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ОСВЕЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
И ЧАСНОГ КРСТА
Десетог септембра 2013. године, Његово преосвештенство
Епископ шумадијски и Администратор жички Господин Јован
освештао је Часни Крст и земљиште за нови храм у Бајиној Башти
који ће бити посвећен првом српском Архиепископу Светом Сави.
Епископу су саслуживали Архијерејски намесник рачански
протојереј Горан Милинковић, игуман манастира Рача архимандрит Сава, гости из Епархије зворничко-тузланске и Епархије
шумадијске, ужички свештеници протојереј Милић Драговић
и јереј Милан Луковић, парох златиборски јереј Ненад Бајић и
свештенство Архијерејског намесништва рачанског.
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ОСВЕЋЕЊЕ ТЕМЕЉА
ЦРКВЕ СВЕТОГ САВЕ

У

суботу, 01.02.2014. године Његово
Преосвештенство Епископ шумадијски и администратор Епархије жичке господин Јован извршио је
чин освећења темеља цркве посвећене
Светом Сави, у Бајиној Башти. Чину
освећења је присуствовао велики број
верника. Након освећења, владика се
са очинском љубављу присутном народу обратио пригодном беседом. Владика Јован је посебно нагласио колики је
благослов за људе који живе у Бајиној
Башти да баш они, баш ова генерација
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људи подижу храм. То је нарочит благослов који није дат сваком поколењу.
Такође, владика је, подсетио све грађане Бајине Баште, да је црква заправо
„део Неба на земљи’’, те да се изграђивањем цркве и помагањем, трудом око
њене изградње, наша имена уписују у
„Књигу Живих’’. Ове речи је владика
поменуо и у беседи коју ју изговорио
приликом подизања крста на месту
предвиђеном за цркву и оне су као оно
семе које паде „на земљу добру, и доноси род, једно по сто, а једно по шездесет,
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а једно по тридесет’’ (Мт. 13,8) заиста
уродиле плодом у нашем малом граду,
те су темељи цркве изграђени за само
8 дана.
У темеље цркве, који су површине 510 квадратних метара, је уграђено 7000 килограма арматуре, око 200
кубика бетона, а за шаловање темеља
је утрошено 25 кубика даске. Свакога
дана на градилишту је радило између
40 и 50 мајстора, и то сви потпуно бесплатно, сматрајући за част да дају свој
допринос једном оваквом подухвату.
води, по благослову нашег Епископа
Јована, парох друге парохије бајинобаштанске протојереј Горан Милинковић, Архијерејски намесник рачански,
који се од 2005. године истрајно борио за
добијање локације за нови храм у Бајиној Башти.
Након освећења темеља, владика
Јован је одржао састанак у ОШ „Свети Сава’’, са директорком школе Лепосавом Ивановић, председником Грађ.
одбора Мијодрагом Читаковићем,
председником општине Златаном Јовановићем, замеником председниБајина Башта и околна села су кроз
историју познати по добрим и вредним
домаћинима и добрим мајсторима који
граде цркве и куће широм света. Храну
и пиће за раднике су доносили бајинобаштански пекари и вредни домаћини
као свој допринос и прилог овом светом подухвату.
Председник Грађевинског одбора је
господин Мијодраг Читаковић, директор Дринско-Лимских хидро- електрана,
архитекта је господин Бранко Игњатовић са Златибора, а пројекат је израдио
господин Радан Јокић из Бајине Баште,
који је уједно и надзорни орган. Градњу
9
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них гостију и свештенства присуствовали и мајстори који су за само осам
зимских дана урадили ово богоугодно
дело. У току ручка присутнима се обратио господин Раде Спасојевић, потпредседник Грађевинског одбора,
председник општине Златан Јовановић,
а затим и директор канцеларије за вере
у Влади Републике Србије уз чију помоћ
је и отпочела изградња цркве. У овим
обраћањима исказана је захвалност и
добра воља за даљу сарадњу, како на
изградњи цркве Светог Саве, тако и на
другим пољима.

ка Општине господином Радомиром
Филиповићем, који је дао свој огроман допринос у почетку градње - онда
када је било најпотребније, архитектом
Бранком Игњатовићем, директором
канцеларије за Вере у Влади Републике Србије господином Милетом Радојевићем, протојерејем-ставрофором
Стојадином Павловићем и представницима других школа архијерејског намесништва рачанског.
По завршетку састанка, трудом верног народа у Бајиној Башти, спремљена
је трпеза љубави, којој су осим уваже-

Ненад Зекавица, студент Православног
Богословског Факултета
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Рекли сте једном приликом да,
када размишљате о глуми или било чему
другом, увек о свему мислите као о тајни
језика, о тајни саображавања и саодношења, као и да је једина права човекова
сатисфакција, чиме года да се бави, да
се сретне са другим бићем и да се у том
сусрету догоди узајамно узрастање. Реците нам: о чему вам је све проговорио
владика Николај док сте се сусретали са
његовим језиком?
Па, проговорио је о свему ономе што сте могли да наслутите из ових
вечерашњих речи. И проговорио је још
много тога зато што, некако, мислим
да речи увек имају засебан живот и настављају да казују и после онога који
их је написао, а настављају да казују и
саме собом и преко своје мере у зависности од тога како се ми са њима сретнемо. Али, оно што је најважније у том
говорењу језика јесте, заправо, мера
наше спремности да тим речима живимо и некако да стално преиспитујемо ту меру и преиспитујемо то колико
смо истински живи по речима које су
11

