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Свето Јеванђеље почиње речима: „Покајте
се, јер се приближило Царство небеско“
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предуслов за наше спасење. 
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Пре свега желим да заблагодарим
Богу, коме се у Тројици клањам и кога
славословим, што је мене недостојног
и грешног слугу, на данашњи дан када
прослављамо празник Рођења
Пресвете Дјеве Марије...
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Позната су имена великих духовника,
наших  духовних отаца: Светог Јустина
Ћелијског, Никанора Хиландарца и Тадеја
Витовничког, грчких стараца Пајсија
Светогорца и Порфирија Кавсокаливита;

11
Духовник

протојереј Зоран Павловић 26
Распоред Богослужења
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Љубав, иако њена суштина није
очима видљива, већ само њене
манифестације, оно је без чега би
живот био потпуно немогућ или,
најблаже речено, тешко подношљив. 
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Реч уредника
Помаже Бог, браћо и сестре!

Никако овом свету да дођу мир и благостање. Ни
претходној муци „леђа“ се нису видела, а већ нова долази.
Опет обећања и упутства шта све треба да се уради да би све
било добро, али ко више има снаге и поверења за то? Сви су
показали своје право и ни мало лепо лице. Мали човек, као
и увек, остао је препуштен самом себи и ономе шта год да га
задеси. Још су јача питања: Куда ићи, шта радити, од кога
помоћ очекивати? А одговор за нас, православне хришћане,
остаје непромењен до краја света. Наш народ је на ово
питање једноставно у песми рекао: „Бјеж у цркву,
Краљевићу Марко“. У Светој Православној Цркви је Спасење
јер ту је Бог, ту су сви Свети и ту је снага и моћ да се издржи
и победи. Сваки хришћанин је данас борац и сведок за
Истину и Правду, као поменути јунак из народне песме, и
због тога велике су опасности и искушења. Ту где су велика
страдања, тамо Бог излива већу благодат, а Сабор Светих са
Свесветом Богородицом, непрестано бди молитвом над
народом Божјим – Црквом. 

Честитајући Вам свима, у име свештеног братства Храма
Покрова Пресвете Богородице, овај велики и радостан

празник Покрова, говоримо: 

„Радуј се радости наша, заклони нас од
свакога зла, чесним својим омофором“!

протонамесник
Бранко Чолић



Драга браћо и сестре, часни оци, народе
Божји,

Помаже Бог!

К ао смерни архипастир Епархије
ваљевске, од чијег се поновног
васпостављења данас навршило

шеснаест година, имам част и благослов да
вам пожелим добродошлицу на гозбу лепе
речи у славу Светог Владике Николаја
Лелићког, Охридског и Жичког, Свесрпског
и Свеправославног; наш Светитељ својим

молитвама наткриљује овај град и овај крај и пред престолом
Божјим заступа васцели православни свет. 

у непосредној близини Вишег јавног тужилаштва, ове
цењене установе, која годинама указује гостопримство нашим
духовним трибинама и предавањима, налази се зграда Ваљевске
гимназије – школе чије су клупе недриле младу српску
интелигенцију у освит двадесетог века. управо тамо излива се
темељ раскошног интелекта младог Николе Велимировића.
Изграђујући се у годинама које следе, он ће задивити
припаднике светских духовних и интелектуалних елита и
подарити драгоцене поуке српском народу у временима највећих
искушења, посртања, страдања и духовних странпутица, које су
обележиле век за нама. Дубоко погружен у Свето јеванђеље, у
голготске кораке Господа христа, надахнут Светосављем и
житијима бројних угодника Божјих кроз векове, истовремено
јединствен ерудита на пољу световне мудрости и уметности,
Владика Николај својим беседничким даром у свевремене поуке
преточио је свако своје обраћање онима који су га слушали.
узношен до гледања лица Божјег, чак и у злогласном Дахауу,
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посведочио је апостолску
максиму „не живим ја, већ
христос у мени“ и снагу
ранохришћанских мученика,
удостојених вечнога живота,
након што су на дар христу овај
пролазни принели. у часима
тиховања крај бистрог
Охридског језера, његово перо
бележило је „Молитве на
језеру“, а душа вапила Творцу
за све којима би недостајале
речи да тај вапај упуте.
Расуђивао је о добру и злу,
беседио под гором, изнад греха
и смрти, о Богу и људима...

