
хоће.”
Патријарх Павле посетио је бројне православне
цркве широм света. Почасни је доктор Богословског
факултета и Академије Св. Владимира у Њујорку.
Током посете Русији у јануару 2002. године патријар
ху Павлу су уручене две значајне награде: Међуна
родног фонда за унапређење јединства православног
народа и Фонда светог апостола Андреја првозваног.
Влада Србије је 13. јануара 2005. именовала па
тријарха Павла за почасног председника Фонда за
Косово и Метохију, а поводом Дана државности Ср
бије, 15. фебруара 2007. принц Александар Карађор
ђевић доделио је патријарху Павлу Карађорђеву
звезду првог степена. Патријарху Павлу је 2009. до
дељен руски орден Достојанство због „значаја који је
имао у данима искушења кроз које су српски народ
и Црква прошли”.
У новембру 2007. патријарх Павле је примљен на
ВМА због опште малаксалости и упале плућа. Лека
ри су тада уочили и извесне инфекције, после чега
су проценили да би сваки излазак у спољну средину
и промена микроклиме за патријарха могли да буду
кобни и да је најбоље да остане у болници. Упућени
кажу да није имао посебних захтева, да се увек тру
дио да буде добро расположен и да је време углав
ном проводио седећи у фотељи и читајући.
Свакога јутра се дуго молио, затим је читао пошту
и примао посете, најчешће представнике Светог ар
хијерејског синода СПЦ. Преминуо је у сну, 15. новем
бра у 95. години живота. Своју заоставштину наме
нио је Српској православној цркви и најближој
породици, деци свог брата Душана. Синовцу и ње
говој сестри Нади патријарх је оставио лични сат и
будилник.
После заупокојене литургије у саборној цркви у
Београду 19. новембра поворка од неколико стотина
хиљада људи кренула је према Спомен-храму свето
га Саве на Врачару, где су централно опело служили
Васељенски патријарх Вартоломеј и митрополит Цр
ногорско-приморски Амфилохије уз саслужење цр
квених великодостојника. Сахрањен је у манастиру
Раковица, како је тражио у тестаменту.

рекао је 3. фебруара 1997. године патријарх Павле у
јавном обраћању. „Ови догађаји слуте на најгоре па
зато не престајем да очински молим и преклињем,
како огорчени народ, младе и старе, да се уздрже од
сваког изазивања нереда, тако и оне наоружане да
буду чувари реда и мира а не власти која трагично
по све нас све више тоне у незнању шта ради.”
Неколико дана пре ове поруке, на Савиндан, па
тријарх Павле је предводећи око пола милиона Бео
грађана у празничној литији, прошао кроз кордон
полиције. До зуба наоружани припадници специјал
не полиције, који су 178 дана обезбеђивали неумор
не протестанте на Тргу републике и у Коларчевој
улици, без речи су се размакли пред одлучним па
тријархом Павлом.
Порукама, молбама и саветима умиривао је пар
тијске страсти пред готово сваке вишестраначке из
боре у Србији и међу првима поздравио студије, ви
шетомне књиге, молитвенике и друге богослужбене
списе. Дуго година је био председник комисије Све
тог архијерејског синода за превод Светог писма Но
вог завета, чији је превод објављен 1984, а 1990. и
исправљено издање.
За време од када је српски патријарх обновљено
је и основано више епархија. Обновљена је Богосло
вија на Цетињу 1992. године. Две године касније от
ворена је Духовна академија Светог Василија Ос
трошког у Србињу (Фоча) и Богословија у Крагујевцу
1997. године, као одсек Богословије Светог Саве у
Београду. Основана је и Информативна служба Срп
ске православне цркве.
Покренуо је 1993. у Београду Академију за уме
тности и конзервацију, успео да врати веронауку у
шкoлe, а својим пожртвовањем успео је и да Бого
словски факултет врати под окриље Београдског уни
верзитета, из кога су га комунисти избацили 1952. Због
свих заслуга, Богословски факултет му је доделио зва
ње почасног доктора богословља, наведено је у био
графији патријарха Павла објављеној на сајту СПЦ.
Забележено је мноштво анегдота које говоре о па
тријарховом смислу за хумор, снази његовог духа и
бистрини свести. Тако је је на једном пријему у Бео
граду бивши амерички амбасадор Ворен Цимерман
питао патријарха шта САД могу да учине за СПЦ, а
патријарх му је одговорио: „Само немојте да нам од
мажете, на тај начин ћете нам помоћи.”
С обзиром на то да је Павле често пролазио поред
чувене београдске кафане „Знак питања”, пришао
му је један човек, очигледно мало припит, и обратио
се речима: „Ваша светости, нас двојица смо најбољи
људи у Београду”, на шта му је патријарх одговорио:
„Јесмо, јесмо, ал’ кад попијемо, онда ништа не ва
љамо.”
Кад је један фотограф пожелео да фотографише
патријарха Павла, обратио му се речима: „Ваша све
тлости” (уместо Ваша светости), на шта му је патри
јарх врцаво одговорио: „Кад сам већ светлост, шта ће
ти блиц?”
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Господин Зоран Вучић, директор Издавачке делатности Српске православне цркве, препоручио је нашој редакцији
да објављујемо изводе из књиге Његове светости Патријарха српског господина Павла „Да нам буду јаснија НЕКА
ПИТАЊА НАШЕ ВЕРЕ“. Од овог броја црквене новине Свети Сава преносиће најважније делове ове вредне књиге коју
можете набавити у Патријаршији и продавнцама СПЦ. Редакција захваљује Зорану Вучићу што је омогућио да
речи Његове светости патријарха Павла дођу до што већег броја читалаца.

DA NAM BUDU JASNIJA
NEKA PITAWA NA[E VERE

P

о учењу Светог писма, смрт је
последица греха, „плата за грех
је смрт”. Да би спасао људе Го
спод Исус Христос је узео на Себе
грехе света, а тиме уједно и њихову
последицу – смрт, смрт на крсту. Но
Спаситељ није остао под влашћу смр
ти, него је „смрћу уништио смрт” и
Својим васкрсењем људима „даро
вао живот вечни” (Васкршњи тро
пар). У крсту Христовом као у жижи
сустичу се, дакле, сва бесконачност
Његове љубави према људима, ко
јом Он страда и умире за све нас, и
сва моћ Његове божанске силе ко
јом васкрсава Себе и нас. Стога, Ча
сни крст и може да буде символ це
локупне хришћанске вере.
Учење о спасоносној сили крста
Христовог налази се јасно изражено
у Светом писму. Свети апостол Па
вле вели да је Исус Христос, оснивач
и савршитељ вере наше „који је уме
сто предстојеће му радости претр
пео крст, не марећи за срамоту”, и
тиме измирио нас који смо били слу
ге греха за смрт, и тако непријатељи
Богу – са Богом „створивши мир ње
говом крвљу на крсту”.
Он је избрисао обвезницу против
нас која нас је оптуживала, и уни
штио ју је приковавши је на крст.
Својом смрћу на крсту Он нас је ос
лободио испод власти ђавола. „Он
је разоружао поглаварства и власти
и осрамотио их јавно победивши их
кроз њега”, и „сатро онога који има
власт над смрћу, тј. ђавола”.
Смрт је поднео за све, тако задо
био вечни откуп и коначно смрт уни
штио. Тиме су људи ослобођени од
закона греха и смрти. Крст је зато нај
већа драгоценост којом се хришћа
нин може хвалити: „А ја, Боже сачу
вај, да се чим другим хвалим осим
крстом Господа нашега Исуса Христа
којим се мени разапе свет и ја свету.”
Превасходни значај Христове по
беде, на дрвету крста, над ђаволом,
који је преко дрвета познања добра

и зла задобио власт над људима, по
ред Светог писма налази се и у де
лима Светих отаца. Они такође јасно
истичу да је овом победом Христос
осигурао победу над демонима сва
ком оном који у Њега верује и бори
се против њихових замки.
Свети Атанасије Велики каже о
крсту: „О божанске, заиста, мудрости
и оруђа небеског! Крст се поставља
и идолопоклонство руши. Крст се
диже и ђавоља сила уништава.”
Свети Кирило Јерусалимски: „Ако
неко не верује сили Распетог, нека
пита демоне. Ако неко не верује ре
чима, нека верује чињеницама. Мно
ги су на свету распети, али се ни
једног не плаше демони. А само
угледавши знак крста, ради нас рас
петог Христа, демони се страше. Јер
они (распети) помреше за своје гре
хе, а Овај за грехе туђе.”
Свети Григорије Богослов: „Пора
жен неочекиваним, као невешт у
томе делу, он прибегава крсту, том
старом помоћнику и чини знак (кр
ста) против ужаса... Крсни знак је
подејствовао, демони су побеђени,
страх се расуо.”
Свети Јован Златоуст: „Ако кад
треба да се изагнају демони, ми упо
требљавамо крст. Овај исти крст је
спасао и преобразио васељену, про
гнао заблуду, увео истину, земљу пре
творио у небо, људе учинио анђелима.
Кад имамо крст, демони више нису
страшни ни опасни, смрт више није
смрт, него сан.” На другом месту: „Њиме (крстом) ми се више не бојимо
разгорелих стрела ђавољих, јер смо
нашли извор живота... Њиме се ми
више не бојимо тирана, јер смо при
бегли цару.”
Свети Јефрем Сирин: „Крст је знак
победе над демонима... победе над
ђаволом”; „Овим светим оружјем Хри
стос је раскинуо свеједућу утробу ада
и затворио пакосна уста ђавола... На
оружавши се њиме, блажени апосто
ли су победили сву силу вражију...
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Ако њега будеш узимао у помоћ, неће ти прићи зло и рана неће се при
ближити телу твоме. Јер противничке
силе видећи њега дрхћу и удаљују се.”
Свети Јован Дамаскин: „Онда не
чисти духови, присиљавани божан
ском силом, нехотице изношаху на
видело: Не усуђујемо се, говораху,
никако противити се Христовој сили и символу Његових страдања који крстом називају. Кад се он изо
бражава, бежимо кукајући, а беже
разгоњени сви кнезови ваздуха и вла
дар мрака пре него што се он пот
пуно изобрази.”
Обе ове истине, да је Христос кр
стом победио сатану, „одузео од њега робље”, и да је крст верним од
брана од напада демона, налазимо
у црквеним песмама и молитвама:
„На који је начин победио враг Ада
ма дрветом за јело, на тај си Ти, Го
споде, победио врага дрветом кр
сним и страдањем Својим”; „Крстом
заштићени противимо се врагу, не
бојећи се његових замки и лајања,
јер горди би побеђен и срушен си
лом Христа на крст прикованог.”
Али крст, као сила којом нас је
Христос спасао од власти демона, и
којом се и данас одбијају њихови на
пади, бива то онима који у Христа
верују, не онима који не верују: „Реч
о крсту онима који пропадају је лу
дост, а нама који се спасавамо сила
Божја.”. Неверним Јудејима пропо
вед о Христу распетом је саблазан,
незнабошцима безумље. Верним пак
Јудејима и Грцима Распети је Божја
сила и Божја премудрост. Поред не
верних, противници крста Христо
вог су и разне рационалистичке се
кте хришћанске, које не само да не
поштују крст Христов него се под
смевају нама који га поштујемо ве
лећи да је то безумље. – Кад би теби, веле, пушком или ножем неко
убио сина, или добротвора, би ли ти
целивао ту пушку, или нож и кла
њао се пред њима? Не могу да разу
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мем разлику између злочина који
међу људима бивају и добровољног
страдања Сина Божјег ради нашег
спасења. Али нашавши се међу пра
вославним, они мећу знак крста на
своје зборнице, или се чак у неким
приликама и прекрсте, не искрено,
него преварно да би нас обманули
и привукли своме учењу. Јасно је да
се у таквим случајевима од крста
не може очекивати духовна помоћ
и заштита.
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Крст Христов, дакле, верним је мо
ћно оружје за одагнање демона. Али
он није фетиш, не дејствује магијски,
само својим присуством, него је не
опходна вера у Сина Божјег постра
далог за нас, и саображење целоку
пног свог поступања и живота према
тој вери. Наш однос према духовном
свету и духовним вредностима не
може бити механички, него морал
ни. По речи Господњој, само чисти
срцем могу видети Бога и укључити

SVETI SAVA
се у Његову благодатну силу и по
моћ. Где тога не би било, дејство кр
ста би изостало. Штавише, и онде где
би човек правилно веровао, али се
према крсту односио немарно, или
знак крста чинио механички, без па
жње и поштовања, не само да му крст
не би био на корист, него на штету.
Део из текста “КОЈИ СЕ ДУХ
ЈАВЉА СПИРИТИСТИМА?”
Књига 1

•••

Реч академика Матије Бећковића на представљању
трокњижја Патријарха Павла: „Да нам буду јаснија нека питања наше вере”,
на Коларчевом народном у ниверзитету, 29. новембра 2007. године
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@

ивотни подвиг Патријарха Па
вла је најбољи одговор на пи
тање како да нам буду јаснија
нека питања наше вере. У часу када
представљамо трокњижје тог насло
ва, сутрашњег дана се не прибојава
једино Патријарх Павле. Његов на
род се на свако црквено звоно трза
и на сваки помен његовог имена
стрепи само од једне вести молећи
се да га та чаша мимоиђе, у овом
часу кад му је најпотребнији и кад
се свако пита како бисмо без њега.
Једини који је ту бригу пребринуо је
Патријарх Павле који се подвизавао
да у сваком трену буде спреман да
изађе пред лице Божје, живећи као
да ће му сваки дан бити судњи и
свака реч последња. Као да је испу
њавао сопствене речи: „Кад се човек
роди, цео свет се радује, а само он
плаче. Али треба да живи тако да,
кад умре, цео свет плаче а само он
се радује.”
Одавно је постао чувен одговор
оног детета које је на питање Ко је
ово? одговорило: „То је Патријарх ср
пски Господин Павле – будимо људи!” За овај додатак својој титули Па
тријарх Павле је заложио и свој живот
и свој понтификат. И у болесничкој
постељи не престаје да служи пона
вљајући будимо људи и издржимо
до краја.
„Нисмо бирали ни земљу где ћемо се родити ни народ у коме ћемо
се родити ни време у којем ћемо се
родити, али бирамо једно – да ли
ћемо бити људи или нељуди.”

