
1  

Спасовдан, лист Србске мисионарске парохије Вазнесења Господњег у Рокфорду 

Уводна ријеч 2 

Дух и душа,  3 

Парохија се не ствара она се рађа 4 

Прави значај имена СРБ 8 

Место где су чуда могућа 16 

Поглед, поука и порука са Зебрњака 21 

Изабран нови поглавар Коптске цркве 
 
Спорни изглед православне цркве у Паризу 
 
Кардинал пред смрт исповедио  новинарима 
истину о папи 
 
Загреб у Паници 
 
Сатана и његов рад у Божијој творевини 
 
Сјена земље недођије  
 
Парохијска дешавања 

27 
 
28 
 
 
29 
 
31 
 
35 
 
38 
 
39 

Inside this issue: 

 

Главни и одговрони уредник 

Протонамјесник др Бранислав Кончаревић 

 

Замјеник главног и одговорног уредник 

Тодор Митровић 

 

Редакција 

Илија Пуповац 

Сандра Глишић 

Димитрије Станојевић 

 

Савјет Спосовдана 

О. Серафим (Милојковић) 

Бошко Торбица 

Никола ђилас 

Павле Радованчевић 

Милан Плавшић 

 

Фотографије 

Драженко Јанковић 

Димитрије Станојевић 

 

Адреса 

(Spasovdan) Спасовдан 

P.O Bax 15544 

Loves Park, Il 61132—5544 

E-mail; branislav.konco@hotmail.com 

 

СПАСОВДАН 
Лист за вјерско-културна и цивилизацијска питања Србске Православне Парохије  

Светог Вознесенија Господњег у Рокфорду 
 

Спасовдан излази благословом Владике новограчанико-средњезападноамеричког 

Г.Г. Лонгина 

 

Спасовдан излази једанпут годишње (око Божића). (До сада је излазио три пута 

годишње). 



2  

Спасовдан, лист Србске мисионарске парохије Вазнесења Господњег у Рокфорду 

 Драга браћо и сестре, 

 Драги парохијани, 

 Поштовани србски домаћини, 

 

 Из разлога (саборност, љубав и свест да писана реч обезбеђује трајање чувања 

духовних, културних и сваких других вредности на добро свога народа), на којима је за 

Васкрс, не тако давне 2005. године утемељен и почео са штампањем, због економске 

ситуације, Спасовдан је након станке од неколико месеци поново у рукама својих читалаца. 

 Дивећи се израженој жељи својих парохијана за очувањем свог духовног, културног и 

националног идентитета, парохијски свештеник, Протонамјесник, др. Бранислав Кончаревић, 

остао је чврст у уверењу да је часопис СПАСОВДАН незаобилазно средство у остваривању 

хришћанске мисије и горе наведених потреба.  

 Инспирисани изузетним доприносом петогодишњег издавања часописа 

СПАСОВДАН, на афирмацији културних, духовних и моралних вредности нашега народа и 

хришћанској мисији наше парохије, Повереништво са свештеником одлучили су да се 

СПАСОВДАН поново почне штампати, за сада, једном (око Божића), не више три пута 

годишње . 

 Хранимо се надом да ће СПАСОВДАН остати дугогодишњи чувар нашег језика и 

украс наших духовних и културних поља широм Америке. 

 Озаримо га љубљвљу, инспиришимо се благодарношћу речи—СПАСОВАДАН. 

 

 Тодор Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Својим читаоцима и пријатељима, као и свим људима добре воље, 

Спасовдан честита Божић и Божићне празнике и Нову 2013 годину и 

поздравља их хришћанским поздравом 

Мир Божији—Христос се роди! 

Ваистину Христос се роди! 
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Архимандрит Рафаил (Карелин) 
 

 У  с а в р е м е н о ј  р е л и г и о з н о ј 

литератури стално се мијешају два 

различита појма: «дух» и «душа», шта 

доводи до многих нејасноћа и недоумица. 

Зато бисмо се хтјели кратко зауставити на 

овом питању. 

 Дух је око душе, усмјерен према 

вјечности; душа—то су унутрашње очи 

човјека усмјерене према области земаљског 

битисања у свим његовим многоструким 

аспектима. 

 Од манифестација човјечијег духа 

треба именовати, прије свега, религиозно 

осјећање као способност директног 

преживљавања реализма духовног свијета и 

интуитивног проницања у метафизички 

свијет. То је осјећај унутрашње 

вјеродостојности духовног опита. Он се 

буди, он се оживљава у човјеку дејством 

благодати; његов почетак је покајање, а крај 

љубав. 

 Религиозно осјећање присутно је у 

човјеку. Човјек се разликује од животиња, 

прије свега, тиме шта је он религиозно биће. 

Ово осјећање може бити изопачено, као шта 

су изопачени ликови на неравној површини 

огледала, оно може бити потиснуто и 

ублажено човјечијим страстима, он се може 

сакрити у дубину подсвијести, али 

апсолутно нестати не може. Друга 

манифестација духа то је «унутрашњи 

логос», то је спознајна сила, која дјелује на 

нивоу идеја и суштина. Треће, то је 

способност проматрања упућености човјека 

према Божанству, када Богоопштење постаје 

слободни акт човјечије личности. У самој 

основици проматрања лежи патња као 

способна концентрацијска сила духа на 

проматраном предмету, и реактивна сила, 

која штити дух од вањске агресије. 

 Душа у себи има слиједеће силе: 

Прва је разум и расуђивање. Она се 

манифестује двојако—кроз лексично и 

живописно мишљење: она не прониче у 

суштину ствари, она је одвојена од духовног 

свијета: она изучава само појаве и особине. 

У палом стању разума она постаје узурпатор 

Логоса и оних спознајних сила, које су свети 

оци назвали умом. Душевни разум се 

прогласио као јединствени инструмент 

гносиса, он претендује на рјешење 

метафизичких питања, која леже иза 

његових граница могућности. Убацио се у 

област религије и хоће да буде тамо 

диктатор. Он гледа себе као на господара 

свијета, (наставак на  33. страни) 

Дух и душа 
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K ada si već nekoliko godina parohijanka  

hrama, koji se nalazi u tvojoj  parohiji, i kada 

razmisliš, shvatiš da stvaranje parohije i nije tako 

jednostavna stvar. Na dobro se navikneš lako, ono je 

sasvim prirodno, kao čist vazduh, jer, tu su normalni 

ljudski odnosi. Ali, oceniti ga u punoj meri možeš 

samo kada ga izgubiš. 

Čini mi se da se dobra parohija ne stvara, već rađa, 

kao dete, pesma ili naučno otkriće. Postoje uzroci 

njenog rađanja, postoje uslovi, koji omogućavaju da 

ona dođe na svet. Ali, nikada sa uverenošću ne treba 

reći, rodiće se ili ne. I opet, o uslovima i uzrocima 

rađanja parohije, može malo i da se porazmisli. 

Osnovni uzrok rađanja pravoslavne parohije – jeste 

Bogosluženje. Parohijane hrama u prvom redu ob-

jedinjuje zajedničko učešće u Svetim Tajnama, kao i 

molitva. Upravo ovo razlikuje parohiju od svemogu-

ćih klubova «Za one, kome tre...», ili obratno, razne 

radionice stvaralaštva za  decu i omladinu. Što je 

Bogosluženje čoveku draže  i bliže, to je njegova 

veza sa crkvenom zajednicom, odnosno parohijom, 

čvršća. 

Kada biramo drugove, mi stvaramo krug druženja 

polazeći od svojih interesa, ukusa i pogleda na život. 

Centar ovog kruga – jeste naše «ja». Ali, parohija je 

pozvana da objedini ljude oko Hrista. I samo u tom 

slučaju ona je sposobna za život. Sve ostalo – nasto-

jatelj, koji stvara parohiju, dobra dela, koje parohi-

jani čine, lepa zgrada hrama – mora da bude kao 

prilog. Inače će parohija da liči na kuću koja je 

sagrađena na zemlji bez temelja (Luka 6, 49). 

Crkvu Hristovu često upoređuju sa brodom. A može 

da se uporedi i sa celom flotom, koju čini mnoštvo 

malih brodića – parohija. A nastojatelj je sličan 

kapetanu broda, i uloga njegova je u plovidbi po 

životnom moru. 

Ali, nije jed-

nostavno da se 

sve to ponovo 

proceni. Sovjet-

ske reforme nisu 

slučajno us-

merene na razbi-

janje Crkve iznu-

tra. One su pre-

vashodno uvodile 

d e m o k r a t s k u 

upravu za paro-

hije – to su tragično nezaboravne  «dvadesetice». 

A Crkva je po svojoj prirodi hijerarhijska. I zbog 

toga na parohiji mora da bude paroh koji upravlja 

njenim životom. On ne samo da izdaje direktive i da 

traži poštovanje, već nosi otadžbinsku odgovornost 

za sve parohijane i za sve što se dešava u njegovoj 

parohiji. Ako i sam nastojatelj ima ljubavi prema 

Bogu i ljudima, ako se njegov rad vidi na delu, a ne 

samo na rečima, ako je spreman da radi svoje pastve 

žrtvuje i vreme, i snagu i zdravlje, ljudi će obavezno 

to da uvide i da ocene. I on će postati pravi primer i 

uzor. 

Veoma je važno da paroh, bez obzira na svoju 

zauzetost, nađe vremena za lično pojedinačno 

opštenje sa parohijanima. I dobro je ako se to 

druženje gradi oko duhovnog života. Na primer, kod 

nas u Sveto-Troickom hramu, veoma važnu ulogu u 

razvoju parohijskih odnosa odigrali su svakodnevni 

PAROHIJA SE NE STVARA. ONA SE RAĐA 
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susreti i besede nastojatelja igumana Pahomija sa 

parohijanima. Na tim susretima otac Pahomije zajedno 

sa parohijanima čita dela Svetih otaca i  parohijani 

zajedno sa ocem rasuđuju o duhovnom životu. I ne 

samo da sami mnogo saznaju, već i svojim bližnjima 

kasnije mogu da ispričaju kakvo je mišljenje 

sveštenika po ovom ili onom pitanju. Posebno je to 

važno za ljude, koji tek što su pre-

koračili prag hrama. 

Parohiju učvršćuje zajednička mo-

litva, ne samo u hramu za vreme 

bogosluženja, već i u domaćem 

pravilu. Kelijno ili domaće pravilo 

– stvar je potpuno lična. Ali, pone-

kad i ovo može da bude stvar za-

jedničkog delovanja. Praktikuje se, 

na primer, molitva po dogovoru, 

kada se nekoliko ljudi dogovori da 

se za nešto  Bogu mole u određeno 

vreme, gde god da se u to vreme 

nađu. Ali, za takav napor, na 

žalost, nas pre svega pokreće neka nesreća. 

Evo, čitanje Psaltira za vreme višednevnog posta – 

ovaj napor je planiran. U našem hramu su Psaltir po 

blagoslovu nastojatelja počeli da čitaju od Božićnog 

posta 2004. godine. Dvadesetoro ljudi su svakod-

nevno, u skladu sa pravilom, u toku celog posta čitali 

po jednu katizmu, pominjući na «slavama» sveštenos-

lužitelje, učesnike čitanja, kao i žive i upokojene srod-

nike. Na taj način bi svi zajedno pročitali ceo Psaltir 

za jedan dan, a svaki učesnik – za ceo post. Sada u 

čitanju Psaltira učestvuje više od osamdeset ljudi. Za 

mnoge je ovo čitanje Psaltira postalo prvo pravo 

poznanstvo sa Psaltirom u smislu čitanja zajedničke 

molitve baš onako kako treba. Osim toga, svaki učes-

nik čitanja uči se da na sebe preuzme odgovornost za 

zajedničku stvar. 

Veliki događaj u životu i važna faza u okviru 

učvršćivanja u veri, za mnoge parohijanke našeg 

hrama postalo je osnivanje ženskog amaterskog hora  

2006. godine. U ranohrišćanskoj Crkvi nije bilo 

horova, pojanje za vreme Bogosluženja vršio je  verni 

narod u hramu. Osnivanje amaterskog hora omogućilo 

je našim parohijanima da učestvuju u Bogosluženju i 

da ga bolje spoznaju. Mnogi nisu 

imali ni osnovno muzičko obra-

zovanje, ali sve ih je objedinjavala 

žarka želja da nauče da pevaju i to 

baš u hramu. I zahvaljujući 

strpljenju našeg dirigenta Svetlane 

Pjankove, tu želju su uspeli da ost-

vare. 