„Кад кућа гори, пожар се
гаси споља...“ Пријемчиво
сваком добронамернику
објаснио је свој одлазак из
отаџбине. Дубоко тужан због
изгнаничког усуда, али једнако
свестан да свом народу под
безбожничким јармом може
боље служити издалека. И
служио је... Предано и
беспоштедно, до часа своје
земаљске кончине. Небројено
пута пројављени пророк Божји,
Владика Николај најављивао је,
што су његови ближњи потом и
посведочили, да ће се у свој
завичај вратити. И то се збило,
3. маја 1991. године, када су
његове мошти пренете из
Америке у манастир Лелић,
који је двадесетих година
прошлог века на породичном
имању Велимировића подигао
са оцем Драгомиром. 

Ми, земаљским животом
везани за ове просторе, данас

славимо његове јубилеје – 140
година од рођења, 65 од
престављења и 30 од преноса
светог му тела. Приносимо
хвале и молитве Светоме
Владици Николају, чије смо
грандиозности, изгледа, све
свеснији како време износи
свој суд. Бар би требало томе да
тежимо. у супротном, срца ће
нам охладнети за Бога и
ближње, а то нас може одвести
у нова и даља посртања о
којима нас је духовни горостас
са повленских гребена
опомињао. 

Данашњи Симпосион о
Светом Владици Николају
прилика је да од учених
савременика чујемо коју реч о
њему и ономе што нам је
оставио. Да чујемо, и што је
више могуће, уткамо у своја
срца, како бисмо то, попут
предачког записа, предали на
чување новим поколењима;
овде, у његовом завичају, али и
широм света, који је походио
стопом и гласом, а у којем
данас његова мисао једнако
живи. Обележавање јубилеја
заокружићемо сутра у
манастиру Лелић, литургијским
сабрањем крај моштију
Лелићког златоуста. 

Благодарећи уваженим
гостима предавачима, желим
вам свима добродошлицу и
нека вас Господ чува молитвама
Светог Владике Николаја.
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Свето јеванђеље почиње речима: „Покајте се, јер се приближило
Царство небеско“ (Мт. 3:2 и 4:17). Покајање и преумљење је
предуслов за наше спасење. Формално, света Тајна Исповести и

Покајања је чин помирења човека са Богом у коме покајник од Господа
Исуса христа прима опроштај и отпуштење за греховe које је учинио,
признао, исповедио и за које се покајао. Сам Господ је установио ову
свету Тајну, када је својим ученицима изговорио ове речи: „заиста вам
кажем: што год свежете на земљи биће свезано на небу, и што год
разрешите на земљи биће разрешено на небу“ (Мт. 18,18) и „Којима
опростите грехе, опраштају им се; и којима задржите, задржани су“ (јв.
20,23). Само Бог може да опрости грехе, и Он то чини кроз Свог
јединородног Сина, Који је постао човек ради нас и ради нашега спасења.  

у раној Цркви исповест је била јавна пред целом заједницом и тек
касније, од десетог века, добија данашњи облик, који је нама познат.
Иако је мењала своју спољашњу форму, суштина исповести је остала
непромењена – једно искрено и отворено човеково обраћање Богу.  у
том разговору са Богом,
покајник исповеда (прича)
своје грехове, а Бог му
узвраћа Својом благодаћу,
љубављу и опроштајем.
Покајање у православном
хришћанском схватању
није плач над учињеним
или неучињеним делима у
прошлости, већ је
окренуто ка будућности,
исказујући се као једна
непрестана жеља за
мењањем, за преумљењем
и за обожењем.  Тако
покајани грешник расте
духовно, приближава се
Богу и на путу је ка
исцељењу и спасењу. 