нас тако обасјале. А владика Николај је
неко ко увек изнова изискује ту врсту
сусрета и ту врсту преиспитивања. Ја
скоро да не знам у историји светитељства некога ко је имао такву ширину и
такву дубину захвата у језик као владика Николај, да је толико најразноврснијих тема, толико најразличитијих
ствари стигао, уопште, да изговори и да
смести у језик, да о њима проговори, то
је просто једно чудо. Знам само да су
се философи чудили Демокриту, који
је живео сто и четири-пет година и за
кога су говорили да је за живота написао онолико колико не би могао човек
за три. Владика Николај ми се чини да
је један од таквих подвижника речи.
Како вам позориште, у ствари
како нам позориште проговара о Добру
и Злу и како нам о томе проговора Небојша Дугалић?
Па позориште на неки начин,
по мом виђењу позоришта и осећању
ствари, треба да буде место где се некако отварају права питања. Није позо-
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риште ту да даје неке коначне одговоре.
Мислим да је иначе важно да се, пре
свега, упитамо, да научимо да се, пре
свега, наднесемо над свим оним начинима како се о нечему можемо питати.
И: како би требало питати се о оним
стварима које нам одређују живот. То
није нимало лак посао, ми често смо

је све време, заправо, најоштрије постављао питања том истом Богу и некако се и свађао са Њим и био му син
који се каје и блудни син који се вратио. И све је био пред тим истим Богом, али је Бога осећао као Оца. То
је оно што је, у ствари живо, та драма нашег лутања и враћања Оцу.

склони да наша питања буду некакве
пречице, хоћемо брзо готове одговоре,
а живот је једна велика Тајна, и као таква није увек лако о њој доносити неке
коначне судове. Него увек изнова, како
се сами развијамо, како растемо, у којој
смо то фази личних преиспитивања,
сваки тренутак захтева да отворимо
неко ново питање. Тако, мислим да и
позориште и сваки језик би, заправо,
требало да буде сведочанство са таквог
места. Јер, Достојевски, колико год је
био верујући човек и колико год је био
недвосмислен у својој вери у Бога, он

Владика Николај говори нам често о Богу „распетом у човеку’’, али
и о могућностима подизања и васпостављања тог истог пониженог Бога, то
јест човека. Како ви то разумете?
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Па, ето ту је, баш на том месту,
владика Николај проговорио једну од
најслободнијих православних мисли
икада која би данас да је неко каже вероватно многима била саблазан. Каже
дословно овако, када говори о том вољном човековом покајању, о том вољном
подизању палог човека, он каже: „то
12

дизање пониженог човека’’, а владика
Николај, пре свега, мисли на ту боголикост у нама, дакле то подизање наше
боголикости и стајања, устајања пред
Богом, каже: „то је једина ствар која ми
се учинила већом и од самог Бога’’. Не
зато што владика Николаj сумња да ли
је Бог већи од тога, него зато што је на
овој земљи то доживљавао као једно од
највећих чуда као нешто што је толико потресно и дирљиво и драматично
у исто време и толико велико да ништа
друго није био у стању са тим да упореди. То заиста треба бити, онако како
је он то био, тако бити близак Богу па
имати такву слободу да тако се говори
пред лицем Бога. Па ето, владика Николај је и то могао, између осталог.
Рекли су за вас да вас на сцени издваја то што некако одмах почињете
да „бивате’’. За то је потребан, чини се,
излазак и себе, превазилажење сопствених ограничења, али и својеврстан силазак у најтананији део свога бића, нешто
попут аскете. Да ли је глумац својеврсни
аскета?
Па, то је сада питање... Заправо, кад год се о томе мисли, човек врло
лако падне у неке самомистификације.
А мени то није блиско, није ми близак
такав приступ. Мислим да је човек, пре
свега, позван – ако говоримо о његовом стајању пред Богом – да је позван
да стоји пред Лицем Бога Живога, да
стоји пред Лицем Бога Оца и да узраста сагласно том стајању пред Његовим
Лицем и сагласно оној Љубави која је
догађај тог стајања и да је у томе сва
суштина. Један од светитеља је рекао,
каже: „Љуби Бога и чини што желиш’’.
Не зато што човек ће чинити шта хоће
кад љуби Бога, него зато што је знао да
ако љубиш Бога, онда мораш чинити
све сагласно тој љубави, као и иначе
13