Učestvovati u Bogosluženju, iz  

raznih razloga ne mogu baš svi, ali,  

primiti učešće u životu parohije, 

može svako. Pomoć u sređivanju 

hrama ili okolnih prostorija, u 

trpezariji ili u pripremi za praznik – 

daje daleko više  onom ko pomaže, nego hramu i nje-

govom nastojatelju. Sećam se, kada sam tek počela da 

idem u hram, jako sam želela da postanem kao crkven-

jak, i da učestvujem u svakodnevnom životu hrama. 

Ali, čak i najjednostavnija pomoć u hramu tada mi se 

činila nečim nedostižnim: kako da ja tek tako, ne zna-

jući nikoga od sveštenika i parohijana, počnem da 

učestvujem u životu hrama? Kada su mi na Svetoj 

Tajni Krštenja  predložili da sipam svetu vodu, bila 

sam presrećna. 

Počela sam postepeno da dobijam i druga poslušanja u 

hramu. Ali, onog prvog zajedničkog spremanja i po-

moći u trpezariji – do današnjeg dana sećam se sa nos-

talgijom. Jer, upravo sam tada shvatila, da čovek za 

Boga ne može da učini ništa. Sve, što on radi u hramu, 

njemu lično je potrebno hiljadu puta više, nego Tvorcu 
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i ostalim ljudima.  Za svako delo, koje se čovek posta-

rao da uradi u slavu Božiju, on dobija ono, što je neko-

liko puta iznad praktične koristi od njegovog rada. 

Pomažući u hramu, čovek je nešto shvatio, nešto nau-

čio, video sebe sa strane. I to postaje skuplje od bilo 

kog poklona. 

Sa kolegama, pedagozima veronauke, često pričamo o 

tome kako ne znamo  da li od našeg predavanja imaju 

koristi deca i roditelji, ali mi lično – nesumnjivo 

imamo, i ogromna je. 

Uostalom, upravo veronauka u školama pomaže ne 

samo deci, već i njihovim roditeljima da se osete kao 

deo parohije, da uvide prostor sopstvene delatnosti. 

Mnoge porodice u hram dolaze zajedno sa decom. I 

više od toga, znam mnogo slučajeva, kada upravo 

zbog obaveze da vode dete na veronauku, roditelji 

počinju redovno da idu u hram. Dešava se i ovo: ono, 

što se detetu predaje na veronauci, sve više i više in-

teresuje njihove roditelje, i oni se polako uvlače u taj 

proces. 

Uopšte, veronauka, kako ja vidim, jeste veliko polje 

misionarske delatnosti. Jer, na veronauku dolaze deca, 

ali, i odrasli, koji žele da nešto saznaju, koji su 

spremni da nešto čuju. A ako im je na veronauci in-

teresantno, oni dovode i svoje rođake, drugove, 

poznanike. Međutim,  ne treba misliti da je onaj, koji 

je novi došao,  važniji od onog koji je stalno u parohiji 

i na veronauci. Učvršćivanje u veri se nastavlja ceo 

život. A pravilno organizovana  veronauka vaspitava 

prave misionare i parohijane, za koje je parohija buk-

valno od pelena važan deo njihovog života. 

U razvoju parohijskog života učestvuju i novine, i sajt 
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Troickog hrama,  koji su takođe bili osnovani po bla-

goslovu našeg nastojatelja oca Pahomija 2006. godine. 

Eto,  u Eparhijskim, tim pre u opštecrkvenim 

sredstvima javnog informisanja, obeležavaju se 

događaji, možda  beznačajni uopšteno za celu crkvu, 

ali zato vrlo interesantni za svakoga parohijana hrama 

-  restauracija hramovnih ikona, putovanja, praznici u 

školi veronauke i mnogo toga drugog. Ako je parohija 

velika i ako se u njoj nešto stalno dešava, mnogi paro-

hijani čak ne mogu ni da znaju za sve događaje.  Ali,  

novine im  pomažu da se osete da su „u trendu 

poslednjih događanja“. 

Osim toga, u novinama i na sajtu postoji mogućnost 

da se objavljuje intervju sa sveštenoslužiteljima 

hrama. Jer, opštenje sveštenika sa parohijanima dešava 

se često ili u ličnim besedama, ili za vreme propovedi, 

posvećenoj prazniku ili čitanju Jevanđelja. A u in-

tervjuu sveštenika mogu da pitaju o njegovom putu ka 

Bogu, i kako se on odnosi prema raznim pojavama u 

crkvenom životu. To pomaže čitaocima-parohijanima 

da se bliže upoznaju sa ocem, i da u njemu  nađu nešto 

blisko. 

Svaki čovek, koji ima iskustva sa pokloničkim put-

ovanjima po svetim mestima, zna koliko se razlikuje 

putovanje u društvu ljudi koji su, na primer, iz jedne 

firme, od putovanja sa svojom parohijom. Na žalost, 

nije jednostavno organizovati takva putovanja – tu su i 

finansijske poteškoće, i nemogućnost da se čak i u 

najveći  autobus smesti cela parohija, i obaveze 

sveštenika, i mnogo toga drugog. Ali, kada se ipak  

steknu uslovi da se nekuda otputuje, to putovanje 

postaje pravi događaj. I nastojatelj, i parohijani spreme 

pismene priloge o svetinjama koje su u planu za 

posetu, tako da dok putujemo čitamo te priloge i sve 

vreme se zajedno molimo. I, naravno, svako putešest-

vije prate mnoge značajne i manje značajne situacije, 

na primer, kada je potrebno da se ukaže pomoć jedan 

drugom, da se nešto pretrpi, da se bližnji podrži makar 

i rečima... Ti momenti, kao i utisci o poseti novih me-

sta, ostaju dugo u sećanju. 

Ali, uzajamna pomoć je potrebna ne samo za vreme 

pokloničkog putovanja. Nemoguće je prebrojati, a i 

zašto bismo brojali, sve male i ne baš tako male usluge 

koje ukazuju jedni drugima, koje čine parohijani našeg 

hrama. Nemaju svi novca, da bi materijalno pomogli 

potrebitima. Ali, nekim dobrim delom može svako da 

pomogne. Neko ima kola, pa staricu parohijanku posle 

službe odveze  do kuće, neko radi kao lekar i može da 

pomogne belesnicima. Za parohijske novine i sajt 

stalno su nam potrebne fotografije sa Bogosluženja u 

hramu. Istovremeno, naši fotografi parohijanima ob-

javljuju i umnožavaju njihove lične fotografije, sačin-

jene za vreme službe. Za javnu ličnost, koja je navikla 

da svoje lice stalno gleda u novinama, to je beznačajna 

sitnica, ali, za stariju parohijanku hrama, to je veliki 

događaj. 

Takvu pomoć je nemoguće planirati, i nemoguće je 

predvideti kao obavezan redosled stvari. Ona se rađa 

spontano, kao praktičan rezultat svega onoga , o čemu 

se čuje šta doživljava čovek u hramu. Zahvaljujući toj 

pomoći, mi se osećamo, možda ne uvek sasvim 

idealna, ali, ipak kao porodica. 

Da, lično od ljudi – i sveštenika, i mirjana – zavisi 

mnogo toga. Pa ipak, parohija se rađa po volji Božijoj, 

po samo Njemu znanom Promislu o nama. Ona  

nastaje kada Gospod, kao odgovor na ljudske napore, 

čini čudo rađanja nove čovečanske zajednice – parohi-

jske porodice. 

Prevod s ruskog: Tankosava Damjanović 

Izvor: 

http://www.eparhiasaratov.ru/index.php?option=com

_content&task=view&id=10647&Itemid=3 
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Š 
to se nas samih tiče, i pokraj neumrle slave i 

nepobitne i skoro jedine vrednosti g.Šafarika 

u onoj stvari, skromno navodimo: da nam se čini 

da su njegovi razlozi dosta jednostrani, da kao 

takvi i ne potpuni i ako su mu sva tumačenja os-

novana na istini i pravoj i temeljnjoj nauci, — ipak 

nisu podpuna potpuno iscrpljena i svestrano 

objasnjena. Ovo naročito izlazi u reči Srb, 

Serb, bez da je se imalo pogleda i na druge 

proiznošaje kod sadanjih slaven. raznih, a 

nekada bivših čistih i samo srbskih plemena i 

Srba, kao ukupnog i jednog bratskog srp: 

naroda. Tako ni su uzaludni izgovori jednog i 

istog imena narodnjeg: Srb, Srbin, Serb Ser-

bin, Srbljin, Serbljin, Sarb, Sarbin, Sirb, Sirbin, 

Sers, Sersin, Sorab, Sorb, Sjabr, Sjabrin, Sibr, 

Sibrin, Sebr, Sebrin, Surb, Surbin i t.d.  

Svako to ime jednog i istog nekada samo 

srbskog, a sada sviju slaven. plemena, 

naroda, ima i svoje uzroke zašto se tako pro-

iznosi i izgovara. Nijedna jedina rečica, ni 

jedan jedini zvuk i glas u svakog naroda, nije 

postao bez uzroka, koji je samo njemu 

svojstven, a ne kom drugom i kojoj drugoj re-

čici. Što je koji narod u jeziku bogatiji, to on i 

ima više, činećih, se jednakih reči, koje se 

čine da jedno i isto označavaju, a kad se do-

bro prouči, onda izlazi sasvim drugčije. Tako 

greše oni koji drže: da je onaj jezik bogatiji, koji 

jednom rečju označava više predmeta. Time se 

pokazuje samo slabost i nepodpunost tog jezika, 

kao i slaba i nejačka, upravo nedonosna, stvorna 

sila toga naroda, iz kog su takove reči. U nas se 

n. pr. drži da su takvi jezici bogatiji i t.d. Naš je 

jezik i u onom prvom pogledu, t.j. da po mišljenju 

nekih, mlogo reči, koje su u samoj stvari i po 

sklopu i značaju različne, gotovo jedno i isto 

označavaju, najbogatiji od sviju dan. jezika.  

Osim ovog, bogatstvo se srbskog jezika pokazuje 

i u pismenima njegovim i u izražajima sviju čistih 

zvukova ili glasova ne poluživotnih, nosovih, 

šuštećih i pištećih, kao u ostalih nekih naroda. On 

nadmaša i sve slavenske dan: jezike imajući više 

zvukova, koji se oličavaju u pismenima ć, đ i dž 

koja nalazimo još u 10. i 11. veku da suštastvuju, 

a ne kao što neki naši navode: da su pre nekoliko 

desetina godina stvorena, i da su po neka od 

Milos Milojevic—Pravi znacaj imena Srb 
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njih, kao dž, tuđa i da samo služe za izražaj tuđih 

zvukova i u tuđim rečima. Na osnovu toga iz-

bacuju ga i u stranim korenim rečima, u koima 

odista postoi, kao što čine pisajući reč Mađar u 

mesto Madžar, koje je i pravilnije i pravo ime dan: 

naših Madžara, — ili Mandžur , — a ne Mađar 

koja je reč postala od škipske reči Mađar, kojom 

se označava ime životinje tako zvane magarac, ili 

galokeltski rob.  

Bogatstvom našeg jezika, kojim prevazilazi sve 

jezike dan: evropske i sva slav: narečija, neidemo 

da se pohvalimo, čemu bi imalo i mesta, da je 

naš narod taj prekrasan dar, kojim je od višnje 

sile obdaren, upotrebljavao i upotrebljava na do-

bro — naprotiv, baš ovom bogatstvu sviju 

zvukova, reči, lepoti i t.d. našeg jezika, imamo da 

blagodarimo: što izučavamo ostale jezike na-

jlakše od sviju naroda na svetu; što ovim lakim 

izučavanjem škodimo sami sebi i večno se pre-

livamo u sve druge narodnosti.  

Ovo je zlo tim veće, u koliko smo u dodiru bili sa 

takvim narodima, kao što su: Kitajci, Nemci, 

razna turko-finska plemena, Elini, Rimljani, Gali i 

t.d. koji rešitelno nemogahu da izuče i izgovaraju 

tuđe, a naročito slav: jezike; te se u njih i pre-

livasmo. Tako dakle svima onim, gotovo jednim i 

istim imenima Srba, uzrok je samo bogatstvo 

našeg sobstvenog jezika, i značaj raznih stupnja 

drušstvenih, prosvetnih, državnih i t.d. jednog i 

istog bratskog naroda, a ne kriva i hrđava izgova-

ranja jednog i istog korena u jeziku jednog i istog 

naroda. Svaki onaj proiznošaj, iako se čini da 

označava jedno i isto, od jednog i istog naroda, 

ipak u istom značaju jednog i istog pokazuje i 

neku različicu.  

Kome nije poznato: da se Srbi Serežani — koja 

јe reč postala od Sers, Sersi, Serbi— zovu zato:  

1. što su večni vojnici,  

2. što su osobite hrabrosti i  

3. što su graničari ili Krajinari, Kraišnici.  