– И синоћ кад смо одлазили од
њега тражећи благослов, својом већ
изнемоћалом руком закрстио је ваз
дух савршено спокојним и сигур
ним покретом да се чинило да ће
тај крст остати тамо заувек. Нико у
бучније време није говорио тише, а
да се чуо даље, нико није говорио
мање а да је рекао више, нико у без
очније доба није дуже гледао исти
ни право у очи.
Нико се за славу земаљску није
грабио мање, нико се није украсио
с више украса да се сваког украса
лишавао. Нико није био природнији
у неприроднијим приликама, нико
свој ауторитет није успоставио једно
ставније, без вишка речи и вишка
покрета. Нико своју реч није овејао
од свега сувишног, а себе и своју душу отребио од сваког труна, а ипак
рекао: „Срећан сам што нисам без
грешан.”
Бог зна је ли случајно што се ко
совска драма поклапа са драмом Па
тријарха српског Павла, дугогоди
шњег Епископа рашко-призренског
и данашњег Архиепископа пећког. И
реченице које понавља најчешће се
тичу Косова. У највеће светиње уз
Пећку Патријаршију, Дечане, Бого
родицу Љевишку, Грачаницу, Патри
јарх Павле убраја и Косово Поље „на
којем је одбрањен наш најважнији
национални и духовни принцип”. 3а
њега Косово није само крај и земља
на којој су наше најважније светиње
„него и наука која је у њима пре
давана и којој су нас оне училе”.
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Све дефиниције Косовског Заве
та и Царства Небеског надвисује реч
Патријарха Павла. То је реч која пре
њега можда никад није изговорена
ни на једном језику, а поготово је
није изговорио духовни вођа једног
народа.
„Кад би оснивање наше незави
сне државе и њено одржање и на
предак били могући само злочином,
ја бих пре пристао да нестане не само велика него и мала Србија и сви
Срби заједно са мном, него што бих
пристао на нељудско и нечовечно.
Ето то је за мене Косовски Завет и
опредељење за Царство Небеско.”
„Свети кнез Лазар није против жи
вота на земљи нити против царства
земаљскога. Али кад већ треба једно
да се губи, боље изгубити земаљско
него небеско.”
Али „ништа није изгубљено док
није изгубљено”. Уз све речено, Па
тријарх Павле је и један од најизве
денијих писаца српског језика. Његов
глас и дикција најпродуховљенија
је мелодија нашег јавног говора. Па
тријарх пише као што говори, а го
вори као што живи онај који је по
стао најубедљивија личност нашег
времена. Таква нарација је могла
доћи једино из књига. Наш Патри
јарх је и усмен и писмен, али је пи
сменији него усменији. Дошао је из
књиге и служио књизи, оној једној
јединој и најважнијој, чије га је сло
во родило и чији је јунак и он сам.

Матија Бећковић
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Црквене новине „Свети Сава” излазе са благословом
Његовог Преосвештенства Епископа банатског Господина Никанора.
Замолили смо владику да нам одговори на десет питања, а он нам је послао
одговоре откуцане на старој писаћој машини.

Vladika Nikanor:
CRKVA NAS NE]E OSTAVITI
(Напомена: Интервју је направљен пре смрти патријарха српскпог Господина Павла.)
• Ваше Преосвештенство, које био
графске податке о Вама желите да
објавимо?
– Рођен сам у селу Медвеђој
(сада Р. Хрватска) 20. августа 1952.
године, од родитеља Милана и Зор
ке. Основну школу завршио сам
1968. године. Те исте године пошао
сам у Богословију „Св. Три Јерарха”
у Манастиру Крки. Московску Ду
ховну Академију у г. Загорску (сада Сергијев Посад) у Русији завр
шио сам 1979. године. Од 1979. до
1985. био сам наставник у Богосло
вији „Св. Три Јерарха” у Манастиру
Крки, када ме је С. А. Сабор СПЦ
изабрао за Викарног Епископа Ми
трополиту Црногорско-приморском.
Као Викарни Епископ изабран сам
за Епископа горњокарловачког кра
јем 1990. године. А 1999. године С.
А. Сабор ме је изабрао за Епископа
аустралско-новозеландског, Митро
полије новограчаничке, где остајем
до 2003. године, када сам изабран
за Епископа банатске Епархије. То је
најкраће што би могао рећи о себи.
• Више је него јасно да је Црква
остала последња самоодбрамбена
установа српског народа. Како је до
шло до тога?

– Црква Христова је од њеног
оснивања, не само до данас, него у
све векове, наша одбрана од свих
противника. Цркву је основао Го
спод Исус Христос, и као што је Он
(Христос) вечан, тако је и Црква Ње
гова вечна.
Истина је да је и данас за срп
ски народ његова Црква највећи
гарант да ће свим искушењима,

мртвима? Све су то питања на која, ако имамо позитиван одговор,
биће нам јасно зашто је наша Цр
ква уз нас и са нама. А док год не
престанемо да чинимо оно што и
сами не желимо, постављаћемо
себи и другима питање: зашто смо
такви и шта ће бити са нама. Цр
ква нас ни у једном ни у другом
стању неће оставити, јер је она нама мајка, која чека од нас да смо
са њом и у њој, наравно чисти и
без мане.
• Статистика каже да у Србији има
око 95 одсто оних који се изјашња
вају да припадају некој вероиспо
вести, а свега око четири одсто
иде редовно у цркву и примењује
верске принципе у животу. Како то
објашњавате и како се то може
променити?

па и оним са којим се сада Српски
народ сусреће, доћи крај. Од нас
свих зависи колико ће искушење
наше трајати. Како се молимо, шта
радимо, какав нам је морал, опра
штамо ли једни другима, молимо
ли се једни за друге, колико се жр
твујемо један за другога, да ли се
сами клонимо греха и да ли друге
не наводимо на грех, каква су нам
деца и омладина, какви су нам
наставници и учитељи у школама,
професори на факултетима, какви
смо ми као свештеници и Епи
скопи у Цркви, чувамо ли предање
наших предака, како се односимо
према нашим Светињама – хра
мовима и другим Богомољама,
како према нашим гробовима и
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– Непопуларно је анкетирати
колико људи (народа) верује? Сва
ка статистика може бити нетачна,
па мислим да је и тренутно изја
шњавање верника (95 одсто) рела
тивно. Такођер не можемо са
сигурношћу тврдити колико иде у
Цркву народа. Некада је то више, а
некада мање. Не можемо знати
колико народа упражњава своја
верска осећања у животу. Вера је
лична ствар сваког човека. Много
народа верује неприметно – „да
их људи не виде”. То лично, из ис
куства, знамо. Да би се много тога
поправило, између осталог и у Цр
кви, потребан је подвиг, рад са на
родом. Како данас да помогнемо:
личним примером, радом са децом
у школама, радом са омладином,
са одраслим људима (предавања,
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екскурзије – посете Манастири
ма и сл.).
• Наш прворазредни интерес је да
поштујемо вековима установљени
јерархијски црквени поредак, како
би из њеног духовног извора обно
вили себе као народ и све друге по
рушене националне институције.
Међутим, сведоци смо да ни у Цр
кви нема јединства...

– Ја сматрам да се мора пошто
вати оно што је већ неко урадио за
нас, ово што сада имамо. Сачували
су наши преци веру нашу, обичаје,
историју, истину... Ако ми то не по
штујемо, како можемо тражити да
нас и наше други поштују? Посе
бно је битно да поштујемо ред и
поредак у Цркви. Господ Исус Хри
стос све је урадио за нас и ради
нас. На нама је остало да то пошту
јемо и по томе живимо. Онај који
то крши, или не дај Боже не пошту
је, мора мислити о себи и својој
вери у васкрслог Господа. То је мој
став и моје мишљење. Све што је
везано за нас и нашу службу, има
ће напредак ако ми будемо оно што
су били наши преци, који су нам
оставили ово богатство, искуство и
све што имамо. Обавезни смо пре
дати нараштају који долази оно што
смо примили. Сведоци смо да нас
наговарају да „можемо заборави
ти” то што је наше, па да примимо
или прихватимо оно што није наше. Кажу: то је исто, то раде и дру
ги, то тако сада може, или чак и
мора. Добро сте запазили, нажа
лост, то се догађа и у Српској Цр
кви. Тако уствари и долази до раз
мимоилажења, па ако хоћете и до
раскола. За сада још, хвала Богу,
нема великих проблема, осим ако
се узме у обзир тренутно стање када је у питању Богослужење и при
ступ Богослужењу. Ту имамо ми
моилажење и несугласице. Али, и
ту постоје одлуке С. А. Сабора, па
ако ко их не поштује, нека се за
пита зашто их не поштује.
• Ваше мишљење о литургијском
питању је познато. Да ли бисте
хтели да га објасните нашим чи
таоцима?

– Да, мој став је да се поштује
одлука С. А. Сабора, три одлуке о
Богослужењу у С. П. Цркви. Нико
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нема право да мења одлуке С. А.
Сабора, док се за то не покаже по
треба. То, на жалост, раде сада по
јединци, чак Епископи, који су уче
ствовали у доношењу одлука С. А.
Сабора по истом питању, а сада их
не поштују.
Наш став, као што сте и рекли,
познат је нашој Српској Цркви, а
познат је и другим Православним
црквама. Ми то објашњавамо ни
како другачије, осим, да се поштује
вековна традиција Богослужења.
Посебно обраћамо пажњу нашим
верницима да је то био став Српске
цркве. Тако су богослужили Свети
у нашој Цркви, па зашто да их ми
не следимо, и зашто да мењамо
њихове одлуке. На жалост, морамо
рећи да се то појавило од како је
наш Патријарх мало посустао. Док
је он био у могућности да контро
лише све што се догађа у Цркви,
тога није било. Било га је, али мање, и није било тако изражено.

SVETI SAVA
дајем своје оцене. Имам своје ми
шљење, али да оцењујем, не могу.
Мислим да је најкомпетентнији
надлежни Епископ, јер он то прати
и он може да нам свима у томе по
могне.
• Ваше преосвештенство, молимо
Вас да нешто кажете и о Косовском
питању...

– Свима нам је познато шта се
догађа са Косовом и око Косова.
Наш став је исти као и став наше
Државе и наше Цркве, а то је да се
Косово никада не може одвојити од
Србије. Ако било ко другачије ми
сли, тај није пријатељ Србије, по
готово ако мисли да Косово треба
дати Шиптарима. Па, Косово ника
да није било ничије, осим српско
и саставни део Србије.
• Како гледате на Нови статут
Војводине?

– Војводина је Аутономна по
крајина Србије. Она има свој Ста
тут који јој то гарантује. То јој и
Република Србија гарантује. Ако
нови Статут то исто гарантује А. П.
Војводини, нека се примењује.
• Шта мислите о нашим новинама?
Ја се добро сећам какав је став
имао Наш Патријарх. Али, ето, до
годило се да он није могао да кон
тролише оне који су га убеђивали
да то што и он сам ради, није у реду – није исправно. Негде је он то
попуштао ради „мира у кући”, али
није био задовољан нити срећан са
„новотаријама” које се догађају. Да
кле, мој је став, остати при старој
пракси, не мењати ништа, јер је то
став Српске цркве, а не појединаца,
макар то био и Српски Патријарх.
А он није тај који хоће и који жели.
Новотарије у нашој Српској цркви
нису наше, већ су их „назови неки
теолози” донели од нама непозна
тих и непризнатих „теолога”.
• Наше читаоце сигурно интересу
је Ваше мишљење о догађајима у
Специјалној болници Црна Река.

– О тим догађајима сазнао сам
путем јавног информисања, преко
телевизије. То што сам чуо и што
сам видео, нисам компетентан да
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– Видео сам први број и мислим
да је добар. Није добро да буде у
почетку најбољи. Та му оцена сле
дује након више издања. Тада ћемо, надам се, моћи сагледати и
оценити и лист, и уредника, и са
раднике.
• Имате ли неку поруку за наше чи
таоце?

– Наша порука читаоцима Ва
шег листа је да га читају, да дају
примедбе, ако их буде, и да сарађу
ју са уредником и сарадницима. У
нади да ће и Ваш лист допринети
ширењу и учвршћивању наше вере, наших обичаја, наше историје и
свега што ће користити, а неће сме
тати никоме, срдачно га препору
чујемо свима нашим читаоцима,
не само у нашој банатској Епархи
ји, него и шире.
С благословом Божјим.

Епископ банатски
Никанор
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дних села. Позивамо људе
добре воље, који живе у
Београду, другим местима
у Срб ији и дијаспори, да
својим знањем помогну селу да изађе из економске
кризе, која га је задесила,
да се организујемо и остваримо циљ да сви заједно
у селу будемо један тим. У томе је наш излаз! Нико
нам неће помоћи ако сами себи не помогнемо! Бог
нам је дао живот и могућност организовања, кому
никацију и све благодати овоземаљског живота, али
не поштујемо довољно своје животе и ради сопстве
ног интереса лако се одричемо својих родитеља, при
јатеља, комшија, рођака...
Окренимо се добрим стварима, поштујмо се ме
ђусобно! Помозите једни другима, окрените се себи,
не чините Богохуље.
Бела куга је завладала Србијом! Нестајемо као
народ!
Наше село је после рата срушило две цркве, окре
нуло се против Бога. Крајње је време, браћо, да се
вратимо својој Цркви, нашим коренима ђедовским,
да живимо онако како су они живели пре колони
зације. У прошло време се имало мање, а живело
боље; радило се, дружило, увече се састајало, прело,
певало, а ујутру устајало и завршавали се сви радови
у пољу и око куће. У то време новца није било, али
се живело, данас људи јуре за новцем, газећи преко
свега, заборављају на све што је добро и околину, на
живот најмилијих. Када падну тада се сете свега и моле Бога, а Бог је велики и милостив, он свима прашта.
Браћо и Сестре, не дозволимо да паднемо! Уздигни
мо се сви заједно да урадимо нешто добро за себе, село, Цркву и Србију. Ујединимо се у свему и свим сред
ствима помозимо да заједно изађемо духовно богати
ји, а Бог ће знати да то богато, вишеструко награди.
Позовимо све људе широког срца, који могу да
нам помогну, отворимо широм врата нашег дома,
дајмо им душу, покажимо да смо великодушни, да
су добродошли, будимо добри домаћини, они ће то
знати да цене.
Драга браћо и сестре, ујединимо се око нашег све
тог Саве, наше Цркве, нашег села, покажимо други
ма да нам само заједно има опстанка, да само тако
уједињени можемо опстати. Позитивном енергијом
утичимо на друге да и они продубе своја позитивна
размишљања, да се укључе и својим добрим делима
дају свој допринос нашем опстанку на земљи, на
шим припремама за бољи живот сутрашњи, нека
нам је Бог у помоћи.