Исповест и
покајање

протојереј-ставрофор
Радомир Алексић



за разлику од православног,
западнохришћанско поимање
исповести и покајања се удаљило
од ранохришћанске традиције.
уместо доживљавања ове свете
Тајне као једног исцелитељског и
терапеутског чина, временом
почело је да преовлада
легалистичко или кривично-
судско схватање и поимање
исповести и испаштања: човек
чини грех, грех је бележен у књигу
код Бога, човек се онда исповеда
(признаје грех који је учинио),
после испаштања (казне) греси су
избрисани и човек иде у рај. у том
контексту епитимија дође као
„служење казне“, а не као
педагошки алат, који помаже
покајнику  да духовно узраста.
Овакво искривљено учење врло
често наводи на осећање да
„покајник” полаже право на рај,
јер је платио своју казну и
намирио рачун са Творцем или, с
друге стране, живи у сталној
стрепњи од казне, која му тек
предстоји. Овде преовладава
страх од Бога над љубављу
Божијом и Бог Судија надјачава
Бога Милостивог и
човекољубивог.

Вероватно под утицајем
западног богословља, код неких
православних хришћана
разумевање свете Тајне исповести
и покајања почело је да се мења и
да добија управо један
легалистички и судски карактер.
Нажалост, оваква пракса данас је
распрострањена у нашем
савременом црквеном животу.  

Неопходно је да се вратимо

Св. Предањском учењу и да имамо
правилан приступ светој Тајни
покајања и исповести, јер кроз њу
ми на најинтимнији начин
градимо однос према Богу, однос
који се заснива на поверењу,
љубави, пријатељству и слободи.
једино кроз овакав однос сузе
покајања претачу се у сузе
радости. Покајани грешник зна да
не полаже право на рај и да га није
достојан, зато се он потпуно
ослања на Бога, уздајући се и
надајући се једино у милост и
љубав Божију. 

Исповест увек мора да буде
праћена покајањем и
преумљењем. Најбоље је када се
исповедамо код парохијског
свештеника, јер он, као добри
пастир, најбоље зна своје стадо.
Као духовни отац и исповедник,
парохијски свештеник је кадар да
прати духовни развој и сазревање,
да саветује у искушењима и да
упозорава у опасностима и да
хришћанина води духовним
стазама покајања и преумљења к
Царству небеском. хришћанин
учи духовну азбуку поред свога
духовног оца, упознаје себе и
тајну греха у себи. зато је
исповест вештина и наука: што
дубље хришћанин осећа грех, то
му је исповест подробнија и
свеобухватнија. Што дубље
сагледава своје духовно
сиромаштво и удаљеност од Бога
то више расте у њему потреба за
покајањем. Покајање и исповест
је тајна која прати хришћанина
цео живот, зато Свети Марко
Подвижник каже да нема краја
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покајању до саме смрти. 
Грех има силу и моћ да одвоји палог човека од Бога и вечнога

живота. Постоје смртни греси: гордост, грамзивост, блуд, завист,
прождрљивост, гнев и лењост, који су по природи својој кобни за
спасење душе и тела. Али постоје и мали, ситни греси које чинимо
свакодневно и који се као коров запарложе у души човековој и полако,
али сигурно гуше семе добра у њој, док душа не свене. Много грешимо
свакодневно, зато хришћанин има непрекидну потребу за покајањем и
исповести. Исповест је као топломер који указује на духовно стање
хришћанина. Колико је хришћанин осетљив на грех и тежину својих
грехова, толико је он свестан свог пада.  

Нажалост, у свакодневној пракси исповест се често своди на пуку
формалност, лишену аутентичности, искрености и транспарентности.
Неретко, многи верници практикују да долазе на исповест„реда ради“,
само као испуњење услова за причешћивање. Други се опет  исповедају
веома површно без претходног испитивања и анализе својих речи, дела
и мисли. И још горе, за време исповести мутаво и немо стоје пред
иконом и крстом, јер „немају шта да исповеде“ и тврде да нису згрешили
иако су безброј пута чули речи молитве, које свештеник чита на опелу:
„јер нема човека да живи а да не греши. И сам Св. ап. јован каже: Ако
речемо да грехе немамо, себе варамо, истине нема у нама“ (1јн. 1:8).



Трећи, не вршећи никакву
духовну смотру и припрему за
Свету тајну, само сведоче
сопственом духовном
сиромаштву и слабости. Више се
набрајају сопствено врлине и
исповедају туђи греси. Своје
грехе, и кад помињу, чине то у
жељи да се оправдају, а не да се
покају. четврти, пак у тежњи да се
„ослободе“ ове форме у целини
пренебегавају исповест.