што је у љубави. Тако да, мислим да је
то... да је важно, заправо, да је најважнија ствар разумети сваки наш дар који
нам је дат да нам је дат да бисмо кроз
њега узрастали. да је то некако наш начин стајања пред Богом, наш начин да
узрастемо пред Богом, наш начин да се
некоме дамо, да кроз тај начин све из
нас проговори. Јер, то да л сад човек силази у своје тананости... нисмо ми баш
толико танани ко што смо склони да
мислим о себи. Тако да, те тананости, и
ако човек дође до њих, су неки дар који
није наш. Ми смо, по природи ствари,
онако пролазни, трошни, смртни и никакви. Али ако нам је дато ми можемо
да слутимо, заправо, да слутимо сво
то обиље и тај несагледни простор тих
тананости које су, у ствари, Божији дар
у нама. Али то има смисла само ако га
делимо.
Стајање пред другим подразумева обраћање лицем к лицу, као пред
Богом. Како се обраћате публици и како
осећате публику која вам не може проговорити из таме позоришта, или она,
можда, ипак проговара?
Па, поглед публике јесте
својеврсни говор. Тај поглед се осећа
врло речито. Када је глумац на сцени, он
је некако врло свестан и врсте и степена
пажње некога ко га гледа. Тако исто и
иначе у животу када са неким говоримо, ми увек говоримо у оној мери слободно у којој осећамо да нас неко чује.
Када нам неко стоји пред лицем, а није
много заинтересован за оно што ћемо
му рећи, ми некако осетимо као да не
знамо да причамо, као да смо у првом
основне школе па нам недостају речи,
па не знамо шта бисмо. А, у ствари све
то долази од тога што неког напросто
не занима. То се, такође, догађа и у публици и на сцени у том односу, тој ин-
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теракцији између глумца и публике, и,
ако то постоји, онда се догађа, да кажем, једно ново чудо да никада представа није иста и никада не личи једна
на другу него је увек у оној сразмери у
којој се деси та размени.

од нас носи своје личне слабости које су
врло често болне за оног другог, па их
треба преболети сам са собом да бисмо
другом били цели и да бисмо му даровали целину.
Да ли је тешко остати слободан
човек? Као да сви мање-више постајемо
добровољни робови некоме или нечему.
Да ли пристајете на компромисе, тј. да
ли бисте прихватили улогу са којом се у
дубини бића не слажете јер ми се чини да
је свака ваша улога једна нова потрага за
смислом? Било да је реч о кнезу Мишкину,
Карађозу, Џејмију из „Дугог путовања у
ноћ’’ или доктору Рагину у „Павиљону
бр.6’’.

Једном сте говорећи о љубави
рекли да је „стати цео пред неког целог
посао тежи од свих’’. Видимо да је тешко
бити искрен човек... Како на сцени дати
све од себе и како отворено стати пред
публику?
Па то јесте... Ни не знам да сам
то рекао (смех), али ако кажете да јесам,
вероватно јесам. Мислим, тачно је да
је тако, али то долажење до целине је у
ствари нешто бесконачно, нешто недостижно у исто време. Али, је истовремено нешто што је највећа човекова жудња. Свако тежи, знајући или не знајући
којим путем и како, да осети да је некако целим бићем жив у нечему што воли,
жели, ради, у нечему ка чему циља. И
то је врло тешко зато што те наше жеље
и ти наши циљеви никад нису само
наши. Они су увек усмерени ка нечему,
ка некоме; увек постоји неко очекивање
споља да се догоди наша целина. Е сад,
када претпоставимо да је и неко други
такође непоновљив и различит од нас,
како онда се изборити за целину која с
једне стране значи да нисам сам, него да
се то односи на некога, а с друге стране
је то тако драматично и непомирљиво.
Ту је цела драма, у ствари, теме заједнице: како се измирује заједница са оним
што је тако радикално различито, а то
је однос између два човека, однос двоје
људи. Међутим, одгонетка целе драме
је, заправо, у чињеници у којој мери
двоје људи жели и хоће да љубав буде
једина основа њиховог односа, да је то
једини простор у коме се догађа тај однос. А то је наравно много тешко: свако
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Па, шта знам, то је некако сад
комплексно и осетљиво питање. Ја,
када бирам улоге и када пристајем или
не пристајем на њих, пре свега пристајем са становишта да ли је истинита
драма, лична драма човека о ком се у
комаду говори, без обзира какав је он.
Карађоз је такав какав јесте, кнез Мишкин је сушта супротност. Али, пре свега
ме занима каква је истинитост, каква је
заснованост истине самога бића о коме
је реч. Јер, ако је добро засновано онда
се подједнако добро може сведочити о
драми онога ко је као кнез Мишкин и
о драми онога ко је као Карађоз, иако
је с једне стране кнез Мишкин оличење
свега христоликог на земљи, а Карађоз
опет оног свега супротног. Али је могуће говорити о ономе људском у сваком од њих; то како и један и други као
људи... шта се то у њима ломи, шта то
боли кад је неко овакав или онакав. Ја
само некако не пристајем да сведочим
неке тако наивне истине (заправо, истина никад није наивна), да учествујем
у нечему што ми не делује довољно
убедљиво и што делује сувише наивно,
јер просто не знам како бих то урадио.
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је Бог позвао. Јер да Он није, вероватно сами никад се не бисмо
одважили на то познанство.
Али, ако се човек онако мало
срцем отвори ка то упознавању,
онда може да осети чари онога
о чему је Достојевски говорио
када је рекао на једном месту,
каже: „И када би ме математички убедили да је истина на једној а Христос на другој страни,
ја бих опет остао уз Христа.’’ Та
неодољивост тог сусрета је нешто што заправо касније постаје,
временом постаје друго име за
нашу одговорност.
Са подједнаким ентузијазмом и надахнућем водите
и кабаре „Да, то су били дани’’.
Какво место музика и поезија заузимају у вашем животу?
Морао бих да пристанем на неку наивност а не знам како се то ради. Није
то сад питање ни неке пробирљивости
него просто тако, не бих се ни ја осећао
комотно у сопственој кожи уколико
бих био принуђен да радим нешто у
шта не верујем. Онда знам да нико не
би веровао, а пре свега ја.
Одрасли сте надомак Николајеве Жиче, па како је то духовно језгро
утицало на ваше искуство живота?