тратегија за смање

ње сиромаштва де
финише сиромаштво
не само као недостатак
новца за нoрмалан живот,
већ као вишедимензио
нални феномен који под
разумева и немогућност запошљавања, неодговара
јуће стамбене услове и неадекватан приступ социјал
ној заштити, здравственим, образовним и комунал
ним услугама.
У кључне аспекте сиромаштва убрајано је и нео
стваривање права на здраву животну средину и при
родно богаство, пре свега на чисту воду и ваздух.
На основу података менаџера владиног стратешког
тима за смањење сиромаштва, број сиромашних по
већао се на девет одсто укупног становништва, са
тенденцијом даљег раста.
Моје мишљење је да је субјективно сиромаштво
људи у Србији дупло веће од објективног и статисти
чки мерљивног.
Чињеница је да у Србији на ивици беде живи око
два милиона људи, што се највише одражава на децу, која живе у тешком сиромаштву.
Узроци све већег осиромашења нашег народа су
рат, економска криза, незапосленост, лоша привати
зација, присилне миграције, отпуштање радника и
пад прихода и куповне моћи становника, а пре свега
отпадање од Бога и православне вере наших предака.
У сиромашним срединама као што је наша могу
ће се запослити само у државним институцијама –
општини, полицији, пошти, суду, дому здравља...
Због тога општински буџет одлази на плате, а не у
развој привреде и културе.
Већина житеља села, као и читаве Србије, једва
саставља крај с крајем; највећи део прихода троши
се за храну и пиће, док се остале потребе стављају у
други план.
Многи житељи нашег села нису у стању да издр
жавају своју породицу и живе све бедније, као и ве/
ћи део становништва овог дела Војводине. Ситуација
у овом делу Баната је очајна: незапосленост је ве
лика, а запослени примају плате које једва достижу
15.000 динара, привреда не ради, а многе фабрике
су пропале.
У селу су потпуно замрли културни и спортски
живот. Људи немају од чега да живе, па се бојим да
ситуација измиче контроли. Становници села су за
бринути за своје породице, за свој биолошки опста
нак на овим просторима.
Апелујем на нашу браћу у селу да се окрену соп
ственом раду, бризи за своје укућане, пријатеље,
комшије, да више сарађују са мештанима из сусе

Милан Рељић
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Писмо владике Николаја Велимировића

75. pismo:

[TA JE MOLITVA

BOGOMOQCU KOME SE
SVI UKU]ANI RUGAJU

D

M

олитва је разговор са Богом и она чи-

ни садржај живота свих анђела на небу и свих светитеља. Она је срце свих
врлина, најпре вере. Без молитве је немогуће
разумети тајне православне вере, света у ко
јем живимо, људи са којима општимо, без мо
литве, пре свега, нема ни праве љубави према
Богу нити богопознања. Све тајне вере откри
вају се само молитвеном уму и чистом срцу.
Свети апостол Павле поручује нам: „Молите
се непрестано.” Сав живот Цркве је непреки
дна молитва и непрекидно служење Богу. По
ред заједничких богослужења и молитава у
којима учествују сви Хришћани, постоје мо
литве које се односе на свакодневни породи
чни живот и молитве које се упражњавају у
тишини самоће. Молитве се могу поделити
и на моли
тве хвале и
слављења,
молитве бла
годарности
и молитве
мољ
 ења.
Хришћани
нов дан по
чиње и за
вршава се
молитвом,
тако он са
мог себе и
сав живот
свој прино
си Богу. Мо
литва прет
ходи сваком
послу, али и
јелу, моли
тва помаже стишавању узбурканости душе, али
изнад свега, молитва је пут приближавања и
разумевања Бога, раста љубави према Богу и
људима. Не треба чекати да се учимо молитви
само онда кад нам је Бог потребан, хришћан
ски идеал је молити се непрестано, без напо
ра – као што дишемо. Искуство многих вели
ких Православних молитвеника помаже нам
да се, полако, испрва понављајући њихове мо
литве, учимо топлом и искреном разговору с
Богом. Ипак, не треба заборавити савете светих
отаца о молитви. Свети Јован Лествичник каже: „Дешава се да ме, када стојим на молитви,
сусреће дело доброчинства, које не дозвољава
одлагање. У таквом случају треба дати пред
ност делу љубави. Јер је љубав изнад молитве.”

ок се ниси по

чео Богу молити
ти си био свима
мио. А сад наједан
пут у својој си кући
као усред неприја
тељског логора. Ра
није си се опијао, и
пушио, и по мало
крао, и псовао, и из
лежавао у радне дане, и чинио све оста
ло што је одвратно
пред Богом и поште
ним светом. Ипак си
тада био свима у кући мио. А сад кад си
се упутио путем прав
де, поштења и молитве, сад су сви на тебе скочили
као осе.
Радуј се, брате, по сто пута радуј се. Зар не видиш
да се Јеванђеље одиграва у вашој кући. У истој кући
где се до сада ћаскало о порезу и кулуку и лоповима
и јатацима и кметовима, у тој истој кући почела су
се испуњавати пророчанства јеванђелска. Ваша кућа
уздигла се до небеса, постала је бином хришћанске
драме, ухватила је везу са апостолским и мучени
чким временима. Историја цркве хришћанске збива
се у малом обиму у вашој кући. Ево пророчанстава
Христових, која су се збила безброј пута на овој пла
нети земаљској и која се сад почињу збивати у вашој
кући:
Сви ће вас мрзети имена мога ради; али који пре
трпи до краја тај ће се спасти (Мт. 10,22). И неприја
тељи човјеку постаће домаћи његови (Мт. 10,36).
Благо вама који плачете сада јер ћете се насмијати.
Благо вама кад на вас људи омрзну и кад вас одбаце
и осрамоте, и разгласе име ваше као зло ради Сина
Човјечијега (Лк. 6,21-22). Заиста, заиста вам кажем да
ћете ви заплакати и заридати, а свијет ће се радова
ти; и ви ћете жалосни бити, али ће се ваша жалост
окренути на радост (Јн. 16, 20).
Шта има јасније од ових пророштава? Гле, она се
испуњавају и данас, украј твога огњишта, на теби.
Зато примај све погрде не као погрде него као орде
не. Знај, да ће се гонитељи твоји покајати; ругачи
твоји ће умукнути, и ти ћеш се радовати. Данас си
последњи у дому оца твојега, али ћеш ускоро бити
први. А они који те гоне, служиће ти. То је прорече
но, и то се обистинило на хиљаде пута и на хиљаде
места.
Мир ти и благослов од Господа.
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Васкрс највећи хришћански празник, празник над празницима, код Срба се Божић и празници ве
зани за њега најсвечаније прослављају и обилују нашим лепим обичајима, који време од неколико недеља
око Божића чине најлепшим и најсвечанијим периодом у целој календарској години.
Божић се празнује као успомена на дан рођења Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Спаситеља света. Та
чињеница да је то празник рађања новог живота, празник деце и детињства, празник родитељства очинства и
материнства, украсио је код Срба овај празник најлепшим верским обичајима и обредима. Сви ти обичаји и
обреди имају један основни смисао и своде се на један циљ: Умолити Бога да сачува и увећа породицу и имање
домаћина. Све је то изражено у краткој народној здравици и молитви о Божићу: „Дај, Боже, здравља и весеља у
овом дому, нека нам се рађају здрава дечица, нека нам рађа жито и лозица, нека нам се увећава имовина у пољу, тору и обору!”
У овом периоду су најважнији следећи празници: Детинци, Материце, Оци, Туциндан, Бадњидан, Божић. За
сваки од ових дана и празника везани су наши лепи обичаји.
ако је

Detinci

– У трећу недељу пред Божић слави се овај празник. Тога дана ујутру рано, или по доласку из цр
кве са богослужења, одрасли вежу своју или туђу децу. За везивање се обично користи: каиш, гајтан или обичан
канап, или обичан дебљи конац. Обично се завежу ноге или руке, па се једним делом канап завеже за сто или
столицу. Везивање на Детинце, Материце и Оце, има вишеструку симболику. Прво симболизује чврсте поро
дичне везе, слогу, мир, поштовање и међусобно помагање у свим приликама. Друго, упућује укућане на ште
дљивост и истрајност у врлинама, јер онај ко поседује поштено зарађену имовину и добра дела, лако ће себе
откупити у свим споровима пред земаљским судовима, а посебно на последњем Страшном суду, где ће се само
вредновати оно шта је човек добро у свом животу учинио.

Materice

– У другу недељу пред Божић пада овај празник. Ово је највећи хришћански празник мајки и
жена. Тога дана деца поране и унапред припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или каишем на
препад завежу своју мајку, за ноге, на исти начин, као што су њих мајке везивале на Детинце. Мајка се прави да
не зна зашто је везана. Деца јој честитају празник, а мајка онда дели деци поклоне, и на тај начин се „дреши”.
На исти начин се вежу и све удате жене, које се „дреше” поклонима деци: колачима, или неким другим слатки
шима.

Oci ili O~evi

– Овај празник се празнује последње недеље пред Божић. Тога дана, исто као на Мате
рице, деца везују своје очеве, а ови им се „дреше” поклонима, исто као и мајке. Оци, Материце и Детинци су
чисто породични празници и за тај дан домаћице припремају свечани ручак на коме се окупи цела породица.
Ови празници, и обичаји везани за њих, доприносе јачању породице, слози у њој, разумевању, поштовању из
међу деце и родитеља, старијих и млађих, што све заједно чини породицу јаком и здравом. А зна се, да је поро
дица темељ једнога друштва, државе и цркве.

Tucindan

– На два дана пред Божић, 5. јануар, је Туциндан. Тога дана се коље и реди печеница за Божић.
Некада се печеница „тукла” убијала крупицом соли, касније ушицама од секире, па се онда, убијено или ошаму
ћено прасе или јагње клало и редило. Зато је овај дан назван Туциндан. На Туциндан, по народном веровању,
децу „не ваља” тући, јер ће целе године бити неваљала и боловаће од чирева

Badwidan –

Дан уочи Божића, 6. јануара, зове се Бадњидан. Назив је добио по томе јер се тога дана сече
бадњак и уноси у кућу. Са овим даном већ почиње Божићно славље. Ујутро рано, већ у зору, пуцањем из пушака
и прангија објављује се полазак у шуму по бадњак. Чим сване, ложи се ватра и приставља се уз њу печеница.
Жене у кући месе божићне колаче, торте, припремају трпезу за Божић.

[ta je badwak? –

Бадњак је обично младо, храстово или церово дрво, које се на Бадњидан ујутро рано
сече и доноси пред кућу. Увече, уочи Божића, бадњак се пресеца и заједно са сламом и печеницом уноси у кућу.

Kako se se~e badwak?

– Пре изласка сунца, на Бадњидан, домаћин са синовима или унуцима одлази
у шуму да сече бадњак. Бира се обично млад и прав церић, ако нема церића, може и храст. Стабло церића треба
да буде толико, да га домаћин на рамену може донети кући. Када одабере одговарајуће дрво, домаћин се ок
рене истоку, три пута се прекрсти, помене Бога, своју славу и сутрашњи празник, узима секиру у руке и сече ба
дњак. Бадњак се сече и засеца секиром укосо, и то са источне стране. По народном веровању, бадњак се мора
посећи са три снажна ударца. Што секира од три пута не пресече, довршава се ломљењем или увртањем (сука
њем). Тај ломљени део на бадњаку зове се брада и пожељно је да буде на сваком бадњаку. Води се рачуна да дрво приликом пада падне директно на земљу. Не сме се, дакле, зауставити на неком дрвету. Ивер од бадњака се
узима и ставља међу карлице, да кајмак буде дебео као ивер. Кад се бадњак донесе кући, усправи се уз кућу, по
ред улазних врата, где стоји до увече.
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– Бадњак симболички представља оно дрво, које су пастири донели и
које је праведни Јосиф заложио у хладној пећини, када се Христос родио. Бадњак наговештава и дрво Крста Хри
стовог.

Badwe ve~e

– Бадње вече, практично спаја Бадњидан и Божић. Зато се у нашем народу каже за неке особе,
које су пријатељски блиске и везане да су као „Божић и Бадњидан”. Увече, када падне мрак, домаћин са сино
вима уноси у кућу печеницу, бадњак и сламу. Печеница се носи на ражњу, обично двојица носе између себе, и
један од њих прво ступа десном ногом преко прага и поздравља домаћицу и женску чељад речима: „Добро вече!
Честит Божић и Бадње вече!” Домаћица и женска чељад посипају печеницу и домаћина са зоби и пшеницом,
одговарајући: „Добро вече! Честити ви и ваша печеница!” Печеница се уноси у собу где се вечера на Бадњидан и
Божићни ручак, и прислања на источни зид, тамо где су иконе и кандило. Пошто се бадњак претходно исече са
дебљег краја на три дела, величине да може да стане у шпорет или какву пећ, уноси се у кућу. Исто се говори и
ради као кад се уноси печеница. Бадњак се ставља на огњиште, али пошто огњишта бише нема, ставља се поред
шпорета или пећи, и одмах се једно дрво ложи. Тамо где нема пећи или шпорета, бадњак се ставља код пече
нице.

Slama –

После бадњака у кућу се уноси слама. Приликом уношења сламе домаћин и домаћица говоре и
поступају као кад се уносио бадњак и печеница слама се посипа по целој кући. Домаћица у сламу под столом,
где се вечера, ставља разне слаткише, ситне поклоне и играчкице, које деца траже пијучући као пилићи. Слама
симболизује ону сламу у пећини на којој се Христос родио.

Ve~era uo~i Bo`i}a

– Када се унесу печеница, бадњак и слама, укућани сви заједно стану на мо
литву, отпевају тропар „Рождество твоје...”, помoлe се Богу, прочитају молитве које знају, честитају једни другима
празник и Бадње вече и седају за трпезу. Вечера је посна, обично се припрема пребранац, свежа или сушена
риба и друга посна јела.

Bo`i} –

Најрадоснији празник међу свим празницима, код Срба је Божић. Празнује се три дана. Први дан
Божића је увек 7. јануара. На Божић ујутро, пре свитања, звоне сва звона на православним храмовима, пуца се
из пушака и прангија и објављује се долазак Божића и Божићног славља. Домаћин и сви укућани облаче нај
свечаније одело, и одлазе у цркву на јутрење и Божићну литургију. После службе у цркви се прима нафора и
прво се она узима на Божић. Људи се поздрављају речима: „Христос се роди!” и отпоздрављају: „Ваистину се роди!” Ваља напоменути да се овако поздравља и говори све од Божића до Богојављења. Када домаћин дође кући
из цркве, поздрави све укућане са овим радосним божићним поздравом, и они му отпоздраве љубећи се међу
собно и честитајући једни другима празник.