Исповест би требало да
буде отворени и искрени разговор
о себи са самим христом, а
свештеник је само онај који
представља христа, он је ту у име
Његово. Свештеник је христова
икона и у његовом лику покајник
види христа. Сам Господ кроз

свештеника прихвата, љуби и
прашта грешном покајнику. Ово и
јесте суштински смисао
исповести: да палог и грешног
промени, преобрази и обнови у
непорочног и светог. Грешан
човек никада не може у
потпуности бити исцељен и
очишћен после исповести, јер
исповест и покајање представљају
процес који траје цео живот.

Ако је Црква дар новог
живота, онда су исповест и
покајање јединствена могућност
за помирење са Богом кроз
опроштај грехова у христу Сину
Божјем.

10 Бр. 26 v НОВЕМБАР 2022 v ПОКРОВСКИ БЛАГОВЕСНИК v
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П озната су имена великих духовника, наших  духовних отаца:
Светог јустина Ћелијског, Никанора хиландарца и Тадеја
Витовничког, грчких стараца Пајсија Светогорца и

Порфирија Кавсокаливита; у Русији Светих Серафима Саровског и
Амвросија Оптинског и многих других. Појмови духовник и духовни
отац имају исто или врло слично значење. Духовник је неко ко се стара
о духовном узрастању хришћана, ко их исповеда, води разговоре о
питањима вере, али и свим животним недоумицама и искушењима.

за највећи број верника, улогу духовника ће у потпуности
задовољити њихов парохијски свештеник или неки други
свештенослужитељ месне цркве. На питања о духовном животу,
парохијски свештеник ће дати свакако добар и одговарајући савет. Када
би верницима и поставили питање ко им је духовник, већина би рекла
да га нема, већ да има свог надлежног парохијског свештеника.  Oн
посећује домове својих парохијана, добро их познаје и изграђујe
непосредан однос са њима. Истина је да се црквени живот наших
парохијана често своди на повремени одлазак у храм, причешћивање
једном или неколико пута годишње, слављење славе, присуство на
обредима... Ова реалност није осуда или критика, напротив. Вера је
избор, израз слободе, свако се на свој начин односи према постојању и
животу, то је од Бога добијено као највећи дар. Врло је важно и то нас
радошћу испуњава да све већи број људи жели активнији и продубљенији
црквени живот, а томе смо најбољи сведоци ми, свештенослужитељи.  

Д У Х О В Н И К
протојереј
Зоран 
Павловић



Бр
. 2

6 
v

Н
О

В
Е

М
БА

Р
 2

02
2 
v

П
О

КР
О

ВС
КИ

 Б
Л

А
ГО

В
ЕС

Н
И

К
v

Баш код тих верника „почетника“
је врло битна улога свештеника –
духовника. Он треба да се
потруди да особе које прилазе
вери, који је тек упознају, на
прави начин упути у црквени и
литургијски живот.  Да им даје
упутства о правилима, нормама
и препорукама које је Црква
прописала. А то обухвата
припрему за причешће, како да
се односе према посту, да се
исповедају, да им се препоручи
одговарајуће молитвено правило
и читање Светог писма и поучне
духовне литературе. једном

речју, да им се постави добра,
здрава и постојана основа за
будуће духовно напредовање. Да
се између верника и свештеника
створи однос међусобног
поверења, поштовања и љубави.
заједнички се треба трудити да
се из тог односа добије прави
резултат, да се развије добар
плод. А тај плод је спасење
човека, јер Бог „хоће да се сви
људи спасу и дођу у познање
истине” (1. Тим. 2; 4).   

Треба нагласити да је
веома важно да хришћани не
беже од сопствене одговорности

12



у поступцима, мишљењима и осећањима. Да не оду у крајност и да ту
одговорност не пребацују на  духовника, да он не доноси одлуке уместо
њих, да не решава њихове проблеме, а да они остану потпуно пасивни.
А ту је и утицај духовника да то не допусти. Свештеник помаже тако
што даје поуке, савете и смернице у доношењу битних животних одлука
и решавању тешких проблема, али никако не треба да преузима
одговорност. То Бог тражи од човека, да буде активан, да буде учесник,
а не неки неми посматрач свога живота и свега што се око њега дешава. 