Један мој пријатељ каже:
„Највећи безбожници се рађају, најчешће, око највећих светиња’’. (смех)
Можда има неке истине у томе. У сваком случају, то сад све зависи: човек
се може родити на крају света, па опет
некако Бог нађе начина да га пронађе
и да га позове. Али, пре свега, све зависи од тог неког Божијег зова, од тога да
смо Богом позвани да пројавимо да нас
15

Увек се сетим ту Настасијевића, Момчила Настасијевића и
једне његове реченице у једном есеју
О матерњој мелодији, када каже: „Мелодијске је природе сваки живи израз
духа’’. И то је заиста тако. Ја сам то
проверавао на највећим истинама на
које сам наилазио и, заиста, оно што је
свакој заједничко јесте да она има своју
беспрекорну мелодију, да се може отпевати, буквално, та мелодија онога што
се у тој реченици каже.
Разговор водила Ана Црепуљаревић,
вероучитељ након представе „Речи о
свечовеку’’ у Бајиној Башти (представа
одиграна у оквиру манифестације „Дани
Раче украј Дрине’’ октобра 2013. године).
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ВЕСТИ ИЗ
ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
П

рвог фебруара ове године протојереј-ставрофор Голуб Митровић, након
више од 40 година активне парохијске
службе отишао је у пензију. Најпре је у храму
Светог пророка Илије одслужена Света Литургија на којој је началствовао протојереј-ставрофор Голуб уз саслужење свих свештеника и ђакона овог храма. Бираним речима захвалности и
благодарења од оца Голуба су се опростили Архијерејски намесник рачански протојереј Горан
Милинковић и старешина храма јереј Владимир
Васиљевић. Затим се и сам отац Голуб захвалио
браћи свештеницима, својим парохијанима, а и
осталом верном народу, на пруженом разумевању, трпљењу и љубави и затражио опроштај за
начињене било какве грешке према било коме, а
све у духу наше православне Цркве, на спасење
и корист свих нас. Такве речи су дирнуле многе
од присутних. Након тога позвао је све да сврате у црквену салу на послужење и да још једном
заједнички седну и уз „чашицу’’ разговора се послуже и опросте. Том приликом су му сви још
једном појединачно честитали, опростили се
и пожелели му мирне и спокојне пензионерске
дане, које је и заслужио, и да их проведе у што
већем миру и благостању са својим најмилијим.
Из Бајине Баште су га испратили свештеници
Архијерејског намесништва рачанског пригодним ручком и скромним поклоном.

Духовна Башта
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П

о благослову Епископа шумадијског и Администратора
Епархије жичке Господина Јована, Архијерејски намесник рачански
је од тог дана увео у дужност пете парохије при храму Светог пророка Илије у
Бајиној Башти јереја Милинка Лукића,
који је до тада службовао 18 година на
парохији рогачичкој. Том приликом је

извршена и примопредаја пете парохије од стране намесника новопостављеном пароху. Отац Милинко
је представљен верницима присутним на првој наредној одслуженој
Светој Литургији. Братске речи добродошлице и пуно успеха у раду на
новој парохији пожелели су му сви
свештеници нашег храма.

Н

а дан када Српска Православна
Црква прославља Богојављење,
19. јануара 2014. године, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски и Администратор Епархије
жичке Господин Јован рукоположио је
у чин ђакона, а затим и у чин презвитера дугогодишњег вероучитеља Ненада
Рогића из Пилице, који је постављен
на дужност на парохији при манастиру Градац, недалеко од Рашке. Отац
Ненад је као вероучитељ био предан
и истрајан у свом раду, веома цењен и
вољен од стране својих колега и ученика. Оцу Ненаду у даљем раду желимо
свако добро и благослов Божји.