Polo`ajnik –

На Божић, рано пре подне, у кућу долази специјални гост, који се обично договори са до
маћином, а може бити и случајни намерник, и он се посебно дочекује у кући, и зове се положајник. Положајник
поздрави дом Божићним поздравом, љуби се са укућанима и одлази код шпорета. Отвара врата на шпорету или
пећи, раније на огњишту, џара ватру и говори здравицу: „Колико варница, толико срећица, Колико варница то
лико парица (новца) Колико варница толико у тору оваца, Колико варница толико прасади и јагањаца, Колико
варница, толико гусака и пилади, А највише здравља и весеља, Амин, Боже дај.” Положајник символички пред
ставља оне Мудраце који су пратили звезду са Истока и дошли новорођеном Христу на поклоњење. Домаћица
после тога послужи положајника, и дарује га неким прикладним поклоном. Он је човек, који на Божић, и за целу наредну годину доноси срећу у кућу.

^esnica –

Рано ујутро на Божић, домаћица замеси тесто од којег пече погачу, која се зове чесница. У њу се
ставља златни, сребрни или обични новчић, одозго се боде гранчицом бадњака, и та чесница има улогу славског
колача на Божић. Када чесница буде печена, износи се на сто где је већ постављен Божићни ручак. Домаћин од
печенице за Божић сече најпре леву плећку, главу и део од ребара. Када сви стану за сто, домаћин запали свећу,
узима кадионицу, окади иконе, кандило и све присутне, преда неком млађем кадионицу који кади целу кућу.
Уколико неко зна пева божићни тропар, а ако не, чита се „Оче наш” наглас. Кад се молитва заврши приступа се
ломљењу чеснице. Чесница се окреће као славски колач, прелива вином и на крају ломи. Она се ломи на оно
лико делова колико има укућана Онај ко добије део чеснице у којој је новчић, по народном веровању, биће сре
ћан целе те године. Када се заврши ломљење чеснице, укућани једни другима честитају празник и седају за
трпезу.

Bo`i} u urbanoj sredini

– Поставља се питање како славити Божић данас, у измењеним условима
живота, нарочито у урбаним срединама, где нема ни ватре ни огњишта, шуме, дрвећа и где је немогуће на
високе спратове подизати велико дрво и сламу. Срби су Божић, исто као и крсну славу, славили у тешким ра
тним условима у рову, на стражи, на фронту, тим пре га је лакше славити у светлим, пространим, топлим и ком
форним становима, у градским срединама. Уместо великог дрвета у цркви се узме освећена гранчица бадњака
и сламе. Све се то, заједно са печеницом, уочи Божића уноси у кућу и ставља испод славске иконе на источном
зиду стана или куће.
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рштење је Света тајна којом се лице које се крсти чисти од свих грехова, наслеђених и личних, и као но
ворођено дете Божје укључује у Цркву Христову. Бројни су обичаји везани за ту Свету тајну, а ми ћемо овде
изнети оно, што је верски потребно и исправно, и што је важно за цркву, почев од самог рођења детета
По правилу цркве, требало би да свештеник чита молитву породиљи у први дан када роди дете, затим у осми
дан после рођења, када се детету даје име, и када постаје оглашени, и затим у четрдесети дан, када се врши
оцрковљење детета (уношење у цркву). Међутим, прилике и околности су у пракси задржале само два момента
везана за ову Свету тајну, а то су: знамење и крштење.

Znamewe

– После неколико дана од порођаја, када мајка и дете изађу из породилишта, врши се знамење
детета. Наиме, неко од млађих укућана, сродника или комшија, одлази код надлежног свештеника, са једном
флашом за воду по знамење. Свештеник освети водицу, наспе у флашу, стави у њу један стручак босиљка, и даје
детету име, које дете носи до крштења. То име се зове „име на знамењу”. Ово се врши у спомен, када су малог
Христа, однели у осми дан у храм и када је добио име. Водица у флаши се доноси кући, и по народном обичају
та водица се додаје четрдесет дана у воду којом се купа дете, или све до крштења.

Kr{tewe

– Чим дете мало ојача, после недељу две, може се извршити крштење. Црква препоручује да се
крштење обави што пре, јер уколико би се десио несрећан случај, да дете умре некрштено, над њим се не може
извршити опело. У том случају дете не припада хришћанској породици и на последњем Суду се појављује међу
незнабошцима и не може ући у Царство Божје.

[ta je potrebno za kr{tewe

– Треба припремити крсницу. Крсница је платно беле боје, величине
од једног до једног и по метра, у које се дете увија после крштења. Од те крснице се потом детету сашије ко
шуљица, бенкица или јастучић за спавање. Обичај је у неким крајевима, да се дете кад почне крштење завија у
очеву белу кошуљу све док не буде крштено водом. Бела кошуља и крсница симболизују невиност, чедност и
безгрешност, јер је бела боја симбол чистоће духовне и телесне. Вода којом ће се дете крстити може се мало
подгрејати, нарочито у хладним данима, да се дете не би прехладило. После крштења, вода се просипа на место
где се не гази, или се излије уз неки калем или у цвеће у кући. Косица коју свештеник постриже при крштењу,
ставља се у восак, па се и она ставља на неки калем, или се чува у кући као успомена на овај велики догађај у
животу детета Свећа која се пали на крштењу, такође се чува у кућа као драга успомена. Потребно је и уље, по
могућности маслиново, којим се дете помазује.

Majka na kr{tewu –

Уколико се дете крштава пре четрдесетог дана, од рођења, мајка не може да
присуствује крштењу, јер се жена четрдесет дана после порођаја сматра нечистом. Иначе, ако се крштење обавља
после четрдесет дана, препоручљиво је и пожељно да мајка присуствује крштењу јер је то велики дан и за њено
дете, и за њу.

Vreme kr{tewa – Имајући у виду, да свечани догађај крштења прате обавезно и гозбе, дакле, припреме

свечаног ручка, црква препоручује, да се крштења обављају у дане када се мрси, а у противном, ако се крштење
обавља уз пост, обавезно треба спремати посну храну. Велики грех чине они родитељи, који за тако важан и ве
лики дан и догађај свога детета, уз пост припремају мрсну храну, и тако врше јавну саблазан и навлаче про
клетство на себе и своје недужно дете. Иначе, крштење се може извршити у сваки дан, и у свако доба дана и
ноћи. Добро је уколико се може крштење обавити празником да се дете и родитељи тај дан причесте, уколико
није у оних првих четрдесет дана, када мајка не сме у цркву.

Kum na kr{tewu

– Поред свештеника који крштава, важан чинилац и важна личност на крштењу јесте
кум. Кум даје име детету. Он је сведок крштења и духовни отац детета, које се крштава. Зато кум мора бити
православне вере, крштен, чистога и моралнога живота, мора бити пунoлeтан, дакле, телесно и духовно зрела
особа, и да има физичку могућност да учествује у светој тајни крштења. Родитељи не могу бити кумови својој
деци, а такође и монаси не могу кумовати на крштењу. Кум на крштењу се у име детета одриче сатане, и сје
дињује са Христом, чита, односно, исповеда симбол православне вере у име кумчета. Зато је његова дужност, да
у даљем животу брине о верском васпитању свога кумчета. У нашем народу је због тога институција кумства на
великој висини. Народ не каже узалуд: „Бог на небу кум на земљи.”

Kr{tavawe odraslih

– Из познатих разлога, у последњих неколико деценија, остало је доста некр
штених особа у нашем народу. Данас, срећом, многи се интересују за своју веру и цркву, и желе да се крсте. Шта
је важно када је у питању крштење одраслих особа? Важно је најпре то, да особа која жели да се крсти, жели то
искрено и по слободној вољи. Затим, треба да се упозна са основним истинама своје вере, и да на своме крште
њу она чита символ вере, а не кум, као код деце. Такође, треба да се припреми за крштење, тако што ће постити
бар седам дана, и после крштења примити причешће. Одрасли такође треба да имају кума. Црква је снисходећи
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према одраслима, применила праксу, да се одрасли могу крстити и обливањем водом, а тамо где има крстиони
ца и где се врши погружење, постоје свлачионице и специјалне беле хаљине у које се облаче одрасли.

Kr{tewe u nu`di

– Ако се деси, да дете у случају бoлeсти, дође у животну опасност, приступа се тзв.
крштењу у нужди. То крштење може да изврши свака крштена особа на следећи начин:
Дете се полије, или покропи водом и говоре се речи: „Крштава се слуга Божји (име) у име Оца, Амин, и Сина
Амин, и Светога Духа, Амин.” То је формула крштења, коју после свештеник, ако дете остане живо не изговара, а
све остале молитве и радње врши по поретку.

•••

NEMA KRSTA BEZ TRI SPOJENA PRSTA

B

ило да су настала на основу
непосредног чулног опажања
околине, било да су плод све
сне, организоване индоктринације,
веровања су одувек била покушај
објашњења појава и збивања. Човек
употребљава говорну или писану реч
да би исказао смисао оног што жели рећи. Језик му је крцат симбо
лима, али се често служи и знацима
или сликама који нису строго опи
сани.
Симболи се спонтано стварају у
несвесном, мада касније могу бити
свесно разрађени. Спонтано ствара
не или свесно разрађене, појединци,
групе људи, па и народи, их при
хватају, или не, употребљавају, кори
сте се њима као знацима за распо
знавање и припадност (некоме,
нечему). У Српским земљама и код
Српског народа године 1990. се по
јавио један знак, симбол „уздигнута
и раширена три прста”, и то у обли
ку који не одговара истини, коју све
дочи православље. Наиме, у право
слављу, скупљена три прста (палац,
кажипрст и средњи прст десне руке) симболизују сједињену Свету Тро
јицу. Мали прст и домали прст десне
руке, притиснути уз шаку, предста
вљају сједињену човечанску приро
ду, Господа Исуса Христа, и Божан
ску природу Господа Исуса Христа.
Међутим, симбол, знак „уздигнута
и раширена три прста”, представља
разбијање Свете Тројице – Бога Оца,
Сина Господа Исуса Христа и Светог
Духа.
Овакав знак „уздигнута и раши
рена три прста” користиле су уста
ше, на челу са поглавником Антом
Павелићом за време Другог светског
рата приликом полагања заклетве.
Исту употребу, овај знак је имао код
Хрвата и за време Првог светског ра-

та, као и после њега. Код римокато
лика је уобичајна употреба и поз
драв знаком „уздигнута и раширена
три прста”. Мало је познато да су се
и нацистички војници немачког Вер
махта заклињали са три раширена
прста на уздигнутој десној руци за
време Другог светског рата. Појав
љивање и употреба знака „уздигну
та и раширена три прста”, у српским
земљама и српском народу од 1990.
године, те тумачења и објашњења
шта значи тај знак, су велика заблу
да. Вероватно, да Срби не знају, или
нису знали, да су знак „уздигнута и

KAKO SE
PRAVILNO KRSTITI
Кад се ми хришћани обраћамо
Господу Богу, осењујемо се крсним
знаком. Чврсто саставимо прва
три прста десне руке: палац, ка
жипрст и средњи, тако да су сва
три равна, а мали и домали прст
привучемо уз длан. Кад смо тако
саставили прсте, дижемо десну
руку и са три прста додирнемо
средину чела, посвећујући Богу
свој ум и говоримо: „У име Оца.”
Потом спустимо руку у висину
срца, посвећујући богу своје срце
и говоримо: „И сина.” Затим до
дирујемо прво десно па лево раме са предње стране, посвећујући
Богу своју снагу и говоримо: „И
Светога Духа.” Потом скрстимо
руке и говоримо: „Амин”, што зна
чи: нека тако буде.
Наравно, о свему овом увек
можете попричати са својим све
штеником и тражити додатне ин
формације.
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раширена три прста” употребљава
ле усташе. Да народ зна, тј. кад би
му се објаснило, ко је, и када упо
требљавао исти знак, сигурно га не
би прихватио, односно, одбацио би га.
Овде се поставља круцијално пи
тање: да ли су људи који су „увели”
у народ овај знак пре две деценије,
то знали!? Аутентични, искрени срп
ски националисти и патриоте пак
знају да једино три спојена прста
јесу, и одувек су били, српски поз
дравни симбол. Исти овај симбол
користе и Грци (нпр. грчка војска при
полагању заклетве). Дакле, треба се
борити само за поздрав са три спо
јена прста, а одбацити нпр. симбол
песнице која је обележје 5. октобра
2000. године у Србији, комунисти
чку петокраку или раширена три
прста. Ево једног примера из новије
српске повести о исправном поз
дрављању на српски и православан
начин. Године 1937. Свети владика
Николај Велимировић је држао ве
лики народни збор у Ваљеву, пред
(за оно време огромном) масом од
30.000 људи. Повод је била борба
против Конкордата са римокатоли
чком црквом (тада су Срби били у
истој политичкој и националној си
туацији, као и данас када се потпи
сује нови Конкордат са Европском
унијом, али са истим циљем – по
унијаћивање Срба).
На крају свог говора, владика Ни
колај је позвао српски народ да ди
гне увис српски поздрав речима „Три
прста увис, Србине!” након чега сви
дижу три спојена (а не раширена)
прста.

Др Владислав Б.
Сотировић
ГЛАС СА ЦЕРА /1. 07. '09/
БР. 10 str. 7
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вај свет је почео чудом, одр

жава се чудом и завршиће се
чудом. Сваки дубоко мисаони
човек, кад се ослободи трке и гала
ме око себе и почне размишљати
о свему што јесте и што бива, мора
доћи до овог закључка. Но поузда
но и непогрешно сведочанство о томе пружа нам Свето Писмо Божје,
потврђено и допуњено Светим Пре
дањем.
Свето Писмо Божје заиста је као
неки деловодник Божјег домострој
ства, Божјег стварања и руковође
ња овим светом. Па сходно сведоче
њу Светог Писма Божјег овај свет
је створен Божјом Речју, држи се Бо
жјим Духом, и завршиће се Божјим
Судом. А то све троје значи: Чудо и
чудо и чудо.
Једно од таквих чуда је чудо си
ласка Благодатног Огња, које се зби
ва од 335. године до данас, сваке
године на Велику Суботу у Сабор
ном Храму Светог Гроба Господњег
у Јерусалиму.
Тога дана, присутни поклоници
бивају сведоци једног од највећих
чуда Православља које у Обећаној
земљи старог Израиља греје срца,
крепи веру, а колебљивима сведо
чи Царство Божје.
Платинастобела, огњена свет
лост, громолико парајући ваздух

пролази кроз отворе куполе Сабор
не цркве брзином којом је могуће
људском оку да све региструје. Ова
муња се потом разлива невиђеним
сјајем палећи кандило и свеће Пра
вославном Јерусалимском Патри
јарху који се налази у самом Гробу
Господњем, околна кандила, свеж
њеве свећа понеким поклоници
ма... Но, кренимо редом.