Дакле, хришћанин треба углавном да буде у непосредном и живом
контакту са својим парохом или неким другим блиским свештеником.
Ако неко има какав озбиљнији проблем у животу, биће понекад
потребно да се обрати и неком искуснијем духовнику. Добар свештеник
ће га сигурно и сам упутити код кога да оде ако се ради о неком
проблему за који свештеник није сигуран да ће дати одговарајућу поуку. 

Наравно да има и мирјана који су достигли виши духовни ниво,
да теже даљем усавршавању. Они имају потребу за неким искуснијим
мирским свештеником или духовником у монашком чину, да их овај
прецизније и строже руководи, да их ближе и дубље упозна и прати
њихову духовну борбу и напредак у вери. Такви хришћани имају потребу
да се чешће саветују са својим духовним оцем, како би свој труд
усмерили тамо где је најпотребније. Кроз послушање, честу исповест и
душекорисне разговоре.

Нажалост, често видимо и чујемо како поједини хришћани иду
од једне цркве до друге, од једног до другог манастира, да би од више
свештеника добили одговоре на иста, често и најбаналнија питања. Па
се субјективно приклоне ономе чије му се мишљење више свиђа.
Међутим, не задржавају се дуго, па иду даље, да би, у ствари, задовољили
своје тренутне егоистичне жеље. Не треба тражити савршеног
духовника, јер ту идеју савршенства сами људи стварају. Воде се својим
мишљењем какав би он требало да буде. То идеализовање је нездраво,
често то одводи у духовну обману, у прелест, па и у раскол, а најопасније
је кад пређе у јерес. Не треба од свештеника правити идоле (склони смо
као народ идолатрији човека), некакве гуруе, харизматике, животне
вође, управитеље савести, који ће у потпуности контролисати сваки
сегмент човековог живота. То је потпуно извитоперавање онога што је
у православној традицији значење духовника. Из историје Цркве познат
је пример када су апостоли Петар и Павле морали да мире хришћане
који су се делили на следбенике једног или другог.

Духовник, духовни отац (Грци кажу геронда, авва; Руси старец) је
благодатни ауторитет од Бога дат човеку. И баш однос духовник –
духовно чадо (чедо, дете) треба да да се гледа као дар Божији, као љубав,
поверење, заједница, учествовање, живот у христу, у Литургији.
знаменити теолог нашег времена, недавно преминули Епископ
диоклијски Калист Вер додаје и ово: „у реалности, однос није двостран,
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него тростран, поред духовника
и и ученика, постоји и трећи
члан, Господ Бог наш“.  Апостол
Павле говори хришћанима
Коринта: „...поучавам вас као
своју милу децу. јер ако имате и
хиљаде учитеља у христу, али
немате много отаца. јер вас у
христу Исусу ја родих
јеванђељем...“(1Кор 4, 14-15).
Апостол није за Коринћане
просто учитељ или педагог, већ
отац, онај који их је духовно
родио. 

Данашње време,
„модерно“ време нуди нам и
један нови облик духовништва,
да га назовемо интернет–
духовништвом. Постоји
мноштво православних
црквених сајтова, који нуде
доста текстова Светих Отаца,
одговоре свештеника на
најразличитија питања верника,
па брзе контакте и разговоре
„уживо“ путем Скајпа,
Вибера...Доста позитивних и
корисних ствари људи пронађу
на интернету. „Мисионарска
писма“ Владике Николаја
Велимировића се могу
упоредити са данашњом
интернет комуникацијом. Има и
духовника који врло озбиљно на
овај начин комуницирају са
својом духовном децом, јер
лакше премошћују физичку
удаљеност, и то успешно
функционише. Ипак, овај вид
духовног односа треба да служи
као помоћно средство, као
надоградња, а главни извор
духовног живота се налази
искључиво у Тајни Цркве, кроз
учешће у евхаристијском

сабрању и причешћивање Телом
и Крвљу христовом.