старешина цркве Светог пророка Илије
јереј Владимир Васиљевић
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ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВАЦА
ИЗ ВЕРОНАУКЕ

Т

акмичење основаца из верске наставе у Бајиној Башти. И ове године основци
у Бајиној Башти радо су се одазвали позиву да учествују на такмичењу из верске наставе које организује жичка Епархија. Такмичење се одвија у организацији манастира Градац на челу са оцем Виталијем. Надметање ђака на нивоу намесништва одржано је у суботу 15. марта ове године у парохијском дому Храма Светог
Илије у Бајиној Башти. Учествовало је четрдесет и пет ученика из свих основних
школа рачанског намесништва. Тако велики одзив деце, и ове као и прошле године,
сведочи да деца у нашем граду воле Цркву и веронауку. Надамо се да ће ђаци који
похађају верску наставу имати још сличних повода да се окупе у Цркви. Да напоменемо, од недавно у нашем бајинобаштанском храму деца имају прилике да се окупе
и за певницом на светој Литургији и на тај начин увеличају наша сабрања.
Љубинка Печеничић, вероучитељ
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ТАКМИЧЕЊЕ
СРЕДЊОШКОЛАЦА
ИЗ ВЕРОНАУКЕ

Т

акмичење из веронауке за ученике средњих школа одржано је у манастиру
Светог Вазнесења Господњег у у Овчар Бањи 30-ог марта 2014. године. Из
Бајине Баште учествовали су: Милутин Ристић и Радомир Јанковић – ученици Техничке школе и Јана Ђорђевић, Милица Тенић, Ђорђе Севић, Иван Митровић и Александар Стевић – ученици гимназије „Јосиф Панчић’’.
Сви ученици су показали солидно знање из области хришћанске уметности,
а најуспешнији је био Ђорђе Севић, ученик IIв Гимназије „Јосиф Панчић”, који
је заузео друго место у финалном такмичењу. Ове године је на нивоу Жичке
епархије пријављено 28 ђака, а прво место је припало Дарку Стевановићу из
Гуче.
Присутни вероучитељи су, заједно са координатором за верску наставу јерејем Миломиром Радићем, искористили лепо време и обишли
манастир Успење. Љубазни домаћин, игуман Тимотеј обезбедио је послужење за такмичаре. Општи је утисак да је атмосфера била изузетно позитивна и да су деца из ове светиње понела веома лепе утиске, што
их је учврстило у намери да и даље учествују у сличним дешавањима.
Вероучитељи:
С. Милинковић и Ђакон В. Малешевић
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СВЕТОСТ
И
СВЕТИТЕЉИ

ЂАКОН
АВАКУМ

Свако се некад, пре или касније, у
животу пита о смислу свог постојања.
Зашто постојим, зашто постоји све друго што постоји и како да постигнем тај
циљ свог постојања? Постоје ли уопште
они за које се може рећи да су достигли оно највише и највредније што се у
животу може достићи, што даје човеку
онакво достојанство за какво је рођен?

воту!’’, достигни оно за шта си створен!
На питање који је смисао људског
живота, Црква одговара са две речи:
Царство Небеско! То је вечна заједница
Бога и бићâ која је створио. Живот вечни. Како, међутим, да достигнемо ово
Царство? Одговор је да будемо свети.
Бити свет идеал je хришћанског живота. Живети у овом свету, али не за овај
свет. Земљом ходати, за небеско живети. Свако је призван да се посвети самим тим што је рођен. Бити свет не значи бити чудотворац, већ љубити Бога
свим срцем својим и љубити ближњега као самог себе. А та љубав нас тера
на подвиг и врлину, на пост и молитву,
милосрђе и осећајност за другог. Није
лако, треба се потрудити да се превазиђе свако самољубље. Али није ни
тешко, ако се зна зашто. А Господ обилно награђује, самог Себе даје у Цркви
да се Њиме причестимо и обожимо.
Бићемо свети подражавајући оне које
је Црква препознала као светитеље.
Не да се трудимо да задобијемо дарове
које су они добили од Бога, разнолике и
многобројне, а које нису тражили, већ
да имамо љубав коју су они имали не
живећи више за себе, него за Христа, и
кроз Христа заволевши цео свет.