Saborni Hram
Sv. Groba Gospodweg
Саборни Храм Светог Гроба Го
сподњег је црквени комплекс који
садржи под својим куполама нај
значајнију светињу хришћанске вере – Кувуклију – Цркву у којој се
налази Христов Гроб и место вас
крсења Господа нашега Исуса Хри
ста (Црква у Цркви). Осим тога под
сводом комплекса се налази и
Страшна Голгота – место распећа
Господа, Плоча помазања, Место
јављања васкрслог Христа Бого
мајци, место на којем су стајале
Богородица и Свети Јован за време
распећа, Место сусрета васкрслог
Господа и Марије Магдалине, Пра
вославни Манастир Богородице Ма
рије, Православне капеле и тд. У
Саборни храм се може сместити

Саборни Храм Светог Гроба Господњег
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више од 10.000 људи, а на Велику
Суботу више хиљада људи остаје у
Порти не успевши да уђе у Сабор
ни храм.
С обзиром на то да се ради о по
јави једног од највећих чуда у Све
тој Земљи постоји строга проце
дура која претходи самом уласку
Јерусалимског Патријарха у уну
трашњост Саборног храма и Куву
клије. Процедура је прописана од
стране власти државе Израел, и
мора се испоштовати до у најмањи
детаљ. Заснована је на одредбама
закона који је османлијска влада
донела 1852. године, којим је Порта
утврдила права различитих хриш
ћанских заједница у целокупном
комплексу Саборног Храма Светог
Гроба Господњег. Поред цркава, ка
пела и олтара у комплексу су стро
го одређена места која припадају
различитим заједницама, буквал
но сваки угао има власника који се
бори да му права не буду узурпира
на од стране неке друге заједнице.

Pripreme u Sabornom
Hramu Sv. Groba Gospodweg
Ујутро на Велику Суботу, посе
бна „комисија” састављена од свих
хришћанских заједница, јеврејских
власти и муслиманске породице
којој је поверено спровођење ос
манлијског закона у 19. веку врши
претраживање Кувуклије – Св. Гро
ба Господњег. како би се уверили
да се унутар Кувуклије не налази
било које средство којим би се ве
штачки изазвао пламен (шибице,
упаљачи, сакривено кандило и сл.).
Ова провера се одвија од 10 до 11
сати и на њој инсистира и Јеруса
лимска патријаршија, јер постоји
неписана одредба по којој би не
каква превара или изостанак по
јаве Св. Огња значио пренос права
на неку другу „хришћанску” заје
дницу. Такође, чудо сваке године
прате изјаве богохулитеља „из прве руке”, које покушавају да оспоре
овај чудесни догађај, што је разлог
више да се и неверујући на њима
прихватљив начин (својим очима)
увере да преваре нема. У 11 сати
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сви представници (укључујући је
вреје и муслимане) затварају врата
Кувуклије у којој нико не сме да
остане, стављају печат справљен од
меда и чистог воска, чиме се по
тврдјује да је Кувуклија празна и
да унутра није пронађено ништа
што би могло изазвати пламен.

Печат улаза у Кувуклију
Светог Гроба Господњег

^udo pojave
Blagodatnog Ogwa
У 13 сати до Цркве долази Ли
тија предвођена Патријархом Јеру
салимским, владикама и свештени
цима православне Цркве, и верним
народом. Прате је и представници
других заједница. Литију прати мо
нотона звоњава са бројних звоника
која наговештава велико чудо. Па
тријарх улази у оближњу Капелу
Св. Јакова и седа на патријаршиј
ски трон. Након тога представници
јерменских, коптских, етиопских мо
нофизита, као и представници дру
гих заједница прилазе Патријарху
и целивају му руку којом они узи
мају благослов како би се удостоји
ли да припале свеће од православ
них верника. Следи опход око Куву
клије Св. Гроба Господњег три пута,
који се завршава испред запечаће
ног улаза у саму Цркву. Пре него
што Патријарх отпечати улаз, пре
даје жезал помоћницима, скида ми
тру, сакос и омофор, остајући само
са епитрахиљем, у стихару, појасу
и наруквицама. Потом представ
ници јеврејских власти и јеврејске
полиције детаљно претресају Па
тријарха, како би се уверили да он
негде не крије шибице или упаљач.
Овај претрес се врши наочиглед
свих присутних како би се сви, пра
вославни и инославни, уверили да
Патријарх нема при себи ништа чиме би вештачки изазвао пламен.
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Патријарх, заједно са јерменским
представником, скида печат са ула
за у Кувуклију и улази унутар Све
тиње са припремљена 4 снопа од
по 33 свеће (колико година беше
Господу кад би разапет, колико ча
сова протече од Христове смрти до
Васкрсења, и колико цар Давид вла
даше у Јерусалиму).
Затим се коленопреклоно моли,
читајући нарочите молитве којима
се у име свих православних свуда
моли Распетом Господу да и ове
године пошаље Благодатни Огањ
као сведочанство Својег Васкрсе
ња, али и као знак правоверности
стада православног. Док се Патри
јарх моли, унутар Цркве у читавом
здању се гасе светла и кандила, и
народ у полумраку говори моли
тве, свако на свом језику скруше
ног срца, али са надом. То је онај
моменат који претходи преласку из
туге у радост, из мрака у светлост,
туга која једним бљеском Благода
тног Огња прераста у неисказану
радост.

1
2

3
Снимак Благодатног Огња при
спуштању са врха куполе
Саборног храма
1. У средини је светла форма –
стуб Благодатног Огња, снимље
на у тренутку спуштања
2. У луку јерменског свештенослу
житења Благодатни Огањ је упа
лио свеће свештенику
3. Доле лево – низ огњених лопти
пре паљења кандила која су још
угашена и видна између Огња

Они који су се удостојили да уђу
у Цркву заједно са Патријархом,
овако описују појаву Благодатног
Огња:
„Плавичасто-бели пламен се из
ненада појављује са врха куполе,
спуштајући се према Кувуклији и
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Блаженопочивши Патријарх
Диодор износи Св. Огањ

Верници примају Св. Огањ
од Патријарха

вернима, понекад у виду пламених
језичака, понекад у виду пламених
лоптица. Обично прво силази на
свеће које држи Патријарх, који пре
свега осталог припаљује малено
кандило, заклоњено у стакло, како
би се Благодатни Огањ сачувао од
намерног или ненамерног немара
присутних. После овога, Патријарх
излази из Цркве. Појава Патријар
ха са Благодатним Огњем изазива
ерупцију одушевљања верника.
Свако се радује на свој начин: Руси
и Срби певају молитвене песме и
кличу победи Васкрсења, Грци пла
чу са осмехом на лицу, православ
ни Арапи скачу и готово вриште
‘Христос Васкрсе!’... Пламен се, по
том, преноси од свеће до свеће и
износи ван комплекса Саборног
храма. Православни Арапи нере
тко припаљују бакље и трче Јеруса
лимом, не презајући да ‘загазе’ у
муслиманску или јеврејску четврт
Јерусалима, иако полиција спреча
ва њихово радосни ‘опход’ градом.”

Opis Blagodatnog Ogwa
Овај опис даје православни је
лин, отац Стилијан који се 1994.
године удостојио да видео каме
ром сними чудесни догађај.
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Распећа Христовог која се налази на
спрату здања. Бљескање Благода
тног Огња траје неколико минута
и очевидци га упоређују са одбље
сцима које ствара флеш фотоапара
та, само што је бљесак интензивнији
и долази са свих страна.

Pravoslavno ~udo

Отац Стилијан
(натпис на слици: “Видео сам
Благодатни Огањ својим очима!”)

Пламен је плавичасто-беличаст
и у првих неколико минута нема
особине „обичног” пламена. У гу
жви која настаје из жеље да се што
пре припали свећа, дешавало се
да Пламен дотакне лице или косу
верних, али није било опеклина нити се коса палила. Понекад се ја
вља у виду пламених језичака који
извиру из зидова Цркве, док други
пут пламене лоптице буквално лете Црквом. Дешава се и да Благо
датни Огањ не дође до верних од
руке Патријарха, већ да се побо
жним православнима свећа „сама
од себе” запали. Слично се дешава
и са кандилима православне Цркве

Умивање Благодатним Огњем који
у првих неколико минута не пече

Чудесна појава Огња дешава се
искључиво када у Кувуклију Храма
Светог Гроба Господњег уђе Право
славни Патријарх. Да је то тако све
доче бројни примери из прошло
сти, када су инославни, узурпирав
ши право православних, покуша
вали да “изазову” ово чудо.

Мермерни стуб у Порти Саборног
храма који је расцепљен силом
Благодатног Огња

Преношење Благодатног Огња
вернима – изнад сваког поклоника
приметан је тзв. „духовни штит”
којим су верни удостојени духовне
силе при чину спуштања
Благодатног Огња

Најбољи пример је случај из 1549.
године када су јерменски монофи
зити потплатили султана Мурата
IV да њима повери „призив” Бла
годатног Огња. Било је то у време
правоверног Патријарха Јеруса
лимског Софронија II. Јерменски
патријарх је ушао у Кувуклију и
безуспешно молио силазак Благо
датног Огња. За то време Патријарх
Софроније II се налазио ван Цркве,
у Порти поред стуба, којег је сила
Благодатног Огња расцепила по
вертикали и прошла кроз пукотину
палећи свежања свећа које је др
жао Патријарх Софроније плачући
од радости.
Овај стуб се и данас може ви
дети на улазу у Саборни Храм Гро
ба Господњег и предмет је пошто
вања и целивања православних.
Муслимански мујезин Тунум је са
минарета оближње џамије видео
чудесни догађај и јавно исповедио
хришћанство: „Један је прави Бог,
Бог Хришћана. Верујем у Христа
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васкрслог из мртвих и исповедам
да је Он мој Бог.” Након овога су га
муслимани мучили не би ли се
одрекао свог Бога, што овај благо
честиви није учинио. Његове мошти
се чувају у православном Манасти
ру Богородице Марије у Јерусалиму.
Појава Св. Огња, сваке године на
Велику Суботу једна је од најважни
јих потврда Васкрсења Христовог.
Онај који је сам Светлост свету шаље свима нама који се потпомо
гнути Његовом благодаћу и соп
ственим подвигом боримо да по
станемо мале светиљке, још једну
потврду своје Свесветости и Све
тлости. Ово чудо многи неверници
оспоравају. Муслимани Саборног
Храма Гроба Господњег зову арап
ским именом qumama (ђубре) што
је намерно искривљени облик
арапске реци quiuama (Васкрсење).
Јевреји, дипломатски деликатније,
говоре о Цркви у којој је сахрањен
„онај човек”. Сваке године понеки
Jерменин или латин светским мe
дијским кућама даје екслузивно
објашњење велике „грчке преваре”
које нема никакве везе са истином.
Благодатни Огањ је само прису
ство Божије, уприличено Господом
да видимо и осетимо присуство
Божије, а ипак останемо живи јер
је у Светом Писму речено да „нико
ко Бога види не може остати жив”
(2. Мој. 33,20).

Хаџи Борис Соломко
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VASPITNO-OBRAZOVNI SMISAO
PORODICE I BRAKA
Uvodno slovo
Једна од најстаријих „институ
ција” свакако јесте породица. Ис
тoријска основа на којој зaснивамо
знање о настанку породице јесте
Свето писмо Старог завета у којем
налазимо да су прву заједницу људи чинили Адам и Ева. То је пола
зна тачка развоја породичне заје
днице која опстаје до наших дана.
Из Светих књига сазнајемо да прву
заједницу чине мушкарац и жена
којима Бог заповеда да се „рађају
и множе и напуне земљу”. Ово је
свима довољно да дођемо до неко
лико закључака:
•
•
•

Сам Господ је дао благослов за
брачну заједницу.
Заједницу чине особе супротног
пола.
Спутавање рађања негира запо
вест Божију.

То значи да још од најстаријег
времена било каква ванбрачна за
једница није имала Благослов Божи
ји. Такође, заједница особа истог пола је неостварива и потпуно негира
заповест о рађању. Све ово је првим
људима било јасно и стрпљивим
радом они су градили породичне
заједнице које ће врло брзо поста
ти најзначајнији делови, прво пле
мена, а касније народа и држава.
Такође, породичне заједнице су и
претече школа, јер су деца била прво образована у крилу породице па
тек онда школована. Тако су нпр.
Египћани своју децу прво религиј
ски образовли, па кроз игру и за
баву уводили их у рачунање…
Персијанци су форсирали вој
ничко образовање, као и Грци…
Без обзира на многе промене, а
било је оних које је претрпела, ипак
је породица бивала стуб сваког на
рода. И заиста, уколико би породи
ца падала у кризу, аутоматски би
и целокупно друштво почело да се
урушава.
Таквих примера у историји има
заиста много, а то говори да без

здраве ћелије, коју представља по
родица нема ни здравог организма.
Породица је нарочито значајна
у историји српског народа јер сем
што је имала биолошку функцију,
она се одликовала и васпитно–об
разовним карактером. Породица је
код Срба представљала и предста
вља „Цркву у малом”, школу, за
другу… Једном речју, место где се
стичу: најважније образовање и
најузвишеније врлине!

Srpska porodica
– pokreta~ organizma
И док је у време паганизма брак,
тј. породица била у служби племе
на и само племена, христијанизи
рањем народа породица постаје
Светотајинска заједница која омо
гућава својим члановима спасење.
Као таква, српска породица поста
је најзначајнији део српског орга
низма и покретач свеобухватног
народног прегнућа. Представљају
ћи „Цркву у малом”, у недостатку
државних школа, породица је била
и први степеник образовања и ка
снијег школовања. Јер не каже наш
народ узалуд да: „оно што се из
куће понесе остаје заувек”! У пр
вим временима српске крштене ис
торије породица је одиграла веома
значајну улогу у изграђивању срп
ског друштва. Као вредна ћелија
стрпљиво и савесно је радила на
стварању правог хришћанског ор
ганизма, који ће изнедрити вели
чанствене Свете династије Немањи
ћа, Лазаревића и многих других.
Златни век Немањићке Србије омо
гућило је здраво прегнуће српске
породице која је, без много свет
ског наука, своју децу образовала
као витезове, мужеве и јунаке. И
док је у том периоду породица пред
стављала најзначајнијег покретача
народног организма са циљем ства
рања истинског Хришћанског дру
штва, у вековима после, њена улога
се мења. У све векове робовања,
породица представља последњи бе
дем српског идентитета. У том вре
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мену, када је држава до темеља
порушена, Света Црква уздрмана,
племство разоружано, породица по
стаје последње упориште народне
душе. Стрпљивим радом очуван је
народни организам и омогућен даљи напредак друштва. Данас, ме
ђутим српска породица има дале
ко већа искушења него у вековима
иза нас. Данас она води битку са
далеко опаснијим противницима
који себе представљају као њене
заштитнике. Исход ове битке је не
известан, а за успех је потребно
правилно разумети васпитни сми
сао породице и брака, као и обра
зовања и васпитања деце.