„Лествица“, „Старечник“,
„Добротољубље“, „Житија
Светих“ – пребогате и
преобилне су ризнице духовних
мудрости које се налазе у овим
и многим другим делима
насталим кроз вишевековно
васпитавање духовног
успињања и узлета
богочежњивих људи. у њима се
налазе описи мноштва поучних
догађаја, као и прецизна и
темељна упутства и савети за
духовно руковођење, Наравно,
треба нагласити да је ова
литература настала искључиво у
монашкој средини и да је
намењена првенствено онима
који су изабрали монашки
животни пут. Али, ако се у
деловима и правилно
прилагођава, преноси и разуме
може бити  изузетно
душекорисна и за мирјане.

у молитви Светог
Симеона Новог Богослова је
сликовито и сажето описано
шта је улога духовника:
„Господе, који не желиш смрти
грешника, него да се обрати и
жив буде, Ти који си дошао на
земљу да обновиш живот у
онима што усред греха леже
мртви и да их удостојиш да виде
Твоју истинску светлост
онолико колико је човеку
могуће, пошаљи ми човека који
Те зна, да му служим као Теби и
да , творећи вољу твоју у њему,
удовољим Теби, једином
истинитом Богу, тако да се и ја,
грешник, удостојим Царства
Твога.“
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Љ убав, иако њена суштина није очима
видљива, већ само њене манифестације,
оно је без чега би живот био потпуно

немогућ или, најблаже речено, тешко подношљив.
Разне психолошке студије су показале да новорођенче,
чак иако му буде обезбеђено све потребно за живот
(храна, пиће, одећа, хигијена...), без нежности и пажње,
односно љубави, умире. Она је одувек била идеал којем
се тежило, тако да су многи своје животе жртвовали на
„олтару љубави“. Дакле, од самог почетка, она је можда
најважнији чинилац живота свакога човека и
подразумевала је неку врсту односа и везе.

На Википедији она је дефинисана као „стање релативно јаке
емотивне наклоности према некоме или нечему. Љубав је разноврсност
различитих емоционалних и менталних стања, типично снажно и
позитивно доживљаваних, која се крећу од најдубље међуљудске
наклоности до једноставног задовољства. један пример овог опсега
значења јесте да се љубав мајке разликује од љубави према супругу и
разликује се од љубави према храни. Најчешће се љубав сматра емоцијом
јаке наклоности и личне привржености. Љубав, исто тако, може да буде
врлина која представља људску љубазност, саосећање и наклоност —
„несебичну лојалну и добродушну бригу за добро другога”. Она, исто
тако, може описивати саосећајна и срдачна деловања према другим
људима, себи или животињама.“

Љубав је свеобухватна и свуда присутна у животу човека и, као
таква, она је веома лична. Прва љубав с којом се срећемо јесте породична
љубав, љубав која повезује нераскидивим везама децу са родитељима,
браћу и сестре, чланове шире и уже породице. затим, полна љубав која
треба да повеже мушко и женско и одведе их у Богом благословени брак.
Говорећи о овој врсти љубави, православни хришћани никада не могу
имати било какве сумње, то је наша традиција, то је наша Вера, то је
учење Цркве, то је Божији благослов.  Даље, препознајемо љубав међу
пријатељима, због које увек желимо добро другоме и спремни смо да
саслушамо и помогнемо том другом. И на крају, треба поменути
најважнију, Божанску љубав. Ова љубав је узрок настанка света и човека,
тачније свега створеног. Њоме вођени,  Створитељ постао је творевина,
како стоји у Символу вере „оваплотио се... постао човек... страдао за нас...
погребен... васкрсао... вазнео се на небеса и седи са десне стране Оца“ са
нашом људском васкрслом природом. Овом Његовом љубављу повезали

ШТА (НИ)ЈЕ ЉУБАВ?
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су се створени и нестворени
свет, небо и земља, и свакоме је
дата могућност да из „горњег“
света добија неограничену
помоћ – благодат, којом се
побеђује и превазилази свака
мука, искушење и немоћ.

Савремена цивилизација,
као и све што се подразумева
под тим, препознаје и, како се
чини, помиње ове врсте љубави,
али и додаје штошта. Тако,
појам љубави се користи како би
се оправдала најнижа и
најгнуснија дела (јер „ко сме да
стаје на пут љубави“), која
унижавају свакога ко год да се
нађе у том „лонцу“. Можда је ово
најбоље илустровати једном
причом.