Трагајући за тим циљем, људи се
труде у много чему: да стекну што
већи иметак, добро образовање, углед
у друштву, породицу, или да се добро
проведу у животу. Има и оних који су
имали више талента и који су се више
трудили од осталих, те су задужили човечанство својим делилма, што је добро
и корисно и за оне који су их учинили и
за нас које су њима задужили. Али, ако
је било шта од тога крајњи циљ људског
живота, крајњи домет човековог бића,
зашто онда радост због неког таквог
остварења није непрестана и потпуна,
зашто у човеку не постоји свест да нема
даље, да је смисао живота остварен, већ
се из многих разлога појави туга и свест
да било шта што смо у животу постигли није коначни смисао нашег живота.
Можда зато што човек види да је све то
пролазно, да не може заувек да се одржи. Дубоко осећа, свесно или несвесно,
да је створен за још узвишенији циљ,
постојан, непролазан. Осећајући племенитост циља људског постојања, родитељи често саветују своју децу речима: „Без обзира на све, буди човек у жи-
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Један од таквих дивних угодника
Божијих је и свети ђакон Авакум.
Овај дивни изданак рода српскога и украс Цркве Божије, рођен је у
Кнешпољу испод Козаре 1794. године од
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учешћа у буни са осталим свештеницима и
калуђерима, крио се као
и многи Срби пуне три
године од турских очију
и, најзад, 1811. године
морао је напустити Босну и манастир Моштаницу. Нешто више од
једне године провео је
у Славонији, узевши са
собом и свога јединца
Стојана и осамнаестогодишњег Авакума, који
се тек беше зађаконио,
као и његову мајку Божану. Из Славоније су
дошли до манастира
Благовештења у Трнави
у околини Чачка, где их
је дочекао игуман Паисије, родом ту из Трнаве,
из фамилије Ристовића.
оца Гаврила и мајке Божане. Просвећен
светим Крштењем доби име Лепоје што
је ваљда требало да наговести како његову телесну, тако и још више душевну
лепоту. Прве појмове о Богу и светој
вери Православној добио је Лепоје у родитељској кући од своје благочестиве
мајке. А када је дечко порастао, а онако млад остао без оца, његова мајка га
одведе у манастир Моштаницу да тамо
изучи књигу, јер је желела да се њен јединац посвети Богу на службу. Ту се замонашио и добио име Авакум.
Године 1809. бунтовни Срби Босанске Крајине и Подкозарја, а под утицајем Карађорђевог устанка у Србији,
дигну и сами устанак, познат под именом Јанчићева буна, који је био свирепо
угушен. Игуман манастира Моштанице Генадије Шувак, који је узео видног
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После пропасти Карађорђевог устанка
у јесен 1813. године, војводе и кнежеви који су остали у Србији морали су
да положе оружје Турцима пред ноге.
Најдуже је у шуми остао Хаџи-Продан
Глигоријевић, па се најзад и он предао
чачанском Муселиму Латифаги. Предавши се, он се доселио и настанио у
Трнавском манастиру. Игуман Паисије и Хаџи-Продан су се договорили и
одлучили да поново дижу устанак, па
су чекали само згодан тренутак за то.
На Крстовдан 14. септембра 1814. године у Трнави, украј Чачка, у манастиру
Благовештењу, Хаџи-Продан, игуман
Паисије, Мијаило и други дигли су
устанак. Међутим, устанак је крваво
угушен, а многи Срби побијени.
Турци су оковано робље у неколико „штафета”, како су називане колоне

Духовна Башта

лио да их све живе
на колац натакне на
Стамбол Капији.
Освануо је 17. (31)
децембар 1814. године. У првој штафети
на колац је набијен
игуман Пајсије са
многим другим Србима, моливши се
Богу да сачува образ
и веру у мукама.
Отац
Генадије,
који беше у другој штафети и који
беше посустао од
путовања, трже се и
заста запрепашћено кад препозна на
коцу игумана Паисија. Застали су и
спроводници са целом
„штафетом”,
указујући робљу на
исту судбу која их
чека.

окованог робља, спроводили у Београд.
Ка Београду се кретала прва колона од
115 људи окованих у синџире, бледих
и уморних; а поред њих су корачали
турски војници носећи трофеје победе
Сулејман-паши. У тој штафети је био и
игуман Паисије као и његов млади ђакон Авакум. За колоном су измучене и
преморене посртале мајка ђакона Авакума Божана и мајка игумана Паисија
Синђелија, које се нису могле одвојити
од својих синова.

Турци, пре него што би узели живот Србима, покушавали су да им узму
најпре душу. Они су, научени од оца
сваке лажи - ђавола, обично нудили све
које су водили на губилиште да приме
њихову погану веру, опраштајући им
притом све кривице и поклањајући им
живот. Мало је било оних који су се хтели тиме користити да би избегли љуте
муке. Радије су одлазили и на колац,
говорећи: „Боље са коца лајати, него са
Турцима клањати”. Па ипак било је и
таквих, који су пристајали да изневере
своју веру.

Колона је најзад стигла у Београд и
сви су се обрели у казаматима, затворени у Небојшу Кулу. Сулејман Скопљак-паша премишљао се каквим мукама да умори „бунтовнике”, те смис-
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Када отац Генадије, прошавши поред живог на коцу набијеног игумана
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Паисија, стиже у тамницу, њега озари
срећа, и на себе заборави када у тамници београдскога града затече жива свога јединца Стојана, кога су са игуманом
Паисијем и ђаконом Авакумом дотерали из Трнаве у Београд. Стојан је био
заједно са ђаконом Авакумом. Али се
оцу Генадију срце брзо поче парати, јер
га заокупи страх од предстојећих мука,
удружен са мислима у којима је гледао
сина Стојана како се увија заједно са
њим на коцу. Зато се реши да прихвати
понуду Турака и да се потурчи. Своју
одлуку саопшти сину Стојану. Рече
му да он ово чини у великој невољи,
а највише ради њега јединца, обећавајући му да ће се једнога дана чим се
прилика укаже, поново вратити у своју
свету веру православну.