Vaspitni smisao braka
Пре, и изнад свега, брак пред
ставља Свету тајну установљену од
самога Господа нашега Исуса Хри
ста. Наравно и пре тог времена
постојале су брачне заједнице код
свих народа, али Благословом Сина Божјег, брак добија пуноћу и
постаје пут ка спасењу. Тако брак
садржи три врло значајне особине:
биолошку, социјалну и духовну. Хри
шћански брак заснивају две особе
супротног пола на темељу истин
ске љубави. Биолошку функцију
они испуњавају полношћу, заче
ћем детета, тј. обезбеђивањем бу
дућности људског рода. Будући да
полно зближавање није одвојено
од других видова јединства, полни
живот налази оправдање у браку.
Социјална функција се испуњава
учешћем чланова породице у ра
зличитим сферама живота тј. у
заједничарењу са осталим члано
вима заједнице. Духовна функција
се огледа у стварању „Домаће цр
кве” која у садејству са осталима
чини организам Једне Свете, Са
борне и Апостолске Цркве. Брак
заснован на оваквим темељима
онемогућава било какву самовољу
и распуштеност супружника, већ
насупрот томе, омогућава супру
жницима да кроз Свету тајну бра
ка започну спасоносно успињање
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духовним лествицама овоземаљ
ског живота. Тако брак представља
Богомблагословену заједницу хри
шћанског Господина и хришћанске
Госпође који у ту заједницу уносе
истинску љубав. Таква љубав пред
ставља самога Бога јер „Бог је љу
бав”, а сама се огледа у испуња
вању заповести Божијих и добром
узајамном односу супружника. У
таквом браку све је „Свето и чести
то и миломе Богу приступачно” и
он, тј. брак, представља здраву ће
лију која гради здрав организам.
За успешан брак потребни су
љубав, поверење и жеља за напре
тком.
Љубав као најузвишеније људ
ско осећање не сме, нити може,
бити условљена, ма каквим мате
ријалним добрима. Она је та на
чијим крилима брак успешно тра
је, јер шта остаје човеку ако му се
одузме љубав. Поверење се стиче
искреним односом супружника, а
оно доноси безбрижност у погледу
верности два супружника, јер шта
је брак без верности ако не демон
ска јазбина.
Жеља за напретком је, условно
речено финални производ љубави
и поверења.
Али, круна брака јесте потом
ство којем се мора посветити ве
лика пажња у погледу најранијег
образовања и каснијег школовања.

Vaspitni smisao
porodice
У породици нису сви једнаки!
Управо кроз ову тезу јасно се
огледа васпитни смисао породице.
Уколико би било супротно, како
многи данас исповедају поставља
се питање: Ако смо сви исти у по
родици ко ће кога да васпитава?
На једном прилично једноставном
питању пада теорија једнакости
данашњих бораца за људска права!
По овој теорији породица постаје
својеврсно удружење њених чла
нова без обзира на старост и пол, у
којем је најстарији мушкарац (или
жена) само први међу једнаким.
Тако отац има само протоколарну
функцију и од његове мисије оста
је само звање – отац. Још екстре
мнији случај је када породица по
чне да подсећа на порушену кућу
у коју улази ко хоће, куда хоће и
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када хоће! То свакако обесмишља
ва живот у заједници и то није по
родица. Супротно томе, васпитни
смисао породице огледа се у ау
торитету оца, безбрижности мајке,
послушности деце и њиховом об
разовању. Само на тим основама
породица је у сталном напредова
њу, ако не баш увек у материјал
ном, а оно у духовном напретку
сигурно. Овакав однос у породици
обезбеђује њен опстанак и даје јој
снагу да одоли свим негативним
трендовима које носи данашње чо
вечанство.

Autoritet oca
Отац јесте и мора бити стожер
читаве породице, тј. домаћин око
кога морају да се сабирају сви њени чланови. Од њега зависи обра
зовње и васпитање детета, као и
свеукупан напредак породице. Уко
лико се отац одликује хришћан
ским врлинама напредак породи
це биће неизоставан. Ауторитет
оца се не заснива на тзв. „мушком
шовинизму” већ на његовом мо
ралу, праведности и далековидно
сти. На моралу, јер је неморал
стран деци, те га се гнушају. На
праведности, јер се деца плаше не
правд е, али када ојачају упињу
се да је униште. На далековидно
сти, јер је деци потребна сигурност.
Као круна свега, јесте очева неуга
сива љубав којом обасипа своје по
томке.

Predanost majke
Верност породици и лична смер
ност њене су одлике. Преданости
мајке огледа се у неуморном раду
унутар породице на њеном очу
вању, а ван породице, на очувању
читаве заједнице. Каква је улога и
колика је вредност српске мајке,
говоре времена након великих не
воља током историје нашег народа.
Држећи кључеве биолошког опстан
ка аутоматски обезбеђује будућ
ност народа. Уколико је украшена
врлинама својих Светих претхо
дница, будућност народа биће бо
гатија сем у квантитету и у ква
литету. А квалитет произилази из
њене способности да утеши, научи
стрпљењу, кротости, љубави и ос
талим потребним врлинама за ос
танак и опстанак.
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Poslu{nost dece
Једна од најважнијих особина
сваког човека јесте послушност. По
слушност се стиче већ у првим го
динама живота, а свако негирање
ове особине доводи до самозадо
вољавања властитог ега. Егоцен
тричност је опасна јер човека „уз
диже” на лествице надмености,
које воде тамо где су „плач и шкр
гут зуба”. Такође, егоцентричност
негира идеју заједнице, а самим
тим противи се Божанском домо
строју, тј. плану спасења. Стога, вео
ма битан задатак јесте, постављање
детета на место које му припада,
пре свега у породици. Ово никако
не значи мржњу према детету, већ
кроз љубав спутавање младости,
за коју св. Јован Златоусти каже да
је „неукротива звер”. Зато су детету
потребни наставници, који ће га
усмеравати и обуздавати. Настав
ници у том најважнијем периоду
јесу отац и мајка, које дете мора
безразговорно да слуша. Образова
ње детета заједничко је дело роди
теља.

Obrazovawe i vaspitawe
Често данашњи човек под пој
мовима образовање и васпитање
подразумева школовање детета, те
прави неопростиву грешку на са
мом прагу дечијих животних лес
твица, која доноси несагледиве
последице током формирања једне
нове и непоновљиве личности, тј.,
детета. Главна разлика између об
разовања и школовања јесте у томе
што образована личност подразу
мева комплетну личност, спремну
за даље напредовање и ширење зна
ња док само школована особа не
мора подразумевати и комплетну
личност, јер је ускраћена за обра
зовање у свом најранијем добу.
Посматрајући етимолошки речи образовање и школовање, та
кође увиђамо различитости и већу
тежину речи образовање.
Реч „образовање” поточе од речи „образ” која у старосрпском је
зику означва Икону Божију, те нас
упућује на њену основну функцију.
Тако образовање нећемо схватати
као посао појединих државних ин
ституција, већ као Богоцентрично
прегнуће хришћанског господина
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и хришћанске госпође, а на добро
бит читаве заједнице.
Нова личност се образује од са
мог њеног рођења. И ако је рађање
дело природе, образовање и васпи
тање је по речима св. Јована Зла
тоустог дело ума и воље. Уколико
је ум устремљен ка небским исти
нама, воље свакако неће недоста
јати јер прегнуће кроз истину и за
истину подразумева неуморан рад.
Такав рад потребан је приликом
образовања и васпитања детета
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при његовим првим погледима и
корацима. Јер, уколико дете угле
да стазу својих родитеља обасјану
светлошћу Христове Истине, њего
ви кораци биће управљени ка Крсту
који означава нашу повезаност са
Богом, кроз заједницу са ближњим.
Сваким даном дете мора напредо
вати у врлинама те бити високо
морално, послушно, смерно и пра
ведно. Вежбањем у врлинама дете
уколико је мушко стиче храброст,
мужевност и витештво, а уколико
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је женско – чедност, преданост и
мајчинску брижност. Тако образо
вано дете спремно је за даље напре
довање и проширење општег зна
ња кроз државне институције и да
притом буде на корист пре свега
родитељима, Светој Цркви и Отаџ
бини! У том случају личност ће бити и образована и школована.
Ваш у Христу брат
Вероучитељ

•••

Бошко Р. Маринков

PORUKA BUDU]IM MAJKAMA
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ишем данас као дечији ле
кар и као мајка Српкиња за
све вас, будуће маме и будуће
тате, вас, који ћете створити живот
у свом најлепшем облику – чуде
сни живот.
• Немојте никада заборавити да
је живот светиња,
• Немојте заборавити да су деца
божији дар,
• Да су деца нови живот који се
рађа,
• Да су деца анђели,
• Да су деца мали људи.
Свако зачето дете има право да
настави свој тек започети живот.
Немојте га у томе спречити. Нема
те право да зауставите његов лет.
Замислите како би свет изгле
дао у црно-белом оквиру, без оних
боја које са собом доносе децa до
лазећи на овај свет. Шта би било
када би несталe све оне боје плаве
и ружичасте, боје калеидоскопа, када би нестали звуци музчиких ку
тијица, шапат успаванки, када би
престали да верујемо да су чуда
могућа и да бајке понекад личе на
стварност? Како би сабласни били
паркови без љуљашки, дани без де
чијег смеха? Какав би то био јези
ви звук тишине, звук у коме нема
малених корака?
Ви будуће маме можда данас
размишљате о свом још нерођеном
детету. Налазите се између одлуке
„за” и „против”, а то је одлука из
међу живота и смрти. Можете ли
поднети страшни терет кајања, ако
се одлучите против? Можда још не
чујете откуцаје бебиног срца, али

оно куца и заједно са откуцајима
вашег срца чезне за љубављу, то
плином, нежношћу и животом.
Одлучите се за живот, јер, живот је
светиња!
Размишљајући о своме детињ
ству увек ми се враћају чудесне
боје калеидоскопа. Тај скуп пре
дивних кристала који се прелива у
безброј дугиних боја творећи сва
ки пут нову, другачију слику. Тај
круг који се окреће, претварајући
цветне вртове у звезде и обрнуто.
Гледајући га, много година касни
је, он ме поново враћа у детињство
са једнаким усхићењем и подесећа
ме на живот, тај дар од Бога, ту пре
дивну лепоту, сваки пут другачију
и нову у свом постојању. Боје кале
идоскопа су боје дечијих снова, де
чије душе, оне дивне невиности и
чистоте. Немојте никада одбацити
шансу да уђете у дечији свет, свет
неизмерне лепоте и љубави. Не
мојте пропустити шансу да деца
уђу у ваш свет и учине га лепшим,
бољим и срећнијим.
У Србији данас, неосетно и под
мукло, почиње да влада једна стра
шна болест и зове се „бела куга“.
Рађајући децу, стварајући нови жи
вот, чини се један велики корак ка
спасу народа српског, за његов био
лошки опстанак, јер бела куга пре
ти да са географске карте избрише
читав један народ. Учинимо нешто
за опстанак народа српског у име
својих славних предака и будућих
славних потомака. Учинимо један
корак да се поново роде неки сла
вни и знаменити Срби попут Ни
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коле Тесле. Његова мама, рађајући
га, није могла ни наслутити коли
ко је генијалан његов ум. Свет пре
Николе Тесле имао је много мање
светлости и он је задужио читаво
човечанство. Сада се са поносом мо
жемо дивити том генијалном Србину.
Данашња статистика говори да
се годишње уради 200000 абортуса
у Србији. Сваке године нестане две
ста хиљада српске деце која ника
да неће угледати свет. Последице
таквих одлука су страшне по срп
ски народ и по српске мајке. Таква
одлука коштаће их касније, када
прођу године које ће им донети само дане бесмисла, самоће, туге и
бесциљности. Одбацујући дете, сва
ка мајка би требало да зна да од
бацује свог најбољег друга, свог при
јатеља у будућим годинама живота,
свој ослонац у старости и болести
и светлост свога живота. А светлост
најбоље препознају они који живе
у тами. У окрутности своје самоће.
У страхоти свог туробног живота,
без звукова и боја, чекајући да им
случајни пролазник закуца на вра
та. Бити мајка и васпитавати своје
дете – то је света дужност. Поро
дица је стуб на коме почива једна
држава и рушећи тај стуб, урушава
се и темељ саме државе.
Порука светих отаца је: „Ако љу
бав сејеш, љубав ћеш и жњети.” Зато, све будуће маме, окрените се
светлости, окрените се љубави, окре
ните се животу.

Др Биљана Алексић
педијатар
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Препоручујемо филм:

,,OSTRVO'' PAVELA LUNGINA
Добитник награде „Златни орао” за најбољи играни филм
2006. године у Москви
Петар Мамонов награђен као најбољи глумац, Павел Лунгин
као најбољи режисер
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еверно море, Други светски
рат. На совјетском шлепу су
младић Анатолиј и његов ка
петан Тихон. Превозе угаљ. Нема
чка патрола заробљава брод, а на
цистички официр нуди слободу
Анатолију уколико убије свог са
борца. Он, преплашен, хистерично
повлачи обарач и гледа у тамну
воду за Тихоном. Немци минирају
шлеп, а Анатолија налазе монаси
који живе у манастиру на острву.
Најавна шпица. Почиње права
радња филма. Година је 1976., у
манастиру на острву усред Белог
мора. Анатолиј је старац, члан ка
луђерског братства. По изгледу и
понашању је „јуродиви” (реч је ру
ска и означава човека који је у
потрази за Богом наизглед скренуо
са образаца нормалног понашања).
Проћелав, крезуб, у подераној ман
тији, црн од угљене прашине којом
храни парне котлове, Анатолиј је
у вечитој потрази за искупљењем
због убиства с почетка приче. Гре
ха којег не може да се ослободи ни
пустињаштвом, нити молитвама,
нити чињењем чуда, нити тачно
шћу својих предсказања...
Дубоко духован, филм „Острво”
(„Остров”, Руссиа, 2006) је фас
цинантан пример да спор ритам
филма не означава истовремено
и његову монотоност и не изазива
досаду код гледалаца. Истовреме
но, ово није један од „оних” руских
филмова, рађених у стилу „нико
као ми”. Грешник, исцелитељ, ви
довњак и светац, Анатолиј, није
нови симбол верске, православ
не пропаганде, нити је „Острво”
филм који би томе требало да по
служи. Могло би се рећи да филм
говори о томе да је Бог у сваком
од нас, те да Њему црквена док
трина, хијерархија, форма, послу
шност уопш те и нису пресудне
када испитује нечију веру и када
даје опроштаје грехова или иску
пљење.
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звучни и визуелни (често компју
терски) ефекат, овде се једном, не
праведно одузетом људском жи
воту посвећује цео филм. Грижа
савести, у једном делу поистовеће
на са Раскољниковим кајањем, а
са друге стране вера Карамазова и
истинско покајање и нада у вечни
мир. Искрено, филм од кога ћете
занемети. Или још боље филм по
сле кога ћете проговорити. Неки гле
даоци су затражили да се исповеде,
што се може и вама догодити.