Tako nalazimo negda ove Serse ili Serbe, u dan: 

Đermaniji, od 

kojih najmanji 

manjak poka-

zuje se u dav: 

Doljnolužničkim 

S r b i m a . 

Nalazimo ih u 

dan: Maće-

doniji, oko dan. 

Seresa, koji je i 

bio njihova i od 

njih osnovana 

palanka i grad, 

kao granični i 

m e đ a r s k i . 

Nalazimo ih i 

dan današnji u 

Austriji gde kao vojnici pod imenom od jednih 

Kraišnici a od drugih Serežani, — Serežanin — i 

t.d. i dan današnji čuvaju austrougarske međe i 

pokraine.  

Dalje kome nije poznata reč Serb, a odnosno 

narečija ili izgovaranja u jednih Srba je kao a n. 

pr. Sarb a u nekadašnjih opet Srba a dan: Bjelo 

Rusa je, kao ja, dakle Sjabr da označava: silu, 

mložinu, masu, naroda od jednog i istog roda i 

kolena? Ovo je svakome poznato, ko i jole malo 

poznaje, ne samo slav: jezike, nego dan. srbski i 

staro-srpski, ili sada takozvani crk:slavenski.  

No bilo je, i ima ljudi, koji zanešeni raz: politič. 

nazorima, a nemajući pravog pogleda na stvari, 

ovo ime u svim njegovim izgovorima, proizvode 

od sanskr.reči savara, koja znači: nizki, podli, 

Da Srb označava, i slobodu i da se ovim 
imenom samo onaj zove iz srbskog 
naroda. koji je slobodan, to svaki Srbin 
zna. Tako Crnogorac Srbina iz dan: 
Srbije kad nije razpoložen zove: 
"Šumadinac" zato što daje danak 
Turčinu, a ostale Srbe još pod tuđinom 
za živa boga neće nazvati Srbinom. Oni 
su ili Lacmani, ili Švabe, ili raja i t.d. a 
Srbin rimokatoličke vere, kao slobodan 
u svojoj rimo-katoličkoj državi 
austrijskoj, nije ništa drugo, do đaurin, a 
ne Srbin s toga, što i ako je jedne vere 
sa carem svoim, opet mu ovaj nije iz 
njegova naroda i t.d.  
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hrđavi, nevaljali, grešni, crni i t.d. čovek, kao što 

to dokazuje g.Giljferding u svojoj knjizi: ''O srod. 

slav. jez. sa san. Sp, 1853 god. str. 243.'' Ra-

zume se po sebi: da ljudi bez stroge kritike i 

dubokog i pravog znanja, o onome na čemu rade 

i pišu, izvode i hrđave i pogrešne zaključke.  

Tako kod čistih i jasnih korenih reči u sanskr. 

jeziku, koje označavaju ime Srb, oni ovom imenu 

natovaravaju ime Avarina ili san. savara, kojom 

su rečju stare sanskrite označavale crne ljude 

došavše sa ostrova Negre - Etiope, a ne svoje 

sopstvene Srbe i sebe same. Tako uzima g. Gil-

jferding, kao i još neke Slavenofiliste: da Serb 

znači prosta, gruba, upravo smrdljiva čoveka, pa 

još i nešto niže od ovoga. Ovome se netreba ni-

kad čuditi i diviti, kad se uzme u obzir cel i nam-

era pisanja. Svaka nauka, koja se meša sa poli-

tičnim nazorima, nije nauka no je izopačavanje 

ove. Zar, ako mislimo da slijemo u se kakav 

narod, treba da ga izopačavamo? Ne, s naukom 

nevalja i netreba mešati, silu i politiku. Sila vlast, 

moć , politika i t.d. može, što no reč, i od blata 

praviti pitu, i ako zahte i načiniće je; no zato, da 

se postignu sebične i politične 

namere nevalja pitu praviti blatom, 

pa tek kao po milosti božijoj iz 

ovog podignuti je na stepen pite .... 

Serb, Sarb, Sjabr, Sirb, Sers, 

Sorab, Surb i t.d. osim rodstva i 

bratstva jednog i istog naroda 

označava još i: mložinu, silu, i 

ukupnost od jednog i istog celog, a 

ne crne ljude, podle i t.d.  

Iako se pod tom rečju Sebr — od-

nosno Serb — razume samo 

narod, a ne vlastela, gospoda, opet 

se on nenaziva crnom gadošću; 

nego srbski narod , koji vrši druge 

poslove, a ne državne, koje opet 

vrše činovnici, vlastela , i t.d. Dakle 

je Serb sila, masa, mložina 

srpskog naroda, a ne nekoliko de-

setina vlastele, — spahija — gospode, koja je 

vladala i t.d. na nekodiko desetina. milijuna Sebra 

ili naroda. Od gospode i spahija nigde i nema 

naroda, no ona od naroda postaju, pa bi, kao na-

jlepšiji cvet i savršenstvo ovoga, po tumačenju g. 

Gilferdinga i drugih, morala srp. vlastela, spahije, 

gospoda i t.d. biti i najcrnja i najgadnija i t.d.  

Da nikada Serbi nisu označavali crne i gadne, 

podle i najgadnije ljude, svedoči i čl. 20. Dušano-

vog Zakonika u kome se veli:  

 

 ''Ašče koi vlastelin obezčastit i osramit vlastelina, 

da platit 100 perpera  
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i vlasteličić, ako obezčastit vlastelina, da platit 

100 perpera, i da se bijet,  

i ako vlastelin, ili vlasteličić, opsujet Sebra da 

platit 100 perpera, i ako li  

Sebar obezčestit vlastelina, ili vlasteličića, da 

plati 100 perpera i da se  

osmudit.''  

Dakle šta je ovde? Ovde izlazi to: da je i Sebar 

čovek i to od belih i čistih ljudi, koji skoro više stoi 

i od samog vlasteličića, ili od sitne gospode i spa-

hija, kad on plaća samo 100 perpera i da mu se 

brada osmudi za uvredu i vlastelinu i vlasteličiću. 

Naprotiv vlasteličić, ili sitna spahija i gospoda, 

kad uvredi veću i plaća toliko i još se bije. Ovo je 

znatan pravni pojav u našem prošlom slobodnom 

i tako reći kraljevskom i carskom životu. Tako 

isto, ako oni njega opsuju, plaćaju 100 perpera, 

dok u njih i međusobna uvreda i psovka plaća se 

opet toliko.  

Da Serb, Serbi, Sarb, Sarbi, Sjabr i t.d. označava 

mložinu, ili ukupan zbor jednorodne braće, sve-

doči nam i naša reč Semberija ili Serberija, koja 

takođe i u sanskritskom, kao što ćemo niže 

navesti, to isto znači. Osim ovog u svima ruskim 

starim pravdama pod imenom Sjabra, Sjabriče t.j. 

Srba označava se zadruga u pokretnom i nepok-

retnom imanju rođaka, braće i t.d. kojima se ne-

dopušta da svi izlaze na sudske dvoboje, nego 

po jedan i t.d. A to se isto vidi i iz ruske reči: 

"Sebro", koja se govori oko Volge, a znači: 

porodicu, rod, i t.d.  

Primera radi navodimo samo iz lekcija, profesora 

Rus. Prav. 1864 god. na Mos. univer g. Bjeljajeva 

o Sjabrima, iz Pskovske ili Pljeskovske sudske 

gramote koja je 1337 god. sastavljena iz ostalih 

ranijih zakonika raznih biv: velikih kneževa 

pskovskih i t.d. kojoj se u glavnome kaže: Sjabr-

ska su imanja pokretna i nepokretna. Pokretnim 

imanjima u skupu su mogli vladati i po daskama 

— zapisima — i bez ovih nije im na sudovima 

priznavano. Sjabr, za dokaz svog prava po 

daskama, mogao je se 

ili kleti, ili zakletvu 

dopuštati protivnoj 

strani, ili izaći sa ovim 

na dvoboj. — Tada je 

se dvobojem pravo 

dokazivalo, u kom su 

se često bili i svedoci 

za svoje parničare, a 

neredko i sudije 

upuštale su se u boj da 

batinom i mačem 

dokažu i u delu pravdu 

prave strane ?!! U ne-

pokretnim imanjama Sjabri su svi morali imati 

tapije, koje su — svaki za se — na sudu, morali 

pokazivati i t.d."  

Dalje reč: Srb, Srbin, Sirb, Sirbin, Sarb i Surb i 

t.d. nije ništa drugo osim brat, rod, narod od jed-

nog i istog roda i plemena: slobodan, nezavisan 

čovek, gospodin, ili čovek zanimajući se u 

sobstvenom svom rođenom narodu Serba, 

Sjabra, Semberija, Serbadija, Sarba, Sersa i t.d. 

državnim poslovima.  

Osim dokaza iz sanskritskog jezika, koje ćemo 

niže navesti, imamo ih i u našem narodu. Tako 

reč Srbin, u Malo Rusa, Sirbin a u Gor: Luž: 

Sorab, Sorb znači: pametnog, najpametnijeg, 

najrazboritijeg, najodabranijeg, najuzvišenijeg, 

najslobodnijeg, najlepšeg, najunaučnijeg, na-

jvišeg i t.d. čoveka, ili jednom rečju čoveka: koji je 

u svom narodu Serba, Sjabra i t.d. sa svima na-

jboljim čovečijim svojstvama obdaren. Ovaj 

Kome nije poznato: da se Srbi 

Serežani — koja јe reč postala od 

Sers, Sersi, Serbi— zovu zato:  

1. što su večni vojnici,  

2. što su osobite hrabrosti i  

3. što su graničari ili Krajinari, 
Kraišnici.  
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značaj još i dan današnji traje u našem narodu. 

On se redko kome za života daje, i ako se da 

kome, taj je od najveće važnosti i pošte i gotovo i 

najsretniji čovek. Biva obično posle smrti koga, 

kad mu sve dobre i hrđave strane hladnokrvno 

ocene, da mu kažu :  

''E brate, taj i taj pok. bio je pravi Srbin i srbski se 

ponašao i živeo.'' 

Osim ovoga imamo i pesmu iz Malo Ruskog 

naroda, u kome reč Srbin ili Sirbin, Sirbovati i t.d: 

znači gospodovati, ili raditi državne, obštinske, ili 

obštenarodne, poslove, a ne svoje privatne 

zasebne i domaće kao: 

 

 Oj Sirbine Sirbinjenku,  

Pokin Sirbu Sirbovati 

Mi drug dorogenjki!  

Vizmi Sirp pidi v stip, 

Pšeničenku žati i t.d. 

 

 Dakle ostavi se tog tvog posla; no 

uzmi srp pa hajd u step da žanješ 

pšenicu, a zato će prekrasna neva 

Serba, da pođe za njega kao Srba, 

inače neće.  

Tako imamo tisućama primera pri 

izborima ljudi iz naroda koji radi 

zemlju za opšte državne poslove 

kao i u prva vremena po oslo-

bođenju za činovnike i t.d. gde se 

svaki izmiče, neće da ga izberu 

izgovarajući se: da je, ili ljut, ili 

preterano blag, ili da nije umešan, 

da je mali čovek, da ima boljijih i 

pametnijih, razboritijih, starijih i 

umešnijih ljudi i t.d. i naposletku: da 

za taj posao treba čovek da je ob-

daren sa svima najodabranijim vrlinama ljudskim, 

jednom rečju: da je pravi Srbin, a on je, ili 

premrsio i ogrešio se, ili ima druge koje ne-

dostatke i t.d.  

Jednom rečju Srbin, kao što smo rekli, označava 

čoveka: najslobodnijeg, pametnijeg, odabranijeg, 

hrabrijeg, pravednijeg i t.d. Tako svim tim imen-

ima Srb, Srbin, sa raznim proiznošenjama, 

označavalo je se, ne samo narod od jednog i is-

tog korena, roda i poroda; nego i narod koji je bio 

na visokom stupnju izobraženja i koji je živio, i 

živi, državnim životom, u kom su obuhvaćeni svi 

pojavi narodnog, državnog života.  

Eto kakav značaj sadrža u sebi ime Srbin i t.d. 

kojim se zvahu nekada svi narodi slavenski, a 

sada razdeljeni na imena: Čeha, Rusa, Slovaka, 

Poljaka, Moravaca, Bugara, Lužičana i t.d.  