„Старац је, пролазећи
поред једног младог човека и
видећи га да једе рибу, упитао га:

Шта то радиш? И даље
тече разговор:

Младић: једем рибу.
Старац: зашто једеш

рибу?
Младић: једем, јер волим

рибу.
Старац: Млади човече, ти

хоћеш мене да убедиш да си зато
што волиш рибу, исту упецао,
убио, уредио, испекао и појео.
Не, ти рибу не волиш, ти волиш
себе“

Мање или више, много
тога што се данас подводи под
појам љубави само је слика ове
приче. Првенствено, гледа се и
тражи сопствени интерес у том
односу, односно колико се
користи или задовољства може
из њега извући. Најстрашније од
свега је то што се личност, али и
слобода као једна од основних

одлика исте, у потпуности
негирају и потиру. човек постаје
предмет задовољења и
задовољавања неких потреба,
често и оних потпуно
недостојних достојанства
човека, уз спремност да и себе у
потпуности подреди и понизи,
само да се нека корист оствари.
Довољно је сваку страст,
задовољство и грех прогласити
за љубав и проблем је решен, јер
ко сме против нечега што је тако
узвишено као љубав. 

јасно је да оваква „љубав“
и све оно што проистекне из ње,
не само да не уздиже човека, већ
напротив, потпуно га сурвава у
најдубљи мрак и очај из кога се
тешко својим моћима, па чак и
уз помоћ других, може
ишчупати.  у таквом стању
једино сила „одозго“ помаже.  

заједничко свим овим
поменутим „врстама“ љубави
јесте одсуство или присуство
воље и спремности на
ДОБОБРОВОЉНу ЖРТВу.
Жртва је можда најнеомиљенији
термин савременог човека, јер
ко је данас спреман да претрпи
било шта, да изађе из своје
удобности и да да нешто од себе,
а да при том не очекује нешто
заузврат. Слава Богу да још увек
има таквих људи, али приметно
је да их је све мање. Данас се,
уместо овог појма ЖРТВА,
користи други ОДРИЦАЊЕ,
вероватно јер не потреса и
узнемирава „танана и нежна“
осећања према самом себи (ми
православни хришћани бисмо
рекли самољубље и гордост)
данашњег човека.

Дакле, ако хоћемо даБр
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видимо да ли је оно што се назива љубављу права љубав и како према
њој да се поставимо, неколико ствари морамо имати на уму.

Слобода, да ли је однос присилан или вољан, без обзира на
оправдања и рационализације иза којих се неко заклања.

Жртва, да ли је обострана и вољна, поднета с радошћу јер има
виши циљ.

Изграђивање и усавршавање личности, у правом љубавном односу,
свака страна узраста и напредује, тако  „стичући“ највреднију и потпуно
нематеријалну „корист“, постаје боља особа.

Господ Исус христос, за нас православне хришћане, јесте
најважнији „чинилац“ сваког љубавног односа, јер само „гледањем“ кроз
Његове очи оног другог никада нећемо погрешити у том односу, које год
природе он био. Те Очи су пуне љубави и разумевања за сваког, само је
с Њим човек  спреман да поднесе и издржи жртву која чак превазилази
и логику и природу, али увек имајући свест да све оно што се ради и
подноси не сме прећи границу доброг, корисног и усавршавајућег и за
нас и за другога. Најједноставније речено, основа и пример сваке наше
љубави требало би да буде Његова љубав према нама. једино је та љубав
покретачка, стваралачка и спасавајућа и способна да преокрене свет.
Сила те љубави држи свет да не оде у хаос и ништавило, и докле год на
земљи буде било људи који ће бити њени предајници и преносиоци, овај
свет ће постојати.



Свети Владика Николај у свом делу „Молитве на језеру“ испевао је
најлепше стихове о љубави показујући њену суштину.