ди и неустрашиви ђакон Авакум. Задивљени његовом лепотом и младошћу,
Турци су пошто пото, разним молбама
и претњама, хтели да га потурче и оставе у животу. На сва обећања и наваљивања Турака, презревши свој земаљски
живот и сва блага која му нуђаху, одговарао је молитвом Христу, који га је
невидљиво крепио и као свом војнику
давао му снагу.
Када све понуде осташе безуспешне, Турци изведоше ђакона Авакума
из Куле Небојше, давши му да понесе
колац на који ће бити набијен. Ђакон
је носио колац храбро и весело, и по
предању је целим путем, од Небојше до
места погубљења, из гласа певао: „Нема
вјере боље од хришћанске! Срб је Хри-

О одлуци саопшти и
ђакону Авакуму предлажући му турчење. Ђакон
Авакум за овај предлог не
хте ни да чује. Одвраћаше их од њихове намере, указујући игуману на
двоструко
достојанство
- свештеномонашки анђелски образ и српски национални понос. Отац Генадије остаде при своме и
саопшти Турцима своју и
свога сина жељу, да хоће да
се потурче. Уважише им
Турци молбу и обојицу изведоше из тамнице, давши
их Ибширу, који их на свечан начин потурчи. Од оца
Генадија поста Мула-Салија, а од Стојана - Реџеп.
Од свих затвореника
које су Турци похватали
у Хаџи-Продановој буни,
највише их је занимао мла25

Духовна Башта

стов, не боји се смрти; Страшни Божји
суд и Турке чека, па ви чин’те што је вама
драго! Скоро ћете и ви долијати, Бог је
свједок и његова правда.’’
За ђаконом Авакумом је ишла и његова болом утучена мајка Божана, плачући
и изговарајући полугласно молбе да се
потурчи. Мајка не могаше одолети своме
материнском болу, и у родитељском грчу
са очима пуним суза приступи му и последњу молбу изрече, да се потурчи и спасе свој млађани живот. „Бог ће ти синко,
опростити, јер то чиниш у невољи”, говораше му она. И на ову, пуну бола и ужаса,
мајчину молбу Ђакон Авакум кроз Богом
надахнуту песму одговори:
„Мајко моја на млеку ти хвала!
Ал’ не хвала на науци таквој!
Брзо ћеш се обрадоват’ сину!
Док пред Божје изидемо лице;
Смрт избавља од свакијех беда;
Цвет пролетњи тек за зимом иде,
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Благо томе ко раније умре,
Омање је и муке и греха,
Па што коме Бог и вера дадне,
А још има браће на свијету”.
Дошавши на место погубљења, Турци поново почну саветовати Ђакона
Авакума да се потурчи, те да тако млад
не умре пре времена.
„А збиља, умиру ли и Турци кадгод”?
упита младић смешећи се.
„Е, па умиру дабогме”! - „Онда је
свеједно а пре а после. Што пре умрем
омање ми је греха”, одговори он одлучно. И најзад, у последњем моменту када
му се већ и сејмен пашин приближи да
обави овај трагичан и страшан чин, у
коме Турци уживаху, приближи му се
гласник везиров и рече поруку господара свог који све ово са уживањем посматраше:

„Авакуме, српски сине, ти Паисијев ђаче верни,
Још тренутак имаш само - одреци се свога Христа?
Не хтеднеш ли - ти знаш добро Паисијеву судбу црну!
И тебе ће овог часа, покосити судба иста”.
- „Смрт избавља од свих беда; Благо оном ко пре умре,
Омање је мука прошо, Богу ће се пре узнети.
Од хришћанске вере лепе нема нигде вере лепше,
Чин’те Турци што вам драго, и тако се мора мрети”!

Душеван Турчин један, да уштеди дечку муке, прободе му јатаганом
срце. Мајка је дуго нарицала код коца,
који је са њеним сином јединцем био
усправљен међу друго коље.

Колац на који је тога дана набијен
млади мученик Ђакон Авакум, био
је усправљен међу друго коље, баш на
истом месту где је равно десет година
раније погубљен боговађски архимандрит Хаџи Рувим. Ту је шездесетогодишњи архимандрит, 29. јануара 1804.
године старачким дрхтавим гласом сам
себи читао молитву „На исход душе”, и

по свршетку исте изговорио последње
речи: „Готов сам, чин’те Турци своје”!
Дакле након десет година, на истом
месту, Ђакон Авакум је поновио скоро
исте речи: „Чин’те Турци што је вама
драго”, те је тако Калемегдан уистину
постао место добрих мегдана, на коме
су ови преподобномученици показали
своје неустрашиво јунаштво, извојевали неувенљиву победу и задобили
венац славе од Господа свога и Подвигоположника, да се вечно радују у царству Његовом, молећи се за све оне који
верно поштују свети спомен њихов.
Амин.
(житије светог ђакона Авакума преузето из „Житија Светих’’ аве Јустина
Поповића, са: http://www.svetosavlje.
org/biblioteka/avajustin/zitijasvetih/
ZitijaSvetih1217.htm, 05.03.2014.)
Александра Малешевић
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ОСНИВАЧКА ПОВЕЉА
МАНАСТИРА ДЕЧАНИ

анастир Дечани код Пећи, је
задужбина краља Стефана,
Милутиновог сина, започета
1327. и довршена трудом његовог сина
- краља Стефана Душана 1335. Налази
се на десној обали Дечанске Бистрице,
у клисури, у подножју Стреочке планине, окружен кестеновим и боровим
шумама, окружен планинама, на путу
према немањићевској царској пре-