•

Д. У.

О Господе, разреши нас грехова
наших... И сети се, О Господе,
душе свога умрлог слуге ратника,
Тихона. Опрости му грехове,
подај му царство небеско и извор
вечног живота. О Господе Исусе
Христе, Сине Божији, имај
милости над овим грешником.
Не одбијај ме, о Господе...

Анатолија глуми некадашња ру
ска рок-звезда Пјотр Мамонов. Од
глумио је на најбољи могући на
чин – није глумио. Треба рећи да
је он већ скоро две деценије одво
јен од друштва, живи у малој кући
на селу, стотинак километара од
Москве. Мамонов је стварно дао
делић своје душе овоме филму. Он
наводи на размишљања о великом
и о малом. О важном и неважном.
О свему што нас окружује, о свему
што нам се дешава. Природа, у ко
јој је сниман филм је невероватна.
Атмосфера чистог и безграничног
мора, сумраци и свитања, сурова
бела зима. Једном речју – уметни
чко дело.
Овај филм је, у ствари, освета
руске кинематографије западним
прототиповима. За разлику од ус
таљеног америчког насиља у коме
је достигнут крајњи лимит невре
дновања људског лика, бића и дела, у коме се цело постојање и сва
суштина битисања своди на један
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рквене новине „Свети Сава”

и црквени одбор Српске пра
вос лавне црквене општине
Нови Козарци, покренули су ини
цијативу даривања иконе Тројеру
чице најбољем ученику у сваком
школском кварталу.
У овом кварталу икону је добио
ученик 8. разреда, Срђан Гатарић.
Поред тога што је одличан ученик,
омиљен друг и сликар који спрема
своју прву самосталну изложбу, Ср
ђан је на Републичком такмичењу
из историје освојио значајно осмо
место.
Срђану је икону уручио госпо
дин Милан Рељић, оснивач новина
„Свети Сава”, који је овом идејом
желео да изрази поштовање према
раду и труду деце, а исто тако да их
на тај начин мотивише за њихов
даљи рад и стваралаштво. И не само то, да деца схвате важност ду
ховне споне њих и цркве, нашег
православља и Светосавља.
Господин Рељић је деци испри
чао о Богородици Тројеручици, и
скором доношењу те свете иконе у
Козарце, као и то да ће и они бити
део тог великог пројекта. Деца су са
занимањем слушала, учествовала
у разговору, и нагласила да су ве
ома задовољна радом свог новог
вероучитеља.
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Деца првог разреда основне шко
ле, као и деца вртића „Шиља” да
ривана су сликовницама.
Искреност и задовољство деце,
њихово интересовање за ову ини
цијативу, као и на још многе које
ће тек бити реализоване, говори у
прилог значају ове иницијативе
која на овај начин до сад никад
није реализована.
Драгана Даниловић

•

УПОЗНАЈТЕ НАЈБОЉЕ

DRAGANA VULIN

E

во приче о још једној таленто

ваној девојци из Нових Коза
раца.

Једна од Драганиних слика

наставницима или их дала у ху
манитарним акцијама на којима
често и радо учествује.
Слика када има инспирацију, када кроз слике жели да искаже себе,
љубав, светлост, наду, веру...
Ствара спонтано, не жури, све је
пред њом. Живи садашњи трену
так, ствара за вечност.
Драгана жели да се бави ства
ралачким радом, намерава да упи
ше архитектуру или студије дизај
на. Нада се да ће тако успети да
надогради своју креативност и раз
вија се у стваралачком домену.

младост може бити. Она данас има
најлепши осмех који једна девојка
може да има. Показала је зрелост бор
ца за сопствени живот, те крупним
корацима иде ка свом опоравку.
Иако је осетила истинску патњу
и бол зна да излаз увек постоји и за
виси само од ње. Снага и љубав мај
ке, њена младост, победиле су живо
тно искушење, победила је вера над
страхом, нада над стрепњом и неиз
весношћу. Данас много можемо да
научимо од њих две, како мајка и
ћерка могу бити једно – храброст.
Искушења и борбе биће још, али
су истрајност, љубав и вера њихово
најјаче оружје, оне следе свој пут.
Прихватиле су да су туга и бол
само друга страна радости на стра
ни живота и да судбина зависи ис
ључиво од става и способности да
се уграби права прилика.
А они који су солидарни, који и
даље то чине, говоре у прилог томе
да је солидарност један од најпоуз
данијих доказа интелигенције.

•
•

Д. Д.

Д. Д.

PITIJADA

WIHOVO IME
JE HRABROST
Драгана Вулин рођена је 15. ок
тобра 1993. године. Одличан је уче
ник другог разреда средње школе
„Милош Црњански” у Кикинди. Са
одличним успехом завршила је и
своје основношколско образовање.
Своје прве радове нацртала је још
у вртићу. Озбиљније почиње да
схвата себе у осмом разреду, након
учешћа на ликовном конкурсу на
којем је освојила престижну на
граду. Подршку је добила од поро
дице, својих наставника и школ
ских другова.
Драгана може да се похвали ни
зом заједничких изложби, учеш
ћем у ликовним колонијама, као
и првом самосталном изложбом
2008. године коју је одржала у Но
вим Козарцима. До сад је наслика
ла тридесет слика, а око двадесет
слика је поклонила пријатељима,

P

етнаестогодишња Јелена Де

сница, доживела је тешку сао
браћајну несрећу 18. 12. 2008.
године када су лекари и њена мајка
Дејана почели борбу за њен живот.
Мајка и ћерка су показале да истин
ска вера жеље претвара у стварност.
Пролазили су дани и месеци стре
пње, страха, неизвесности, снажне
борбе, а њих је одржала вера којом
су храниле свој дух и тело. У ча
ролију живота нису сумњале, иако
их је много тога ломило. Носиле су
се тиме да је живот оно у шта сами
верујемо, а Дејана је веровала у
живот своје девојчице, у њен опо
равак. Храброст је отварала врата
за борбу. Дејана је више од мајке,
она је све најбоље што је Богом дато једној жени. Пружила је Јелени
толико љубави колико неће потро
шити у наредним годинама. Јеле
на је безазлена, лепа колико само
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оследње суботе у септембру,

26. 9. 2009. године у Новим Ко
зарцима је одржана прва Пи
тијада – такмичење у припремању
пита. У одлично организованој при
редби, са много музике и игре, мо
гли су да уживају сви мештани и
њихови гости, који су дошли из ра
зних крајева. У такмичарском делу, припремању пите од кромпира
– кромпируше, учествовало је више од 60 такмичара, боље рећи та
кмичарки. Најбољу питу направи
ла је Мандица Богојевић, која је
награђена са 7 дана боравка на Зла
тибору за две особе. Било је ту још
вредних награда, а свака учесница
Питијаде добила је од организато
ра тепсију и захвалницу.
Треба рећи да су Црквене нови
не „Свети Сава” поклониле икону
Богородице Тројеручице Месној за
једници. Икону је секретару МЗ,
Радовану Гверићу, уручио парох
протонамесник, Борко Лукић. Сви
посетиоци Питијаде могли су да
се послуже питама и свадбарским
купусом.
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TRIBINA O NARKOMANIJI I TRGOVINI QUDIMA

G

одишњим планом рада Поли
цијске управе Кикинда за 2009.
годину предвиђен је низ мера,
али и радњи полицијских службе
ника, а које су усмерене на оства
ривање безбедности ученика и
грађана СО Кикинда. Као једна од
основних мера је развијање превен
ције на подручју школа и ван њих,
као и реализација превентивних ак
ција и програма намењених поди
зању нивоа безбедносне културе код
ученика, њихових родитељ а, на
ставног особља и самих грађана.
У складу са тим је предвиђено да
се у МЗ Нови Козарци у оквиру два
школска часа, одржи предавање које ће реализовати полицијски слу
жбеници пограничне полиције и

полиције опште надлежности, др Спо
менка Ковљенић и представник Ар
хијерејског намесништва Кикинда.
За ову заједничку акцију цркве,
здравства и полиције, Његово пре
освештенство епископ банатски Го
сподин Никанор је дао свој бла
гослов.
На овај начин ће грађани МЗ
Нови Козарци бити упознати са до
садашњим идентификованим нај
чешћим безбедносним проблемима
у школама, угоститељским објекти
ма и на другим местима у вези са
наркоманијом и трговином људи
ма. Такође, они ће бити упознати и
са начином рада полицијских слу
жбеника, здравстава и цркве усме
реним ка решавању тих проблема.

Кроз интеракцију са предава
чима, омладина и грађани моћи
ће у полицијским службеницима
и орг анизацијама које се баве
овим проблемом препознати при
јатеље и особе од којих увек могу
затражити помоћ. Самим тим ће
се подићи осећај безбедности са
мих ученика и њихово поверење
у полицију и друге државне уста
нове.
Предавање ће се одржати у про
сторијама биоскопске сале чим про
ђе опасност од ширења новог ви
руса грипа. Позивамо све мештане
Нових Козараца и околних места
да у што већем броју присуствују
овој трибини, која се први пут ор
ганизује на овај начин.

•••

SRE]NO, KA SRPSKOJ LIGI

Новокозарачки ФК „Слобода” силно ојачан на свим пољима

S

јајним стартом, заузевши већ

од четвртог кола место на челу табеле Војвођанске лиге
„Исток”, започели су нову сезону
фудбалери новокозарачке „Слобо
де”. А цела „операција Српска лига” почела је још летос, дотад неви
ђеном промоцијом на северноба
натским просторима, истовремено
и великим ватрометом, на чему би
могли да позавиде и много већи
клубови. Фудбалери нашег клуба
представили су се мештанима и
гостима на свом Тргу слободе, у
оквиру свечаности „Дани села”, а
тада је нови, млади председник
клуба, Мирослав Ђенић (29), зака
зао ново виђење на истом месту у
јуну наредне године када „Слобода”,
како је најавио бурно отпоздра
вљен, буде славила улазак у Срп
ску лигу.
А оптимизма за оваква очеки
вања не би требало да мањка. На
против! О томе најбоље сведоче
играчка појачања која су стигла у
овом прелазном року, а реч је о, до
пролетос, најбољим играчима ОФК
„Кикинде”. Млади тренер Јевто
Јарчевић тако је врло често на „сла

тким мукама” кога да уврсти у прву поставу.
Ојачана је искуством и Управа,
у којој је сада спортски директор
прекаљени Миланко Чанак, који
је ту функцију годинама обављао
у „Кикинди”. Осим њега ту су и те
хнички директор Александар Плав

шић, а за односе са јавношћу биће
задужен такође млађани Небојша
Тепевац. Тако је овај трио прикљу
чен потпредседнику управе Мила
ну Средићу и младом секретару Ве
лимиру Кизићу, наравно и новом
председнику, поменутом Ђенићу.
Помоћни тренер постао је досада
шњи играч Душан Братић, а тренер
голмана је некадашњи истакнути
чувар мреже, Бранислав Малиџа.
Но, Управа је тек један од че
тири потпорна стуба, који треба да

Екипа „Слободе” на припремама у Врднику
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успешно издрже операцију звану
„Српска лига”, други је играчко-тренерски кадар, а трећи главни
донатор – Борислав Плавшић. Овај
осведочени симпатизер клуба, у не
колико наврата, током минуле ско
ро две деценије, покушао је да
„Слободу” поведе у, за село од 2.500
становника, звездане фудбалске ви
сине, али тада није имао праву
подршку околине. Овога пута биће
супротно, сигурни су сви којима је
„Слобода” на срцу, пошто је Месна
заједница, предвођена агилним
кнезом, Драгољубом Ћосићем, та
кође бившим председником клуба,
а ту је и некадашњи истакнути иг
рач – дугогодишњи секретар МЗ
Радован Гверић, у сваком погледу
уз „Слободу” и представља онај че
тврти стуб потпоре. Уз најбоље и
најбројније навијаче у северном
Банату, па и много шире, на најле
пшем спортском објекту у овом делу Србије, стадиону у Новим Козар
цима, оружје би, уз мало спортске
среће за домаћина, требало да по
ложе сви ривали, а онда ни кона
чан успех, деценијама сниван, неће бити далеко.
Зато момци, уз Божију помоћ и
помоћ Светога пророка Илије, сре
ћно на путу спортских успеха, сре
ћно ка Српској лиги.
Дејан Панић
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PRI^A O KRSTU I ZAHVALNICI

N

а Сваборној цркви у мана
стиру Хиландару узидан је мали крст који многи боготражи
тељи нису видели, иако су посетили
манастир ко зна колико пута. Крст
није велики, висок је неколико
центиметара, али његова вредност
се не мери центиметрима.
По предању, овај крст је наш Све
ти Сава пронашао у рушевинама
напуштеног грчког манастара Хи
ландариа, и на чијем месту је из
никао српски Хиландар.
Крст је Свети Сава уградио у зи
дине Цркве коју је прву направио
на Хиландару. Сигурно је тако, да
су овај крст држале руке Светог
Саве и његовог оца Светог Симеона
и да је старији од манастира Хи
ландар. Они су, каже предање, крст

украсили драгим и полудрагим ка
мењем, које је узидано поред њега.
Нажалост, вандали су извадили то
камење. Остала су само три, чети
ри комада. Али, то није умањило
вредност крста.
Фотограф Миодраг Миша Бран
ковић је снимио овај крст и његову
фотографију на платну поклонио
црквеним новинама Свети Сава.
Захваљујући Мариу Лампићу, који
ради припрему за штампу наших
новина, направили смо специјалне
захвалнице у чијој је основи упра
во фотографија крста који су св. Сава
и св. Симеон уградили у Хиландар.
Сви који су помогли излазак на
ших новина добијају овакву за
хвалницу.
Д. У.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ…
… да је у банатском селу
Међа код Житишта, у ком сад
живи мање од 1000 људи, ро
ђен пливачки шампион и по
знати глумац Џони Вајсмилер
(2. 6. 1904.), који је био први чо
век који је препливао 100 ме
тара испод једне минуте, а про
славио се по улози Тарзана.