Ova imena dobili su onda kad su ih tuđini prega-

zili i pokorili, kad su im utamanili njihov slobodan 
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narodni — državni — život, pa ih napravili robl-

jem; jer i dan današnji srbski narod pokorene 

Srbe nezove Srbima s toga, što Srbin, kao što 

smo rekli: znači slobodnog čoveka, slobodan 

nezavisan narod i t.d. Odtuda, su postala razna 

imena, kojima zovemo našu braću pod Turcima i 

Nemcima, a ne što ih preziremo i što hoćemo da 

ih zovemo: Bugarima Gogama, Rekaliama, Šva-

bama, i t.d.  

Prve ličnosti, koje oslobođahu i oslobodiše po-

jedine delove pokorenog naroda srbskog, 

naturiše im i imena svoja kao: Leh, ili Ljah, Polja-

cima ili Ljacima, Čeh, Česima, Hrvat, Hrvatima, 

Rurik Rusima, nasilnici Bugari-Tatari današnjim 

Bugarima, a bivšim Srbima i t.d. a najmanjiji deo 

ostavših večno nepokorenih Srba, zadrža svoje 

ime Srb i do današnjega dana, kao od Kosova 

Crnogorci, od oslobođenja kneževine Srbije, u 

ovoj i t.d. Dok vladaše Avari, Huni i drugi, uvek 

bejaše srbskog naroda slobodnog, koji nosaše 

svoe ime, i koji ustupajući u borbi svoje zemlje 

jačoj sili, tražaše nove zgodnije, ma i hrđavije, iz 

koje bi se mogao bolje i zgodnije boriti sa tu-

đinima.  

Tako postade Srbija Sibirska, tako u Hitaju, tako 

u Đermaniji, tako u Daniji, tako na Karpatima, 

tako današnja, tako u Crnoj Gori. S toga se 

preseli u Austriji većiji deo vlastele srpske, a ne 

masa naroda, pod patriarhom Arsenijem III. pa 

kad ih i ovde htedoše napraviti robljem, a sa ovim 

i ne Srbima no Racima i drugim, odoše u Rusiju, 

tamo propadoše i preliše se u svoju braću Ruse; 

ali kao Srbi, a ne Raci i t.d.  

Da Srb označava, i slobodu i da se ovim imenom 

samo onaj zove iz srbskog naroda. koji je slobo-

dan, to svaki Srbin zna. Tako Crnogorac Srbina 

iz dan: Srbije kad nije razpoložen zove: 

"Šumadinac" zato što daje danak Turčinu, a os-

tale Srbe još pod tuđinom za živa boga neće naz-

vati Srbinom. Oni su ili Lacmani, ili Švabe, ili raja 
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i t.d. a Srbin rimokatoličke vere, kao slobodan u 

svojoj rimo-katoličkoj državi austrijskoj, nije ništa 

drugo, do đaurin, a ne Srbin s toga, što i ako je 

jedne vere sa carem svoim, opet mu ovaj nije iz 

njegova naroda i t.d.  

Tako isto u dav: Srba iz kneževine Srbi iz Austrije 

nisu Srbi nego Švabe t.j. roblje švabsko, iz Tur-

ske opet Bošnjaci, Šopovi i t.d. što znači: roblje 

tursko i t.d. Pošto smo navedeno kazali imamo 

još da kažemo da reč 

Srbin u Bjelo Rusa, 

pod imenom Sjabrin, 

označava bratučeda, 

rođaka, rod, zadru-

gara, brata, iz jednog 

doma i t.d. u Vel: Rusa 

Serbi, zdravi i junačni 

silni ljudi; u rjazan: 

gub, šereb susjed, 

komšija, dobar pri-

jatelj, rođak i t.d. u 

tverskoj razumnog, 

h i t r o g ,  ok r e t n o g 

čoveka, a i podse-

brenit smaći; šabarša u volog: junačan, strašan, 

hrđav, čovek; pskov. šabaršit bezposlicu, ili go-

spodski, govoriti; rjazan: šabolj, čovek, koji ner-

ado radi i t.d. vjat. gub. šebalja, ljubezničiti, las-

kati; vlg, habalka, ljubazni, dragi; černig: šibalj, 

strašni, hitri, okretni, junačni, a i varalica; u or-

lovskoj i tulskoj Serb junak slobodan, hrabar, 

čovek i t.d., a u Malo Rusa sirbiti, sediti, neraditi, 

no samo vojevati i gospodovati. Neka se nikome 

ne učini čudnovatim proizvodna imena od korena 

Srb ili Serb, Sarb što u nekih znači i hrđavo.  

Tako su naše nekadašnje najsvetlije i najlepše i 

božanstvenije stvari preobrnute drugim vremen-

ima i pravcima, — koji su protivni prvim—u na-

jgore i najgadnije stvari. Tako veštice nekada su 

označavale najsvetije i najbolje stvari, a sada 

najgore i crne. Tako se često i gospodin uzme u 

dvojakom značaju dobrom i nevaljanom i t.d.  

Sad nam valja navesti šta ta reč Srbin znači u 

ostalih naroda. U Turaka reč Serf, Sirf, Sirfiče, 

Sirb znači narod od jednog i istog roda i kolena, i 

to narod: slobodan, hrabar, uboit, nepokoran, 

ratoboran, din dušmanski, 

ili ''asij'' odkuda je i Sefer 

ili Serber rat, vojna i t. d. 

Odtuda je Vidinski 

pašaluk od Turaka proz-

vân ''Sirfiče, ili Sarb hazi'' 

t.j. prava zemlja srbska, a 

odnosno naroda, narod 

srbski. Ovo je ostalo još 

od onog doba, kad su 

Tur: pod Sulejmanom 

velikim svoim sultanom 

200.000 duša Srba izselili 

i naselili nešto oko dan. 

Carigrada, gde se nalaze 

dva Beograda od dan: Beograda u Srbiji i Bel-

gradčika u St. Srbiji, a nešto opet naselili u Mal. 

Aziji i t.d. Serbez reč zčači slobodan, rahat i t.d. 

naprotiv Srb znači din dušmanin ili čovek kog 

valja i treba ubiti, kao dušmanina turskog, i vere 

muhamedove, koji se bije, bori i nepokoran je 

vlasti sultanovoj.  

S toga se u Turskoj još i dan današnji niko 

nesme zvati Srbinom, i kome, od raje turske, re-

kne kakav Turčin ''Srbin'', znači: da xoće da ga 

ubije, i za to delo ne samo da neodgovara 

nikome, nego se još i nagrađuje sa 30 duk. c. za 

svaku glavu, dok je za rajetina, ili Bugarina koliko 

 



15  

Спасовдан, лист Србске мисионарске парохије Вазнесења Господњег у Рокфорду 

toliko odgovoran.  

Osim ovog sami fanarioti grčki — i bugarski, — 

proždrevši srpsku patriaršiju, kao i narod im, iz 

mržnje prema Srbima, što su im bili oteli zemlje 

pre Turaka, svuda su gonili i uništavali ime Srba, 

a podizali Bugara, kao slabih, i to sve po svojoj 

prastaroj ''vizantiskoj politici''. Da ta reč ''Bugarin'' 

neznači Bugarina kao zasebna čoveka i narod, 

svedoči nam još i to: što Grci sve slavensko zovu 

''volgarika'' pa čak i knjige crkvene pa i sve 

narode slavenske i čak i Srbe u kneževini, Ruse i 

ostale sve Slavene zovu: ''Bugari, ili Bolgari''. 

Ovo je uzrok što se toliki srbski narod tamo 

danas nezove Srbinom.  

Osim ovoga bilo je i naloga carskih: da se Srbi-

nom niko nesme zvati, no svi se moraju zvati 

Bugarinom, ako hoće da izbegnu reč raja, i 

bugarski jezik mora se po školama predavati, što 

se još i danas čini; i sve što je srpsko, a naročito 

knjiga i škola goni se i utamanjuje.  

U semitečiskih naroda, kao: Araba, Haldeja i 

Evreja reč Srbin znači slobodna čoveka, cara, 

gospodara, junaka, diva a u nekih i razbojnika. 

Tako u arapskom Sarb ili Srb znači junačinu, silu, 

razbojnika, nepokorna čoveka, koji druge 

pokorava pod svoju vlast, odrastla, džina ili diva. 

U evrejskom, Sar, Sarb, znači: gospodina, cara, 

nezavisna čoveka svetlog — vidi Šev. ist: Rus. 

Slov.Mos. 1859 god. str. 77. - u Haldejskom Sar, 

Sarb: car, gospodin, nezavisan čovek, čovek 

jasan, svetao, odkuda je: Ser kruna, Sarebit, 

hrabrost junašstvo u prenos: gvožđe koplje; 

Sarab svetli, jasni Surab, Surah gospodar, 

vladalac knez Serafim i t.d. Jednom rečju u sva 

tri ta jezika, kao i u starom Elinskom, ne samo taj 

koren, no i od njega sve proizvedene reči kazuju: 

da Srb, Serb i t.d. znači slobodu, jasnost, hrab-

rost, svetlost, odvažnost, nezavisvost i t.d.  

Naprotiv u starih Parsa, ili dan. Persa, Sar znači 

glavu, prvenstvo, starešinstvo, nezavisnost i t.d. 

kao i u nas, a tako isto i najviše mesto, najvišu 

moć, savršenstvo i t.d. a bar, ili bare znači: čest, 

odsečak, odrezotinu, komad odsečen i t.d. dakle: 

glavosek, ili čoveka, koji ono, što je najviše i na-

juzvišenije, i upravo vrh sve moći i savršenstva, 

seče. Jasno i čisto Sarb ili Srb, kod ovih, opet 

znači glavoseka, ili čoveka, koi u ratu ubijenom 

neprijatelju seče glavu. Ovaj običaj još i dan 

današnji traje u Srba, sa kojega često i bivaju 

strašno pobijeni. Tako je jedan vladika crnogorski 

zabranjivao to, no nije mu pomoglo.  

 

Izvor: http://www.scribd.com/doc/4594409/-C-# 

 

 

 

 

Iako se pod tom rečju Sebr — odnosno 
Serb — razume samo narod, a ne 

vlastela, gospoda, opet se on nenaziva 
crnom gadošću; nego srbski narod , koji 

vrši druge poslove, a ne državne, koje 
opet vrše činovnici, vlastela , i t.d. Dakle 

je Serb sila, masa, mložina srpskog 
naroda, a ne nekoliko desetina vlastele, 
— spahija — gospode, koja je vladala i 

t.d. na nekodiko desetina. milijuna Sebra 
ili naroda. Od gospode i spahija nigde i 

nema naroda, no ona od naroda postaju, 
pa bi, kao najlepšiji cvet i savršenstvo 
ovoga, po tumačenju g. Gilferdinga i 

drugih, morala srp. vlastela, spahije, go-
spoda i t.d. biti i najcrnja i najgadnija i 

t.d.  

http://www.scribd.com/doc/4594409/-C
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Manastir Kumanica 

 Pressmagazin obišao manastir Ku-

manicu u Polimlju, gde se na Dan Svetog 

arhanđela Gavrila na hodočašću skupi hil-

jade pravoslavaca, katolika, muslimana i 

ateista i prenoći pod vedrim nebom kraj 

svetih zidina, nadajući se i doživljavajući 

i z l e č e n j a 

 

Malo se gde pod kapom nebeskom može videti 

mesto gde se zajedno, pod istim krovom mole 

pravoslavci, katolici, muslimani, ateisti... Takvo 

čudo, ako se zaista tako može nazvati, doživeli 

smo početkom nedelje, na Dan Svetog arhanđela 

Gavrila u manastiru Kumanica u Polimlju. 

 

Na samoj međi koja deli Srbiju i Crnu Goru, na 

zemlji koja se smatra i svačijom i ničijom zatekli 

smo prizor koji se ovde, kažu, ponavlja svake 

godine na isti dan. Na dan kada će mnogi slepi da 

progledaju, paralizovani da prohodaju, a mnogi 

naučnici, lekari i nevernici ostati, po ko zna koji 

p u t ,  z a t e č e n i  i  z a č u đ e n i . 

- Možete da verujete ili ne, ali poslušajte ono što 

ljudi govore - kaže nam Miroslav Lazović iz Prije-

polja, jedan od onih što se ovdašnjih čuda i nagle-

dao i naslušao. - Pogledajte ove ljude sa crnogor-

skim kapama, sa srpskim šajkačama i musli-

manskim fesovima, pitajte žene zabrađene 

maramama zašto dolaze i zašto se mole, zašto će 

noćas na hiljade njih da prespava pod vedrim ne-

bom, kraj ovih svetih zidina. I svako će vam ot-

voriti dušu, bez obzira na to da li ovde traže spas 

ili su došli samo da zahvale. Da zahvale za iz-

bavljenje koje nigde, ni na jednom mestu nisu 

m o g l i  d a  p r o n a đ u . 