„Љубав ме чини Богом, а Тебе
Боже, човеком... Љубав не зна за

време и простор. Она је ван времена и
ван простора... Кад сам спојен с

Тобом љубављу, онда не постоји небо и
земља – постоји само Бог. Нити
постоји онда ја и ти, - постоји само

Бог... Кроз љубав ја не гледам себе, но
само Тебе. Кроз љубав ти не гледаш

себе, но само мене. Љубав се жртвује и
не осећа жртву као давање, но као

добијање. Децо земаљска: реч љубав је
најдужа молитва. Постоји ли земаљска
љубав, питају ме суседи...  Онолико исто

колико и земаљски Бог... Господе,
удостој ме љубави, којом Ти живиш и
живот дајеш. Удостој ме љубави твоје,
Господе, и бићу слободан од свих закона.
Усели љубав Твоју у мене, и љубав ће

ме уселити у Тебе.“
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БЕСЕДА НА ДАН
РУКОПОЛОЖЕЊА У ЧИН

СВЕШТЕНИКА

П ре свега желим да заблагодарим Богу, коме се у
Тројици клањам и кога славословим, што је мене
недостојног и грешног слугу, на данашњи дан када

прослављамо празник Рођења Пресвете Дјеве Марије,
заступнице и молитвенице, за сав род људски пред престолом
Свевишњега, кроз полагање Свете Деснице Вашег
Преосвештенства, удостојио да доживим личну Педесетницу и
како бих живот свој посветио сужењу Њему и Вама и свом
народу.

Стога желим да заблагодарим Вама, Ваше
Преосвештенство, што сте ме удостојили и учинили да будем
саслужитељ истинске Скиније коју постави Господ, а не човек.

Сада слободно могу рећи да је заиста велика благодат
Духа Светога која се даје у Светој и узвишеној тајни
Свештенства, а самим тим представља и огромну одговорност
за коју ћу морати дати одговор на Страшном суду христовом.

Призив и љубав према Богу и Цркви, потом и узвишеној
Тајни Свештенства носио сам у срцу од малих ногу, а ту љубав
су ми усадили моји родитељи, пре свега отац који је и сам
свештеник на њиви Господњој. Неизмерну захвалност дугујем
њима на пруженој љубави, васпитању, помоћи и пожртвовању
кроз цео мој живот. Такође, и мојој супрузи Наташи и сину

ПОКРОВСКИ БЛАГОВЕСНИК v ПОКРОВСКИ број - 2022 v

јереј
Милорад 

Петровић

у име Оца и Сина и Светога Духа

Ваше Преосвештенство,
Високопреподобни игумане,

часни оци и ђакони, 
драга браћо и сестре,



Петру на
с в а к о д н е в н о ј
подршци коју
добијам од њих.

Не могу а да
не поменем и да
з а б л а г о д а р и м
мојој браћи,
презвитерима и
ђ а к о н и м а
Покровског храма,
како овим
садашњим тако и
умировљеним, јер
су још од мог
поласка у
Богословију, па све
до дана данашњег,
увек били ту за
мене да ми дају
истински савет и
пруже подршку.

Кључне речи
за мене које и сада одзвањају у
мојим ушима, током моје
Педесетнице, јесу речи које
изговара Епископ
новорукоположеном: „Прими
залог овај и сачувај га целим и
неповређеним до последњег
даха твог јер ћеш о њему бити
питан о другом и страшном
Доласку великога Бога и Спаса
нашега Исуса христа.”

Стога, свестан
одговорности и озбиљности
позива који ми се даје, молим
Преблагог Господа и мајку
Божију, а такође и стубове ове
наше богомчуване Епархије
ваљевске, Св. Владику Николаја

Св. Аву јустина да ми подаре
снаге и истрајности како бих
пут који данас започињем,
достојно привео крају, те да
најмањи ја, једнога дана при
сусрету са Господом, лицем к
лицу кажем: „Добар рат
ратовах, трку заврших, веру
одржах“, а са надом у срцу да ћу
зачути одговор Свевишњега:
„Добри и верни слуго, у маломе
си био веран, над многима ћу те
поставити, уђи у радост
господара свог.” 

АМИН.
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Решење:
Тропар покрову Пресвете Богородице

Данас као Православни народи светло празнујемо, осењени твојим, Богомати, доласком, и гледајући твој пречисти лик,
умилно говоримо: закрили нас славним твојим покровом и од свакога зла нас избави, молећи Сина твога, христа Бога на-

шега, да спасе душе наше.
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