••
Хиландарски рецепт: Hlep~i} sa maslinama

Ови хлепчићи су веома здрава и укусна храна коју Грци радо једу у
посне дане. У грчким пекарама врло често се поред осталог пецива нала
зи овај специјалитет.
Замеси се 1 кг брашна са
Тесто:
Надeв:
квасацем и водом у тесто које
се остави око сат да ускисне.
• 1 кг брашна
• очишћене маслине
Тесто је потребно замесити не
• квасац
сецкане на колутиће
што тврђе као за хлеб. Затим
• вода		
• црни лук
се премеси и остави још 10 ми
• маслиново уље • кечап
нута да одстоји. Од ове смесе
се одвоји пет лоптица од по 200 гр. Сваки комад се добро развије. током
развијања се маже маслиновим уљем све док не почне да се фино тегли
под прстима. Исецкане маслине се помешају са црним луком и кечапом,
према укусу, и то се посоли. Надев се наноси на тесто, затим се тесто умо
та у ролнице које се затворе на крајевима. Лагано, руком притиснете да се
ролнице спљоште. Поставе се у плех који је намазан маслиновим уљем и
пеку на 220 степени. Пријатно!
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Смирени молитвеник у Бога свети Епископ Николај, у својим бројним беседама, позивао је свој
народ и свештенство на поштовање традиције својих предака, саветовао и духовно уздизао. Почесто
је и расписе свештенству слао и кроз њих корио народ и његове пастире због изобичавања
устаљених и вековима поштованих обичаја. У време када је српском роду, и православљу уопште,
запрећено са свих страна, када се са устезањем и стидљиво враћамо светој мајци Цркви и духовним
вредностима, један већ заборављени распис Епископа Николаја добро ће нам доћи да схватимо сву
тежину странпутице у коју нас гоне „цивилизацијске норме понашања” и помодарство
„потрошачког друштва”. Тај распис, упућен свештенству Жичке епархије, објављен је у Сабраним
делима Епископа Николаја, књига IX, стр. 689-690.

O NARODNOM SRPSKOM
POZDRAVU I OTPOZDRAVU
POMOZI BOG I BOG TI POMOGAO

O

пште познати и опште упо

требљавани поздрав код срп
ског народа јесте: Помози Бог!
То је познато. Познато је то чак и
странцима. Када је турски предсе
дник владе долазио у Београд и у
Крагујевац, он је поздравио масу
народа на станицама српским по
здравом и на српском језику: По
мози Бог! Истим поздравом поздра
вио је недавно шеф француских
ратника окупљени народ свуда, од
Београда до Кајмакчалана.
Међутим, искусили смо, у више
прилика, да се тај класични срп
ски поздрав изобичајава и забора
вља код наше омладине. У више
прилика, при доласку на неку цр
квену свечаност, ми смо поздрав
љали школску децу са Помози Бог!,
на шта су деца ћутала (јер нису уме
ла да одговоре), или пак одговара
ла са Добар дан! и Здраво! И тако
доживљавамо једну аномалију да
оно што је код нас добро странци
цене и држедо тога, а ми сами то
заборављамо и одбацујемо.
Распис овај епископа Николаја
изаслат је пред Други светски рат.
Дошло је до великог пострадања
српског. Братоубилачки рат десет
ковао је српски пук. Наместо је
дног дошао је други облик држав
ног уређења, стран патријархалној
свести и православљу. Традицио
нална породица, заснована на до
стојанству човека, поштовању оби
чаја и Христовом учењу, полако је

раслојавана. Под сваковрсним при
тисцима безбожничке власти, уз
девизу Индустријализација повла
чи пролетеризацију сељаштва, село и њени житељи, познати по свом
родољубљу, вери и поштовању оби
чаја, полако су нестајали. У предве
черје Другог светског рата распис
епископа Николаја, писан са пас
тирском бригом за својy децу, до
такао се само једног класичног
српског обичаја. Свакако и најдо
личнијег српском народу. Друге
није ни поменуо. Оно безбожничко
Здраво, у време комунистичке стра
ховладе, потпуно је изобичајило
све српске поздраве. Уместо Добро
јутро, Добар дан и Добро вече до
шло је Здраво! Старешина своје вој
нике поздравља истим поздравом,
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уместо Помози Бог јунаци! Спор
тисти се поздрављају са чак Три
пут здраво! Овај једино дозвољени
поздрав заменио је и Лаку ноћ, До
виђења и Збогом! Та нова цивили
зација је све мењала, па и поздра
ве. Изобичајио се и поздрав при
сусрету познаника. У то старо вре
ме, уместо питања: Где ћеш или где
си пошао?, говорило се АКОБОГДА!
што би значило исто, уз добру жељу и за срећна пута. Уз помоћ Бо
жију. При растајању, на питање:
кад ћемо се видети, одговарано је:
Акобогда и Боже здравље... тада и
тада. Остало је само: Видећемо се,
Чућемо се, Отишао, отишла сам,
Ћао и Ајде.
У последње време, а и дошло је
задње време, уобичајено је поздра
вљање без аваза. Било како да по
здравите пролазника, он, као да је
без језика, одговара климањем гла
ве или подизањем руке, попут на
циста. Тај нови поздрав назвасмо
климоглав!??
Један од детаља из старог поро
дичног живота је, свакако, стари
српски поздрав. О њему треба го
ворити у свакој прилици. Јер, добро
је познато, да ни једна од помодар
ских навика није била дуга века.
Дај боже да и овом злу дође
крај!
Уважавања и поштовања вере
наше, особености и идентитета срп
ског ради.
Манастир Ћелије – 1999. год.
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IZGRADWA HRAMA
SVETOG PROROKA ILIJE
U NOVIM KOZARCIMA
U radovima su pomogli:

ШАЛОВАЊЕ И АРМИРАЊЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СРЕДИЋ ДРАГОЉУБ
КАЛЕМБЕР МИЋО
ПОПАДИЋ НЕЂО
ЈЕЛИСАВАЦ МИЛАН
МИРИЋ МИЛИВОЈ
ЕРАК БЕЛА
СТУПАР ЛЕПОСАВА – ЈОВО
СТУПАР РАДОВАН
КАЧАВЕНДА БРАНЕ
МИРИЋ МИЛОРАД
ГАВРИЛОВИЋ ЈОВО
СТУПАР ЈЕЛКА МОМИР
БОРЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈЕЛИСАВАЦ МИОДРАГ
ЈЕЗДИЋ МИЛОШ
САРАВОЛАЦ МИЛЕНА
МИРИЋ СТОЈАН

Дана 26. октобра 2005.
године – почело је копање
темеља.
Дана 04. јуна 2006. године
– освећење темеља.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

САРАВОЛАЦ МИЛЕНА
ГАВРИЛОВИЋ ЈОВО
ЈЕЛИСАВАЦ МИОДРАГ
МИРИЋ МИЛОРАД
СТУПАР ЈЕЛКА
БОРЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
РАДИЋ СЛОБОДАН
ЧАВКА НИКО
ЈЕЗДИЋ МИЛОШ
КАЧАВЕНДА БРАНЕ
СТУПАР ЛЕПОСАВА
СТАНИШИЋ САША
ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛА
ГЛИГОРИЋ КРИСТИНА
МАРЧЕТА МИЛКА
КИЗИЋ ЂУЈА
ВУКОМАН ДУШАНКА

•
•
•
•

МИЛИШИЋ РАДОВАН
ЉЕПОЈА СТОЈАН
КАЧАВЕНДА БРАНЕ
ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДЕ

ЛИВЕЊЕ ГОРЊЕГ ДЕЛА
ТЕМЕЉА – 29-30. 11. 2005. г.

•
•
•

БОЖИЋ СТОЈАН
МИРИЋ ИЛИЈА
ГВОЗДЕНАЦ ВЕЛЕ – ЉИЉА

ЛИВЕЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА
ТЕМЕЉА – 12. 11. 2005. г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТУПАР ЈЕЛКА
САРАВОЛАЦ МИЛЕНА
СТУПАР ЛЕПОСАВА
УГРЕН ЉУБ
МИРИЋ МИЛОРАД
МИРИЋ МИЛИВОЈ
МИРИЋ СТОЈАН
БОРЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
МИЛЕШЕВИЋ БАТО
МИЛЕШЕВИЋ БОГДАН
КОВАЧЕВИЋ ОЉА
ЈЕЛИСАВАЦ МИОДРАГ
ОЉАЧА СЛАВКО
ЂУРИЋ ИЗ Б. В. СЕЛА
ГАВРИЛОВИЋ ЈОВО
ГАЧИЋ ДУШКО
ЖИВАНИЋ МАРКО
ВУКОВИЋ МИЛЕ
БРКИЋ РАДОВАН
ГАТАРИЋ РАДОВАН
ГАТАРИЋ РАДЕ
ЋОСИЋ МАНЕ
ГВЕРИЋ РАДОВАН
ТРАМОШЉАНИН МИЋО
ПРОЛИЋ ДОДА
СОВИЉ СВЕТОЗАР
ЈЕЛИСАВАЦ ЕЧИ
СРЕДИЋ ЉУБАН – СИН

31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ШУРЛАН ЖИВКО
УГРЕН ЉУБ
МИРИЋ МИЛОРАД
ЈЕЛИСАВАЦ МИОДРАГ
СРЕДИЋ ЉУБАН
ЖИВАНИЋ МИРКО
БОГДАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЈЕЛИСАВАЦ ЕЧИ
ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛА
РАДИЋ СЛОБОДАН
ЧЕЛЕБИЋ ЈОВИЦА
КУНОВАЦ ЂОРЂЕ
БОРЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
ГВЕРИЋ РАДОВАН
ГАВРИЛОВИЋ ЈОВИЦА
МАРИЋ БАЈА
БЕРА ЂУРО
МИТРОВИЋ ПЕРО
МИТРОВИЋ ЛИЈО
ЋОСИЋ МАНЕ
МИЛЕШЕВИЋ БОГДАН
ЈЕЛИСАВАЦ МИЛАН
ЛУКАЧ РАДОВАН
ТОМИЋ НОВКО

ЗАДУЖЕЊЕ У КУХИЊИ
•
•
•
•
•
•
•

САРАВОЛАЦ МИЛЕНА
СТУПАР ЈЕЛКА
СТУПАР ЛЕПОСАВА
МИРИЋ МИЛЕНА
КОВАЧЕВИЋ ОЉА
МИРИЋ СТОЈАН
КЕЗИЋ ИЛЕ
Документацију предала
Милена Сараволац, председник
Црквене општине Нови Козарци
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(IS)POSNICA SVETOG SAVE

K

ада се код нас помене Света Гора, некако по

правилу сви помисле на манастир Хиландар.
Многи наши поклоници, да ли због недостатка
времена или нечег другог, не обиђу, за нас Србе је
днако велику светињу – Посницу Светог Саве која се
налази у Кареји, административном центру Свете Горе.
Посница Светог Саве је једна од најугледнијих ке
лија на Светој Гори и представља прву цркву Српске
православне цркве. У њој се Свети Сава подвизивао
у мрачном углу, дванаест година се закопавао до паса како би од патријарха Васељенског испословао са
мосталност Српске православне цркве, чији је Свети
Сава први архиепископ.
За дело светог Саве везан је не само почетак ства
рања и организовања српске цркве и државе, већ и
почетак српске књижевности и правне науке. У По
сници је Свети Сава својом руком исписао Типик. По
хиландарском предању, и мишљењу научника, ори
гинал са својеручним потписом и печатом Светог
Саве, чувао се у Карејској посници све до друге по
ловине 19. века, када је пренет у Хиландар где се
налази и данас. Карејски типик је најстарији српски
документ у Хиландару. То је оснивачки или ктиторски
документ поснице у Кареји. Још важећи документ,
он прописује правила живота у Посници у Кареји.
Сава је, у 24. години, заправо написао и превео стро
га правила за српске монахе, која одређују ко све
може да постане усамљеник. Сама реч монах потиче
од грч. монóс, моначóс „самац, појединац, усамље
ник”, „онај који живи сам”, тј. усамљеник, калуђер.
Типик је уклесан и на белој мраморној плочи изнад
црквених двери, те је Посница позната и као „типи
карница”.
У току 1199. године Свети Сава је успео да поди
гне мању цркву, посвећену Светом Сави освећеном
јерусалимском, да би се посветио молитвеним подви
зима, попут побожних монаха-усамљеника. Пошто је
овакав начин живота укључивао пост, бдење, кла
њање, ноћно стајање, усамљеност и молитвено ти
ховање, овај комплекс се још назива „молчалница,
исихастирија и посница”. Испосница је погрешан на
зив, јер је сам Свети Сава писао и говорио „Посница”,
јер испосница је жена (према Миодрагу М. Петрови
ћу) или ћелија испосница.
У посници Светог Саве, следећи пример највећег
српског светитеља, живе монаси који се добровољно
јаве за ту службу. Они не треба да се занимају ни са
чим другим осим молитвом за цео свет и да за дан и
ноћ прочитају цео Псалтир (Књигу псалама Давидо
вих из Старог завета), а у току седмице целокупно
Четворојеванђеље. После повлачења смерног стар
ца Симеона, данас у Посници светог Саве служи са
брат хиландарски, отац Никодим.
На иконостасу цркве поснице је чудотворна ико
на „Богородице млекопитатељнице” коју је по преда
њу донео свети Сава из манастира Светог Саве Осве

ћеног. Она се налази са десне стране царских двери
на месту које је предвиђено за икону Господа Исуса
Христа што је јединствен случај у целом православ
љу. Уз Млекопитатељницу Свети Сава је из манасти
ра Светог Саве Освећеног, из Свете Земље донео и
чудотворну икону Пресвете Богородице Тројеручицу
као и жезло Патерицу која се дуго налазила у исто
именој келији недалеко од Кареје. Захваљујући мо
литвама оца Никодима, од Светог Илије 2004. године
и она се чувала у самој Посници. Недавно је, 2009.
године, жезло пренето у манастир Хиландар и нала
зи се уз чудотворну икону Тројеручицу. Чудотворну
икону Млекопитатељице, по предању, баш као и чу
дотворну икону Тројеручицу, насликао је свети Лука,
а обе иконе је, по истом предању, за живота видела
света Богородица и благосиљала их.
Највећа обнова Испоснице од њеног постанка ура
ђена је последњих година под руковоством монаха
Никодима и уз помоћ свих добрих људи из Србије,
Русије, Грчке и других православних земаља.
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Душан Убовић