 

I doista, među okupljenima, koji strpljivo čekaju 

dolazak vladike mileševskog Filareta i početak 

celovečernjeg bdenja, nema sumnje i neverice. 

Svi su uvereni da su čuda moguća, da je molitva 

jača od svake nevolje i zla, naročito ako se reči 

izgovore pred moštima Svetog Gligorija Kuman-

ičkog, svetitelja o kome istorija skoro da ništa nije 

z a b e l e ž i l a . 

 

- Šta da vam pričam - kaže nam u pola glasa 

Slavica Lukić iz Smedereva, koja sa dvoje dece 

pomalo stidljivo stoji kraj samog ulaza u crkvu. - 

Lično sam gledala kada su pre nekoliko godina 

odnekud iz Crne Gore doneli u serdžadi mladu 

devojku, muslimanku, potpuno paralizovanu. 

Najpre su je spustili na zidine ruševnog hrama, 

 MESTO GDE SU ČUDA MOGUĆA 

http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=5622
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očitali molitvu i ostavili je da tu, pod vedrim ne-

bom, prespava. Ujutro su je namazali osvećenim 

uljem iz kandila svetog Grigorija, a trojica 

sveštenika su joj očitali molitvu. Na opšte izne-

nađenje i neizmernu radost njene porodice devo-

jka se pridigla, nesigurno se oslonila na noge i 

ubrzo prohodala. 

 

Njenu priču dopunjuje i penzioner iz Bijelog 

Polja, koji je ovde pristigao sa sinom i snajom da 

podeli neizmernu radost. 

 

- Moja snaja, Jasna Ris-

tić iz Loznice, inače lekar 

po struci, šest godina 

nije mogla da zatrudni - 

priča nam. - Ni sam ne 

znam šta sve nisu činili i 

pokušavali, ali im se 

želja ispunila tek kada su 

došli ovde i pomolili se 

pred ovim svetim 

moštima. Eto, dođosmo 

ponovo na isti dan, da se 

pomolimo za zdravlje i 

još jednom zahvalimo 

Gospodu što nam podari unuka. 

Ipak, najupečatljivije svedočenje zabeležili smo 

od Milana Šebeka, vremešne starine iz sela 

Vrbnice, koji je uveliko zakoračio u devetu dece-

niju života. Iako ga od kuće deli više od tri sata 

hoda niz strme litice i kozje staze, prema 

sopstvenim rečima ni za živi glavu ne bi propustio 

nedelju ili neki praznik da ovde ne dođe. 

 

- A kako da ne dođem, kada ovoj svetinji sve 

dugujem - kaže Šebek. - Imao sam svega 23 

godine kada sam potpuno oslepeo, kada sam kao 

lud bauljao u potpunom mraku i trpeo neizdržive 

bolove u očnim dupljama. Niko mi nije mogao 

pomoći, ni medicina, ni travari. Ne mogavši više 

da izdržim uzeo sam štranjku i krenuo da se obe-

sim. Već sam navukao omču oko vrata, kada me 

je komšija spazio i u poslednji čas zadržao. On me 

je i doveo ovde, jer je čuo da se na ruševinama 

nekadašnjeg hrama svakojaka čuda dešavaju. A 

ono što se meni dogodilo, veće je od svakog čuda. 

 

Šebek kaže da mu je 

sveštenik tada očitao molitvu 

i potom mu stavio u ruke 

neku knjigu. Zamolio ga je 

da je otvori i nešto pročita iz 

nje. 

 

- Ali, ja ne vidim oče - rekoh 

mu. - Kako mogu da čitam? 

 

- Videćeš Milane - reče mi on 

- samo se malo bolje udubi. 

 

I doista, najpre mi pred 

očima zasijaše dve blistave 

duge, a zatim i obrisi stare, 

crkvene knjige. Najposle počeše da izranjaju i 

slova, a potom i ceo tekst kao na dlanu. Bio sam 

neizmerno srećan, ali i zastrašen da ponovo ne 

oslepim. I zato sam, uvek iznova, dolazio svetinji, 

molio se i zahvaljivao, i tako bezmalo već punih 

60 godina. 

 

A čudima Kumanice, baš kao i njenim tajnama, 

kao da nema kraja. Pretpostavlja se da je hram 

podignut krajem 13. ili početkom 14. veka, ali je 

tačnu godinu izgradnje i ime ktitora odavno zam-

ela prašina vremena. U pisanim tragovima najpre 
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se pominje početkom 16. veka, 1514. 

godine, kada je u svom apostolu po-

minje neki pop Mihailo, a zna se i da je 

teško postradala sredinom 18. veka. 

Kako i zašto, pitanja su koja i danas 

zbunjuju istraživače. Pretpostavlja se 

da se sama zarušila ili ju je, možda, 

smrvila odvaljena stena sa litice podno 

koje je vekovala. 

 

Prilikom svojih istraživanja arheolozi 

Dejan Radičević i Emina Zečević 

pronašli su u oltaru crkve sarkofag sa 

moštima nepoznatog sveca. Otkrili su 

ga u oltarskom delu crkve, na mestu 

gde se retko ili nikako ne sahranjuje. 

Pretpostavlja se da je reč o jednom od 

najvećih tadašnjih crkvenih ve-

likodostojnika, odnosno neko ko je 

među savremenicima bio izuzetno cenjen i 

poštovan. Neretko se u Polimlju može čuti i leg-

enda po kojoj su mošti Svetog Save sklonjene 

pred najezdom Turaka u poslednji čas, odnosno 

da su na Vračaru spaljeni nečiji tuđi ostaci, te da 

su čudotvorne mošti srpskog arhiepiskopa upravo 

ovde pohranjene. Tome u prilog ide i činjenica da 

se o Svetom Grigoriju Kumaničkom veoma malo 

zna, odnosno da postoji samo jedan pisani zapis 

iz 16. veka, u kome se navodi da je reč o potomku 

loze Nemanjića, da je bio srpski arhiepiskop i 

prosvetitelj. 

 

 Ipak, Miroslav Lazović nam objašnjava da je 

Grigorije, nekadašnji arhiepiskop Srpske pra-

voslavne crkve, poticao iz ovih krajeva, te da je 

ktitor manastira Grigorijat na Svetoj gori. Tamo 

je umro i sahranjen, a kada je taj manastir, sredi-

nom 18. veka zahvatila vatra, monasi, njegovi 

zemljaci, vratili su se u rodni kraj i sa sobom 

p o n e l i  s v e t i t e l j e v e  m o š t i . 

 

Kada se obrušila stena ili se crkva sama urušila, 

oštećen je i sarkofag u kome je počivao, pa se 

danas, osim u kovčegu pred kojim se mole na hil-

jade vernika, čestice moštiju nalaze i ispod njenog 

poda, ali i u manastiru u Drnišu. Iako je duže od 

dva veka crkva bila u ruševinama, narod je nikada 

nije zaboravio, a verska služba se ovde skoro nije 

ni prekidala. Pred svete zidine dolazili su unesre-

ćeni, bolesni i drugim životnim nedaćama pri-

tisnuti ljudi, ovde su se dugo i istrajno molili i, 

začudo, neretko su im molitve i bile uslišene. 

 

Priča o čudotvornom mestu prenosila se 

vekovima, od usta do usta i sa kolena na koleno, 

pa nije čudno što je svako sa nevericom čuo vest 

da će trasa nove pruge, od Beograda do Bara, 
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proći upravo preko njenih temelja. Bilo je to sred-

inom sedamdesetih godina prošlog veka, u vreme 

kada je crkva imala malog ili nikakvog uticaja na 

komunističku vlast. Ipak, nekom Božjom pro-

misli, projekat je promenjen, pruga je pomerena 

za šest metara, taman toliko da nekadašnji hram 

opstane. Jedino je lekovita voda, koja je svojevre-

meno tekla ispod samih temelja hrama, otekla 

ispod pruge, ali je i danas koriste vernici, piju je i 

njom se umivaju, tvrdeći da leči sve što se može 

izlečiti. Krajem prošlog veka, 1999. godine, hram 

je uz blagoslov počivšeg patrijarha Pavla ponovo 

obnovljen i 

od tada 

s v e t i n j a 

na desnoj 

o b a l i 

L i m a , 

s v e g a 

nekoliko 

k i l o -

m e t a r a 

u z vo dno 

o d 

Gost ina, 

predstav-

lja mesto 

hodočašća 

svih vernika, 

bez obzira na nacionalnu pripadnost ili konfesiju 

kojoj pripadaju.  

* * * 

 

SVEDOČENJE SLAVOLJUBA PUŠICE, DI-

REKTORA MUZEJA U PRIJEPOLJU 

 

Narod veruje da oko ponoći vidi anđele 

koje grešni ne mogu da vide 

 

Zanimljivo svedočenje ostavio je i Slavoljub 

Pušica, direktor Muzeja u Prijepolju, koji u 

predgovoru knjige o ovoj svetinji kaže da se Ku-

manici odvajkada išlo 25. jula, uoči Svetog arhan-

đela Gavrila. 

 

„Za taj dan se pripremalo s proleća, kada otope 

snegovi", piše Pušica. „Među mnogobrojnom fa-

milijom dogovaralo se i biralo ko će ići. Svi nisu 

mogli, a svi bi hteli na taj čuveni i veliki sabor. 

Pored odraslih, na put su polazile i majke sa de-

com. Ako je neko u familiji bio bolešljiv ili lošeg 

zdravlja, on je imao prednost u odnosu na ostale 

ukućane. Ostalo je zapamćeno da se u Kumanicu 

dolazilo sa dalekih obronaka Durmitora, Kamene 

gore, Babina, Peštera, Bjelasice i Javora. Usput se 

svraćalo i konačilo kod rođaka, prijatelja i ku-

mova. Put je bio naporan i težak, naročito za 

decu, ali pomisao da se ide u Kumanicu davala je 

snage". 

 

Ma koliko da je bio naporan put, najveći problem 

je bio da se priđe samoj svetinji. Smeštena na 

desnoj obali Lima, između nabujale vode i nepris-

tupačnih litica, bila je izazov i za one stasale i 

smele, a pogotovo za decu, žene i bolesne. 

 

„Oni koji su dolazili sa leve obale Lima, spuštali 

su se na njegovu obalu, a onda na Brodu, gde je 

reka najplića, gazili je", piše Pušica". „Nakon 

toga, pošto je bilo mnogo neplivača, iz sela 

Vrbnice napravili su dva čamca, zvali su ih lađe, 

koji su preko cele godine prevozili meštane i 

vernike. Kroz mnoštvo naroda probijala bi se 

poneka kola ili nosila. Donosili bi bolesne, potom 

bi raširili ćebe u priprati ili ispred crkve i smeštali 

bi ih da leže. Tamo iza oltara, pod kamenom liti-

 

Šebek kaže da mu je 

sveštenik tada očitao 

molitvu i potom mu 

stavio u ruke neku 

knjigu. Zamolio ga je 

da je otvori i nešto 

pročita iz nje. 
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com gde su ostaci najstarijeg zida i gde su se uvek 

palile sveće, narod bi najpre polegao po zemlji, 

tako da se ovom mestu više nije moglo prići. Na-

kon što prođe ponoć i utihne poslednji žamor, sve 

bi se stišalo. Ne čuje se više sveštenička pesma, ni 

plač pospane dece, ni ječanje bolesnih. Samo se 

pod ruševinama čuje Lim kako huči. Zbijena 

masa ljudi u pola glasa ili ćutke moli se za zdrav-

lje i sreću svojih najmilijih. Malo je noći kao što je 

ova kumanička u kojoj se toliko želja iskaže sa 

nadom da će biti ispunjene". 

 

Najzanimljiviji deo odigravao se oko ponoći, kada 

su oni odabrani mogli da se uvere u potvrdu svoje 

vere, ali i jasan znak da će im molitve biti us-

lišene. 

„Prema drevnom predanju, u gluvo doba noći, iz 

stenovite litice i njenih pukotina pojavljivala bi se 

neka neobična bića, hitro silazila da poleglih 

ljudi, a zatim iznenada nestajala", objašnjava 

Pušica. „Narod veruje da su to anđeli koje grešni 

ne mogu da vide, a onima koji ih spaze želja će se 

ispuniti". 

 * * 

ISCELJENJE 

 

Manastir spasao nogu detetu 

 

Kumanica je već krajem 14. veka bila 

poštovano svetilište o čemu svedoči i 

predanje po kome je srpska vojska, 

koja je pristizala iz pravca severoza-

padne Srbije na putu za Kosovo, ovde 

zastala i pričestila se. 

 

U mnoštvu čuda i neobičnih isceljenja 

monasi rado pominju i slučaj Rada Lju-

jića iz sela Grančarevo kod Bijelog 

Polja. Imao je samo šest godina kada 

se, čuvajući ovce, teško povredio. 