стоници Призрену. У њему су се као
највећа светиња, поред изобиља злата и
сребра црквених предмета и богатства
дубореза, камене пластике, икона и
фресака, сачувале и чудотворне мошти
његовог првог оснивача.
Његов оснивач краљ Стефан је живео јако тешким животом, пуним успона и падова. Био је чак и у ропству и то
ослепљен, међутим милошћу Божијом
све је то било само
привремено, како би
се показала сила и
милост Божија. Краљ
Стефан је у нашем народу јако поштован те
је уз култ Светог Саве
и Симеона Мироточивог култ Светог Стефана Дечанског највише гајен и негован. У
манастиру се до данас
налазе његове мошти
која свакодневно чудотворе и која представљају један од, уз
Пећку Патријаршију,
највећих браника нашег народа у крвљу натопљеној Метохији.
Манастир се данас
налази у јако тешкој
и нимало завидној
ситуацији
окружен
непријатељски
настројеним албанским
становништвом
са
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свих страна (иако су за време рата у манастиру спас нашли многи Албанци).
Међутим, баш као што је некад било
са његовим ктитором, тако је данас и
са овом светом обитељи. Наиме, и она
нам јасно показује да се сила Божија у
немоћи показује савршена (2 Кор. 12,9),
јер нам светли својим примером како
се треба односити и како чувати своју
традицију и праве вредности које смо
наследили од предака.
Управо о том односу нам говори и
сачувана оснивачка повеља овог манастира, дакле текст који је као законски документ чуван у манастиру као
својеврсни гарант постојања манастира. Опет вољом Божијом овај документ
је сачуван и један је од ретких који је
сачуван, услед турбулентног живота на
овим просторима.

место за градњу, али је вероватно било
заборављено), он приступа изградњи
манастира Вазнесења Господњег, да би
прославио Бога, а себе ставивши у ред
ктитора учинио житељем неба.

У овој повељи Стефан говори о свом
односу према Богу, Светињи и Цркви.
Он говори да су његови (самим тим и
наши) преци прихватили Бога, слушајући речи цара Давида: „Принесите
Господу славу и поштовање’’, те да су
се у Њега уздали и да су се спасли тиме
што су одбацили бригу о земљском, а
почели да воде бригу о небеском, о будућем животу, припремајући себе за
бескрајну славу за коју смо и створени.

Становници Бајине Баште данас
имају велики благослов, јер им је указана прилика да изграде цркву посвећену, ником другом него Светом Сави
– највећем од нашег рода (судећи по речима Стефана Дечанског). Нека нам ова
повеља Стефана Дечанског свима буде
путоказ како и зашто треба градити
овај Саборни храм данас, да и ми будемо
сврстани са светим прецима, славним и
светим градитељима. Јер, трудећи се и
изграђујући цркву ми и сами бивамо
изграђивани и помагани Божјом благодаћу. Надамо се и молимо Бога да прими овај наш заједнички труд и подухват
да бисмо слично Стефану Дечанском,
прославили Бога, али и зарад будућег
живота нас и наших ближњих и помена
упокојених предака.

Управо због тога, из велике захвалности Христу што је преживео и што
му је враћен вид, а имајући на уму смртни час од ког се нико није избавио, ни
краљ, а ни обичан човек, он тражи начин како да захвали Богу и да се у исто
време сврста у ред са славним прецима,
од којих највише истиче Светог Саву,
који је и одредио место за манастир
Дечани. Пошто му је од Бога на неки
тајанствен начин било откривено ово
место (изгледа да је Свети Сава одредио

Ненад Зекавица, студент ПБФ
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ПОЗИВ
СУГРАЂАНИМА

А

рхијерејско намесништво рачанско позива све вернике да узму учешћа у активном животу Цркве у
нашем крају, најпре у богослужењима која се свакодневно врше у нашим храмовима. Сваког радног дана
на јутарњем и вечерњем богослужењу, а суботом, недељом
и празником да учествују и на Светим Литургијама које
су круна богослужбеног живота и живота у Цркви уопште.

О

сим ових богослужбених активности, позивамо Вас
и да учествујете и у друим активностима у организацији намесништва или црквене општине. Тим
пре свега мислимо на духовне трибине које се одржавају
једном месечно у нашем граду, а чији је модератор Соња
Ћоровић, затим радио емисија која се сваке суботе у 09:00
емитује на радију „Фан”, а такође и пред сваки већи празник телевизија „Прима” емитује посебну емисију у вези са
предстојећим празником.

Т

акође, посебну радост представља нова црква која
је посвећена Светом Сави, јер она већ сада, иако у
изградњи, почиње да врши своју функцију Саборне
цркве у нашем граду, тако су за Бадњи дан најмлађи суграђани учествовали у ломљењу чеснице, а један малишан
је извукао и златни дукат чији је дародавац био господин
Јовиша Петровић, затим су на Лазареву Суботу суграђани
могли да присуствују и Литургији под отвореним небом на
месту где се гради храм. Све информације о овим и другим активностима можете пронаћи на фејсбук страницама Црква светог пророка Илије и Црква Светог Саве.
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