Lekari su bili odlučni da se noga mora 

amputirati, ali njegova majka nije doz-

volila. Od komšija je čula za Kumanicu 

i tamo ga odvela. Rade je u njoj proveo 

nekoliko noći i potpuno se oporavio, a 

kada se vratio kući i otišao na pregled, 

lekari nisu mogli čudom da se načude. 

I on, kao i pomenuti Milan Šebek, re-

dovno je dolazio crkvi iako je davno prevalio 

osamdesetu. 

 

VLADA ARSIĆ 

 

izvor: http://pressonline.rs/ 

 

 

http://pressonline.rs/sr/vesti/PresMagazin/story/170080/Mesto+gde+su+%C4%8Duda+mogu%C4%87a.html
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О 
ктобра 28. прослављен је јубилеј, стогодишњица кумановске битке, битке која 

је за Србе најзначајнија од свих битака у двадесетом веку.  

Са осећањем најдубљег поштовања и дужности, запутили смо се пут Куманова. 

Идемо да се на том светом месту поклонимо сенима бесмртника који су себе у темељ 

Србске државе и слободе узидали... да им кажемо и да им покажемо да их у срцима 

својим носимо, да их не заборављамо...да се њима поносимо, да су они наш светионик 

у мраку и беспућу... да замолимо за опроштај што смо и на тренутак допустили да нас 

понесе набујала река... Да замолимо за опроштај што је толико времена протекло, а 

ми не нађосмо снаге да њихово вечно станиште које су Бугари срушили, обновимо 

како доликује... Да се заветујемо да ћемо чувати бесцено наслеђе које су нам 

оставили... 

И да се на овом светом месту помолимо Господу да Србе поново окупи, обожи, 

сложи и умножи. Да васкрсне слободарски дух Србије. 

Прекрасно октобарско јутро. Пред нама ... „море срме разлило се‘‘. Све свечано 

умивено, дотерано. Господ је и у ноћи пред овај дан помилово србску земљу, па 

крајолик кроз који путујемо изгледа нестварно. Најлепше на свету. Рајски. 

Где год се погледа искри чудесна лепота. Свака је стопа ове земље нашом крвљу и 

Поглед, поука и порука 

са Зебрњака 2012. године 
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нашим знојем окупана. Свака је стопа 

ове земље нашим сузама заливана. Зато 

је таква, јединствена. Неописиво драга, 

дражесно питома, слободом задојена да 

само у слободи може истински да живи. 

И толико дубоко усађена и укорењена у 

наше постојање, наше трајање, да је 

никакве олује не могу исчупати. 

Стара Србија топлином душе своје 

греје. И плени. И 

подсећа. И опомиње. 

К о л о н у  в о з и л а 

зауставља полицајац. Без 

о б ј а ш њ е њ а .  Д у г о 

стојимо. Стрепимо да 

нећемо стићи на време... 

Време пролази. Колона 

расте. И наш немир. И 

љутња. Скоро један сат 

стојимо... Не знамо ни 

колико ће нас задржати 

на „граници‘‘. Видимо да 

нећемо стићи „на време‘‘. 

Као да време нешто 

значи.  

Као да време има неку 

улогу у вечности. Као да наш живот није 

само један трен.  

Идемо онима који су свевремени и 

бесмртни. Онима који нас ћутке чекају 

цео један век. Онима који нас чекају и 

знају да ћемо им доћи. 

Прошао је цео један век током кога је 

Србија заборављала и ко је и шта су јој 

предачка завештања и предања. Цео 

један век током кога је србски народ 

допустио да га разсрбљавају, 

обезбожују, понижавају, разбијају... Да 

границама разделе Србе на нераздељиве 

делове. Као да србско срце и србска 

душа могу да прихвате такву границу...  

Коначно крећемо и пролазимо царину. 

Приближавамо се Куманову и Зебрњаку 

... Не може се колима прићи близу. 

Скоро два километра 

далеко од споменика, на 

пољском путу, остављамо 

ауто и укључујемо се у 

дугачку колону која тече 

уз заталасане брежуљке 

одевене у ливаде, њиве и 

винограде. Међу њих се у 

даљини сместио Зебрњак 

к о ј и  и з г л ед а  к а о 

победничко постоље на 

коме стоји величанствени 

споменик победницима - 

осветницима Косова. 

Гледам око себе хиљаде 

људи … Похрлило и старо 

и младо … Девојке и 

младићи, жене, деца, старији људи, 

мушкарци свих животних доба... сви 

корачају земљаним путем погледа 

прикованог за остатке монументалне 

грађевине – споменика јунацима 

Кумановске  битке ,  споменика 

осветницима Косова, ослободиоцима 

Старе Србије, споменика који су Бугари 

у свом налету мржње највећим делом 

 
 

Прошао је цео један 
век током кога је 

Србија заборављала 
и ко је и шта су јој 

предачка завештања 
и предања. Цео 

један век током кога 
је србски народ 

допустио да га 
разсрбљавају, 
обезбожују, 
понижавају, 
разбијају...  
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срушили. 

Како се чудесно укотвио на највишој 

коти Зебрњака, на кључној тачки 

прекретнице Кумановске битке! Како 

чудесно стоји, рањен и монументалан, и 

одолева, времену, немару, забораву!.. И 

чека... 

Дах ми застаје ... замишљам како је 

морао бити величанствен када се у 

пуном сјају, грађен љубављу и 

поштовањем предака, зналачки 

пројектован и изграђен, устремио Небу. 

Као да назиремо контуре висине 48,5 

метара, мачеве славе, 

штит са грбом и 

пламеном бакљом 

слободе, беле 

орлове са српским 

оцилима на грудима, 

зраке светионика изнад и 

тространи крст на самом врху. И 

опчињени, загледани у Небо немо 

корачамо. 

Гледам хиљаде људи окупљених на 

овом светом месту. 

Они који су данас овде, сведоче својим 

бићем да још живи дух предачки. Да још 

има оних који знају да само „часни 

потомци могу бити достојни преци‘‘. И 

који тако живе. 

Пространством коме се тек у даљини 

назиру висови одјекују гласови 

званичника и учесника програма. 

Свечани жамор испуњен поштовањем 

бесмртника снажи осећање поноса што 

смо ту, што присуствујемо овом великом 

догађају. 

А око нас искићени србским 

знамењима, шајкачама, тробојкама, 

заставама, ордењем, млади Срби и 

Србкиње очију загледаних у место где је 

некада стајао тространи крст, своју 

захвалност и свој понос казују нама и 

свету. Како је нестваран овај догађај! 

Како је величанствена и незаборавна 

ова слика! 

До споменика се не може прићи. 

Мноштво људи притисло зараван и 

падине. Савршен ред и 

савршена хармонија 

догађаја и природе 

свему дају небеску 

димензију.  

У савршеном миру и 

љубави одвија је протокол 

и програм. Гледам око себе. Усхићена. 

Поглед ми застаје на девојци анђеоске 

лепоте одевене у мајицу -Србску заставу 

са шајкачом на глави. Око ње девојке и 

момци са националним обележјима. Сви 

насмејани, поносни. А мени, срце да 

искочи из груди... И сузе у очима. Сузе 

радости, поноса и туге. 

Опчињена неземаљским призором, 

устрептала гледам око себе. И видим и 

осећам да се погледима грле браћа и 

сестре, да љубављу и поштовањем 

говоре њихова срца. И знам да је то 

завештање наших славних предака. Да 

је то наш дуг њима. 

Мир Божији  

Христос се роди! 

Ваистину  

Христос се роди! 
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Слушам људе око себе. Говоре 

архаичним језиком који у генима носим. 

И осећам радост и понос због њих и 

језика коме припадам... 

Овде су очеви довели своје синове. Да 

им аманет оставе и пут покажу. Срећемо 

брата Киру који је поред својих синова 

довео пун аутобус младих Срба из 

Скопља и Скопске Црне Горе. Нови 

з а в е т н и ц и  и 

с л е д б е н и ц и 

кумановских јунака. 

На понос својих 

предака. 

Ту су представници 

бројних Србских 

удружења. Десетине 

аутобуса сведоче о 

о р г а н и з о в а н и м 

д о л а с ц и м а .  И 

мноштво аутомобила 

. . .  с т о т и н е  и 

стотине... 

Стрпљиво чекамо 

прилику да приђемо 

споменику, да уђемо 

и  р а з г л е д а м о 

унутрашњост куле, а 

да са остатака куле 

бацимо поглед на 

место где се одвијала славна битка. 

У том чекању и спором померању 

пролазимо поред тространог крста који 

је некад стајао на врху споменика и који 

чека да се на своје место врати. Око 

њега запаљене свеће... 

Неприметно, прилазни пут се улива у 

почетак спирале која обмотава Зебрњак. 

Док обилазимо споменик и посматрамо 

га са свих страна преплављује нас 

осећај дивљења и поштовања. За јунаке 

и за градитеље: пројектанта Момира 

Коруновића, предузимача Михајла 

Аранђеловића и мајсторе из Црне Траве. 

К а ж у  д а  ј е 

целокупни изглед 

с п о м е н и к а 

означавао тело 

србског војника са 

опасаним сабљама. 

Стари сведоче да се 

споменик могао 

в и д е т и  с а 

Осоговских планина, 

чак и са Шар-

планине. 

На улазу  нас 

дочекује натпис у 

малтеру „Поштуј 

храбре што смрвише 

силу 

И чувај им станиште 

вечито.... (остали 

део је оштећен и 

омалтерисан) 

... на жаришу светом.‘‘  

То је поука, опомена и позив. Треба је 

поштовати и у целости обновити. 

Улазимо из собе у собу. Пажљиво 

разгледамо слике и читамо текст. Знамо 

 

Споменик на Зебрњаку на дан освећења 24 

октобра 1937 године 
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да и други нестрпљиво чекају, али 

морамо да бар део свога дуга испунимо. 

Тражимо фотографију јунака кумановске 

битке, мајора Војислава Николајевића. 

Не налазимо је. Жалосни због тога, у 

спомен костурници се молимо за наше 

јунаке, посебно за мајора Николајевића.  

Знам да је сликар Живорад 

Настасијевић осликао фреску унутар 

капеле. Богородица са Исусом и 

сељанкама са децом је јединствена и по 

томе што је дар Кола српских сестара 

заточницима слободе.  

Крећемо спиралном стазом ка врху 

споменика. Фијуче ветар у ритму бојних 

маршева, у ритму јуначких песама... Око 

нас млади, озбиљни и достојанствени. 

На самом врху ветар се претвара у 

насилника који хоће да нас збаци са 

светионика слободе. Као да нас ружи 

што тек сада долазимо, да нас пита да ли 

смо достојни те висине. 

Са врха остатака споменика на 

Зебрњаку, октобра 2012.г. пуца поглед 

невиђених ширина. Роје се бројна 

питања. Намеће се и поређење стања 

духа србске државе пре равно сто година 

1912. и данас, 2012.г. У фијуку ветра 

препознајем опомену, упозорење, 

преклињање, вапај предака! А можда се 

и клетва да наслутити? 

Гледам благо заталасан пејзаж, 

поприште највеће и најзначајније битке, 

битке која је Србију вратила кући. И 

тражим одговор на питања: 

Какви су били ти наши дедови и наше 

старамајке? Јесмо ли их достојни? 

Какви смо ми данас, век након те 

историјске битке, тог васкрснућа духа 

слободе?  

Какву су државу онда створили наши 

неуки, но мудри и храбри, дедови када 

је била способна да се дигне, против 

тада највеће светске силе, у одсудни бој 

за слободу Старе Србије? 

А данас? 

Ипак, нада у нама, потомцима ових 

светих јунака, живи. Хоћемо да верујемо 

да ће у сваком Србину прострујати 

слободарска мисао и чежња. И видим 

Србе из свих крајева данашње 

Македоније, како су се усправили и како 
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поносно дижу заставу србску 

... 

Верујем и знам да је сва 

пробуђена Србија бар 

душом била на Зебрњаку. 

Око споменика на 

Зебрњаку и на врху 

рушевине овог некада 

монументалног здања хук 

ветра доноси ехо: „Децо, 

синови и кћери, вратите се 

себи, вратите се мајци ... 

Србији!... станите чврсто 

на браник Отачества!‘‘ 

И знам да сам на 

Зебрњаку 2012.г. чула и 

још чујем  потомаке 

кумановских витезова како 

говоре: „Помолимо се 

Господу и светим прецима нашим да нам 

опросте сагрешења наша. Дајмо завет да 

са отачког пута не одступамо. На то 

немамо право. Дужност своју знамо.‘‘ 

Вечне су вредности уткане у србски дух 

слободарства. И то је једини путоказ, 

једина водиља. Зато нас Артемије 

упозорава и опомиње: „Ако смо примили 

злато, предајмо злато. Немојмо уместо 

злата да нудимо неке бакаруше, неки 

лажни новац и неке лажне вредности.‘‘ 

Стара Србија је васкрсла на Зебрњаку. 

То се осећа у трептају душа које су се 

винуле ка овом вису слободе и које су 

спевале ове стихове:  

„Још увек над Куманово стоји, 

Разрушен ал‘јак 

Сведочи где су пали хероји 

Кад је узмицао петвековни мрак. 

Некад, кад помислиш да си сам 

И да не знаш излаз из мрака 

Само погледај горе, 

Сунце изнад Зебрњака...“ 

Господе, опрости и помози својим 

грешним Србима. Господе, помози да са 

Зебрњака отпочне Васкрсење целога 

србства! 

 

У Прокупљу, октобра 2012.г. 

Горица Тркуља  
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 Древна египатска Коптска црква, 

најбројнија хришћанска заједница на 

Блиском Истоку, изабрала је свог новог 

поглавара. 59-годишњи епископ 

Тавардос, чије је име извучено између три 

кандидата, замијениће Папу Шенуду, који 

се упокојио у марту ове године, након 40 

година на трону коптских предстојатеља. 

Епископ Тавардос ступиће на чело 

к о п т с к е 

хришћанске 

з а ј е д н и ц е , 

која чини око 

10% од 83 

м и л и о н а 

становника у 

Египту, у 

в е о м а 

несигурном 

в р е м е н у 

н а к о н 

с в р г а в а њ а 

предсједника 

Мубарака, када хришћани страхују за 

своју будућност услед раста екстремног 

исламистичког настројења у земљи. 

Смрт веома утицајног Папе Шенуде 

појачала је овај осјећај несигурности. 

 

 
 

 

„Молимо се да Бог изабере доброга 

пастира“, казао је епископ Пахомије, 

непосредно пред извлачење, које је у 

недељу 4. новембра у саборном храму у 

Каиру, по већ устаљеној традицији, 

извршио дјечак са повезом на очима. 

 

Изборни процес новог поглавара Коптске 

цркве отпочео је прије неколико седмица, 

када је број кандидата сужен на 17, да би 

прошлог понедељка тај број био сведен 

на тројицу, међу којима су били епископ 

Рафаил, 54-годишњи блиски сарадник 

Папе Шенуде, и најстарији међу њима, 70-

годишњи монах Рафаил Ава Мина из 

манастира надомак Александрије. 

 

Извор: Радио Светигора 

  

Изабран нови поглавар Коптске цркве 

 

На чело коптске 

хришћанске 

заједнице, која 

чини око 10% од 83 

милиона 

становника у 

Египту, у веома 

несигурном 

времену ... 

http://radiosvetigora.wordpress.com/2012/11/04/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5/
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П 
ариз - Русија је привремено 

одустала од градње православне 

цркве са пет купола у Паризу, саопштила је 

француска Влада, након што је 

градоначелник свјетске пријестонице 

туризма описао предложени изглед објекта 

као "превише нападан". 

Француска министарства културе и 

спољних послова у заједничком саопштењу 

наводе да је Москва пристала да преиспита 

план, који од раније има подршку 

предсједника Владимира Путина. 

"Руска Федерација привремено је 

суспендовала захтјев за добијање 

грађевинске дозволе", наводи се у 

саопштењу. Званичник француске Владе 

инсистирао је да ће бити постигнуто 

компромисно рјешење. 

У Кремљу је речено да ће план бити поново 

проучен како би се будућа црква 

"хармонично уклопила у крајолик", пренио 

је Ројтерс. 

Пројекат градње православне цркве и дома 

културе у Паризу одобрио је 2010. године 

тадашњи предсједник Никола Саркози, али 

је дизајн објекта у то вријеме био у почетној 

фази. 

Коначним планом предвиђено је да црква 

има пет златних купола и таласасти стаклени 

кров који би се на небу истицали заједно са 

оближњим Ајфеловим торњем. 

Градоначелник Париза Бертран Делано 

рекао је да је овакав изглед "превише 

нападан" и неприкладан за мјесто са УН-ове 

листе заштићених локација свјетског 

насљеђа. 

Русија је 2007. године купила земљиште 

површине 4.000 квадратних метара за цркву 

и дом културе на обали Сене, мање од 

километра од Ајфеловог торња. 

У Паризу већ постоји православно здање – Црква 

светог Александра Невског, али она је у 

надлежности Цариградске патријаршије и није 

под контролом Москве. 

Путин се залаже за ширење утицаја Московске 

патријаршије у иностранству, нарочито у 

крајевима са великим руским заједницама. 

Руска православна црква је са 165 милиона 

вјерника друга највећа хришћанска заједница у 

свијету, послије Римокатоличке цркве, која има 

1,3 милијарди вјерника. 

Глас Српске : Nov 23 2012  

Споран изглед православне цркве у Паризу 
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К ардинал Карло Мартини, некада 

кандидат за папу, преминуо је 

прекјуче. Пре тога је италијанском 

"Коријереу" дао интервју у којем оштро 

напада Бенедикта XVI и читав Ватикан. 

 

Кардинал тражио да се интервју објави 

дан после смрти, пре него буде сахрањен 

"Католичка црква заостаје 200 година. Она 

је остарила. Њене су цркве велике и празне, 

њена бирократија превелика. Њени су 

обреди помпезни, баш као и њене мантије и 

њене речи, али оне не значе ништа. Црква 

мора да се мења, почев од папе, па наниже", 

ове опомињуће речи изрекао је, готово на 

самртној постељи, бивши надбискуп Милана 

и бивши кандидат за папу, кардинал Карло 

Марија Мартини. 

 

Мартини је преминуо прекјуче од последица 

Паркинсонове болести, а његова последња 

жеља била је да "Коријере дела сера", дан 

после његове смрти, објави интервју који им 

је дао пре око две недеље. 

Његове речи - утолико значајније и више 

опомињуће јер се ради о човеку који је био 

вољенији чак и од папе, а у Италији имао 

неподељено поштовање - досад су највећи 

шамар у лице папи, али и читавом црквеном 

естаблишменту. У потресном говору који је 

постао главна тема у католичком свету, али 

и мимо њега, кардинал је изрекао све што му 

је било на души све ове године. 

"Ми нисмо ишли у корак са временом. 

Нисмо признавали грешке. Време је да то 

урадимо, време је за радикалну промену", 

казао је кардинал Мартини, и додао: 

"Педофилски скандал нас обавезује да 

кренемо на пут трансформације". 

 

Мартини је познат и по томе што се залагао 

да се дозволи употреба кондома у одређеним 

случајевима, а сада је, пре последњег корака, 

отишао и степеницу даље, рекавши да црква 

мора да се отвори новим породицама које 

настају или да ризикује да заувек изгуби 

своје стадо. 

"Жену, рецимо, остави супруг, а она нађе 

новог пријатеља да се брине о њој, да 

заједно брину о њеној деци. Та друга љубав 

буде успешна. Ако дискриминишемо ову 

нову породицу, неће само мајка бити 

одсечена, већ ће патити и деца", рекао је 

Мартини. "Тако губимо будуће генерације, 

због чврстог става Ватикана да је развод 

грех", додао је он. 

 

Кардинал пред смрт исповедио новинарима 

истину о папи 
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 Мартини је одувек сматран неком 

врстом либералног гласа цркве, упркос 

томе што је водио највећу бискупију у 

Католичкој цркви. Био је готово виђен да 

постане нови папа, али је 2002. године 

обзнанио да болује од ретког облика 

Паркинсонове болести и повукао се у пензију. 

Уместо њега, за наследника папе  

Јована Павла ИИ изабран је 2005. године папа 

Бенедикт XВИ и за кратко време постао прави 

херој католичких конзервативаца, који га, због 

непоколебљивог става 

према теолошким 

питањима, називају "божјим 

ротвајлером". 

Утолико је значајнија и 

последња порука коју је 

Мартини упутио папи 

Бенедикту XVI: 
"Зашто се не мењамо? 

Зашто не мењамо цркву? 

Чега се ви то плашите?" 

 

Колико је Мартини био 

уважаван, показује и 

мноштво људи испред 

миланске катедрале. На 

хиљаде верника дошло је да 

се поздрави од вољеног 

кардинала, који ће бити 

сахрањен данас. Главно 

питање које мучи све у 

Ватикану је да ли ће се на 

сахрани појавити и папа, као 

и шта ће његово могуће 

присуство значити. 

 

Да ли ће папа дозволити 

да се црква поцепа на 

"прогресивне" и 

"традиционалисте", или 

ће успети да поврати 

какво-такво јединство 

католичког света? Он 

досад није показивао 

превелику жељу да 

награђује кардинале и 

бискупе који би се дрзнули 

да доведу у питање традиционалну доктрину, 

али ће можда, макар из "маркетиншких" 

разлога, одати последњу пошту човеку чији је 

последњи интервју уздрмао темеље западног 

хришћанства. 

 

Иван Цветковић  

 

 

Извор: Вести онлајн,  

http://www.pouke.org/forum/user/6964-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9b/
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Naučno potvrđeno da su Hrvati 
potomci Srba! 

S. Milovanović 
 

ZAGREB-Hrvati su potomci Srba i genetska 
podudarnost dva naroda su gotovo identična sa 

tom razlikom šti su Srbi stariji narod i samim 
tim su praktično i stvorili Hrvatsku naciju! 

 

Ovo ekskluzivno otkriće nije plod nikakvih trač 
rubrika ili šaljivih novinara već je rezultat 

istraživanja uglednog hrvatskog instituta FA iz 
Zagreba koje je vršeno poslednjih devet 

godina.Ovaj institut, koji ima više 

međunarodnih priznanja iz genetičkog 
istraživanja, objavio je da je na osnovu 

istraživanja na uzorku od 7320 ispitanika 
hrvatskih državljana dobijena najveća genetska 

podudarnost hromozoma Y i haplotipa sa 
slovenskim haplotipom srpskog naroda iz 

desetog veka. 

 
Prema nekim novijim istrazivanjima, u vreme 

pre velikih seoba naroda ( pre pada zapadnog 
Rimskog carstva ), dva plemena iranskog 

porekla pošla su u veliku avanturu. 

Srbi i Hrvati su nekada bili plemena iranskog 
porekla, iz predela severno od Crnog Mora i 

Kavkaza. Prvobitni Srbi i Hrvati su bili samo deo 
nacije koja je kroz istoriju bila najpoznatija pod 

imenom Skiti. Prema hronoloskom redosledu, 

prvo su bili poznati kao Kimeri ( Simerijanci ), 
Skiti, Sarmati, Alani, a danas su jedini direktni 

potomci ovih drevnih ratnika kavkaski narod 
Oseti. 

 
U daljim razmatranjima sa hrvatskog instituta 

FA kaže se da jeHaplotip Eu7, odnosno 

takozvani hrvatski haplotip, moguće povezati 
jedino s haplotipom Eu13, koji je takozvani 

starosrpski haplotip, a povezan je sa Srbima do 
10 veka. 

 

To bi otprilike značilo, kaže se dalje u 
zakljućcima Instituta, da su sve dosadašnje 

pretpostavke o poreklu Hrvata bile potpuno 
pogrešne i da Hrvati nisu uspevali da vvide ono 

što je očigledno 

 

-Hrvati su potomci Srba koji su negde tokom 
desetog veka prešli na područja naseljena 

manjim slovenskim plemenima, koja su se 
priklonila toj grupi i tokom desetog veka 

preuzeli ime Hrvat (latinski Skorbatus),kaže dr 

Milorad Pavić iz Instituta FA. 
 

Takođe se naglašava kako ovakvo otkriće dosad 
nije bilo moguće jer su se uzimali uzorci 

hromozoma Y od Srba koji danas žive u Srbiji 

pa su zato dosadašnja istraživanja davala 
drugačije rezultate. Naime, prema Hrvatima, 

današnji stanovnici Srbije najveću gensku 
povezanost i gotovo identičan broj hromozoma 

Y i podudarnost haplotipa imaju sa Turcima, a 
to se uglavnom objašnjava time da su Turci 

tokom pet vekova kolonizacije, posebno nakon 

pogibije velikog broja Srba na Kosovu, mešali 
svoje gene sa domaćim stanovništvom. 

 
Razlike između gena “originalnih” Srba i 

današnjih jednake su kao i između Rumua i 

Francuza, iako oba naroda pripadaju romanskoj 
grupi, objašnjavaju u Institutu i naglašavaju 

kako je hrvatski gen zapravo više povezan sa 
genom srpskih predaka nego genetska 

struktura današnjih Srba. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ZAGREB U PANICI:  
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Iz Instituta su takođe poručili kako su poslednja dva meseca razmišljali hoće li objaviti ove 
rezultate jer time dovode u pitanje celu hrvatsko-srpsku istoriju i odnose dva naroda. 
 
Brojne društvene mreže i portali širom Hrvatske već su očekivano prepuni negativnih 
komentara javnosti koja nikako ne može da podnese činjenicu da potiču od “mrskih im 
Srba” i da je to sada i naučno potvrđeno. 
 
-Nemamo mi nikakve veze sa Srbima, niti su nam imena naroda zajednička. Hrvati se tako 
zovu što su kroz istoriju bili herojski narod i hrvali se sa protivnicima dok su Srbi bili prljavi i 
vašljivi pa se stalno češali i vikali “svrbi, svrbi” te im otud ostao naziv Srbi, jedan je od 
zluradih komentara jednog od Fejsbuk posetilaca u Hrvatskoj kome očigledno istorija baš i 
nije jača strana. 

Винковачко Ново Село, април 1941 
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(наставак са 3. стране) сматра да су 

безгранични његова сила и моћ, он је 

створио науку и цивилизацију—тј. нову 

вавилонску кулу. Одвојивши се од духа, 

човјечији разум је постао главни извор 

г о р д о с т и — т а ј н о г  и л и  ј а в н о г 

Богоборства. Када га пак, осјени 

благодат, тада он види своју мјеру и 

своје границе и покорава се духовним 

виђењима. Тада он у овом земном 

бивствовању види творевину Божанске 

мудрости, у материјалном свијету—не 

само узрочнопослиједичне везе, већ и 

символе и ликове духовног свијета. 

Спојивши се са Логосом он очитује 

Његова откривења и профористичкој 

(вањској) ријечи, он доводи духовна 

знања у одређене логичке системе кроз 

земне ликове, и открива сакривено. 

 Друга сила душе је—жеља. 

Одвојивши се од религиозног осјећања, из 

духовних преживљавања, она се претвара у 

пожуду, тежњу ка наслади, у мрачне 

страсти, извитоперену (нестварну) 

осјећајност.  Ова сила је највише 

повријеђена претходном. Разум, који је 

усхићен својим видљивим успјесима и 

достигнућима, није постао цар већ роб 

пожуда. Сјединивши се кроз покајање са 

духовним осјећањем, жеља престаје бити 

невиђена и импулсивна. Она помаже уму да 

тежи према добру, она види у овом свијету 

сјенке изгубљеног раја. Жеља као сила 

душе, сјединивши се кроз благодат са 

силама духа, претвара се у носталгију за 

Божанском љепотом. 

 Трећа сила душе, код светих отаца, 

назива се осјетљивост. То је заштитна сила 

душе. Она треба да чува душу од зла и 

гријеха, као имунолошки систем човјека—

од инородног тијела. Њена најбоља 

манифестација је света мржња према ономе 

шта разлучује душу од Бога. Ипак, послије 

пада у гријех сила осјећања окренула се 

против онога шта омета испуњавање 

страсних жеља, у овоме случају ова сила 

личи на мач, који је добијен да се штити од 

непријатеља, али је душа овај мач окренула 

против себе и непрекидно наноси њиме себи 

све нове ране. Реактивна сила, повријеђена 

гријехом, не манифестује се као очување 

личности, већ као потврђивање човјекова 

егоизма, на вањском плану она се 

манифестује као огромна амплитуда: од 

стране љутње и нетрпељивости у 

породичном кругу (синдром ситног бијеса) 

до људских катомби које врше тирани (пир 

сатане). Раскорак између жеље и 

могућности изазива и храни осјећај љутње и 

злобе: човјек прима сав свијет   као 
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 непрекидну неправду у односу на њега, као 

да се читаво човјечанство договорило да би 

узнемиравало њега. Такав човјек личи на 

бомбу напуњену прљавштином, која ће, ако 

се неопрезно додирне, експлодирати. Овај 

осјећај, појачавајући се, може довести 

човјека до страшних душевних стања, 

излити се у садизам и незадрживу тежњу за 

убијањем. 

 Кад се кроз покајање и благодат, 

раздражива сила душе сједини са духовним 

осјећањем обраћености према Богу, онда она 

постаје динамичко одрицање од гријеха, 

самокритичности, мржње према демону, 

осјетљивости према убацивању мрачних 

импулса у човјечију душу, ефикасним 

оруђем у чишћењу срца од страсти. 

 У овом питању сударили су се 

међусобно Исток и Запад. Исток јасно 

разграничава област духа и душе, запад их 

стапа у душевни монизам. Осим тога 

западна антропологија говори о гријехопаду 

човјак само као о губитку Божанске 

благодати при очувању природног стања 

душе. За источну антропологију гријехопад 

представља дубљу драму у историји свијета: 

човјек је испао из центра свога живота, на 

мјесто Бога он је ставио себе. Богоборачки 

импулс раскинувши савез човјека са 

његовим Творцем, деформисао је саму 

човјечију природу. Дух је постао одвојен од 

душе, будући да је одвојен од Бога, душевне 

силе су се такође разишле међу собом: 

разум, осјећање и воља час се слажу, час 

протурјече једно другом. Зато је источни 

аскетизам борба за човјечије срце. Зато 

источни подвижник не вјерује себи, не 

вјерује својој души, његов је циљ покорити 

душу духу. Зато је свака аскетика Истока 

покајање. Плач о гријесима кога не схвата 

свијет,  сматрајући га слабошћу, 

малодушношћу и болесном сузљивошћу. 

Западни подвижник почиње од оштрог 

изазова тамним силама пакла, са којима је 

спреман борити се, као витез са горостасима. 

Основа овог подвижништва није покајање, 

већ част и љубав; али каква љубав?... 

 

С руског превео Драгиша Елез 

 

Четири ес 
 

САМО они који се (четири ес) стиде, 

А данас их цијелим свијетом има, 

Неће мржњу србских хијена да виде 

Већ се братиме, и пирују с њима. 

 

СЛОГА за њих не вриједи шупља боба,  

Она је за такве само фраза звучна, 

А без ње постајемо западна роба, 

Ох, каква гнусоба, и истина жучна. 

 

СРБИНА је давно Свети Саава звао, 

Да посуте трњем, мучне стазе гази, 

Само је Учитељ и Светитељ знао. 

 

СПАСАВА ли слога, срећа нам долази. 

Слоге се србске. И данас многи боје, 

Србине, слогом брани, коријене своје! 

 
Илија Пуповац, Милвоки 
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 Поставља се питање: ко је Сатана? 

Откуд то да он постоји? Шта су зли дуси и 

каква је њихова улога у свету? Какав је 

њихов однос према свету и човеку? Ко су 

сарадници Сатане? 

 Веровање о постојању демона не 

сусрећемо само код израиљског народа, него 

и код других древних народа: Вавилонаца, 

Персијанаца, Египћана, Грка, Словена и др.1     

Грчка  реч δαιμων изводи се од корена δα— 

δαιω, δαινυμι и изражава онога који удељује 

и одређује људске судбине.2  Демон је, по 

том веровању, био за дух—усуд који је био 

главни узрок људских недаћа и рушитељ 

хармоничног односа човека и Бога.  

 Одмах да кажемо да,  по 

Богооткривеној истини, сатана није нека 

расејана идеја зла, него је он словесно и 

духовно (невидљиво) биће које је «ни из 

чега» створио Бог, као шта је «ни из чега» 

створи и сва остала бића (ср. Пост. 1,1; 

Кол.1,16), с тим шта га Бог није створио 

злим него добрим, а зао је постао касније 

својим слободним избором—Богоотпадијем. 

Православни је став да Бог ствара из 

преобилне Своје љубави и са одређеним 

циљем, а не из нужде и морања. Свето 

Предање нас учи да Бог није Творац зла, 

него добра. Бог све шта ствара, ствара 

«веома добрим» (Пост. 1,31), и Бог «смрт 

није створио» (Прем. Сол, 1,13). Сатана—

Ђаво је првобитно био «светлоносно» биће, 

који је касније отпао од «светлости» и 

постао «мрачан», то јесте, постао је 

наследник и поседник «таме» у којем истине 

нема (јн. 8,44).3  Да би описао пад сатанин, а 

уједно и степен савршенства на којем се пре 

пада сатана налазио, Господ наш Исус 

Христос вели: «Видех сатану где пада с неба 

као муња» (Лк. 10,18). Сам «пад» говори о 

узвишености на којој се налазио пре пада. 

Кирило Јерусалимски назива сатану 

«начелником греха и родоначелником зла»,4  

који удаљава од Бога, човека од човека,5  а, 

шта више, и човека од самог себе. Климент 

Римски га именује «лоповом» и 

«пљачкашем».6   

 На попришту Светог Писма Новог 

Завета налазимо податке да су анђели 

«духови за служење, који се шаљу да служе 

онима који ће  наследити спасење» (Јевр. 

1,14; ср. Пс. 103,4).7  По библијском 

тајнозрењу, анђели су слуге Божије и 

саслужитељи људи (ср. Откр. 22,9). Једном 

речју, анђели су слободна и словесна 

духовна бића—чланови Цркве Божије, 

обдарена божијом силом, благодаћу и 

мудрошћу, која се налазе у непосредној вези 

са човеком—саслужитељи су његови, и 

непрестано воде бригу о човековом спасењу. 

Анђели су бића која је Бог обдарио 

слободом и могућношћу да својим 

Богоугодним служењем уђу у живот 

тројичног Бога, и тако остану «добробића» и 

бесмртни. Међутим, поједини анђели су 

злоупотребили своју слободну вољу и услед 

с в о г  е г о и з м а ,  л у к а в о с т и  и 

непромишљености, добровољно отпали од 

Бога, са циљем да постану  богови без Бога 

Творца. Међу палим анђелима главни и 

највећи је сатана, који је постао највећи 

противник Живога Бога и човека као круне  

Сатана и његов рад у Божијој творевини 
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Божије творевине. Враг—сатана није по 

својој природи зао, него, како вели Св. Јован 

Златоуст, по свом избору и мишљењу.8  Пали 

анђели су зли дуси; они су од добрих анђела 

постали зли, од светлих—мрачни. Дакле, 

Бог Творац је створио анђеле и демоне са 

истим каректеристикама—добрим по 

природи. Према томе, разлика међу њима је 

настала касније, и састоји се у томе што 

нису сви употребили своју слободу на исти 

начин и са истим циљем; поједини анђели су 

злоупотребили своју слободу и пали у 

грех—отпали од Бога и заједнице са Њим; ти 

анђели су названи демонима због своје 

непокајаности9  и свог Богоотпадија, 

упорног остајања у греху и остајања у 

Богоборству, као неизмерној мржњи према 

човеку. Сатана управља нечистим дусима.10   

 У Новом Завету сатана носи разна 

имена: «Велзевул» (Мт. 12,24, мк. 3,22; Лк. 

11,15), «Велијар» (2 Кор. 5,15), «Лажов» (Јн. 

8,44), «Аждаја» (Отк. 12,9), «Кушач» (1 Сол. 

3 ,5) ,  «Обмањивач»  (Отк.  13 ,14) , 

«Супарник» (Птр. 5,8), «Кнез овога 

света» (Јн. 12,31), нечастиви, нечисти дух и 

др. Сви наведени називи означавају 

одсутност и најмање трунке добра  у сатани 

који управља и наређује злим дусима, а они 

га слушају и слепо испуњавају његова 

наређења (ср. Лк. 11,15). 

 Богооткривена је истина да зло нема 

своје биће нити суштину (природу), и не 

постоји од вечности, него се појављује у 

свету падом анђела—сатане, док добро 

одувек постоји—постоји од надвечне 

вечности.11  Сатана је, како видимо, 

бестелесно биће које се не налази у 

заједници са Богом, удаљено је од Бога по 

својој природи и узрок је свакога зла у свету 

и Божијој творевини, тако да слободно 

можемо рећи да греси, и зло уопште, не 

долазе од неке расејане идеје, него управо од 

сатане и сарадника његових чије свако 

деловање проузрокује мноштво зала. Ђаво—

враг, у својој намери и жељи да превазиђе 

своју природу без Живога Бога, поседује у 

себи смртоносну силу помоћу које утиче на 

човека. У Светом Предању имамо података 

да он силази међу људе «у јарости 

великој» (откр. 12,12). Због те своје силе и 

лукавости, сатана може да утиче на човека у 

много чему, али не може без Божије воље да 

уништи човека, јер је сатана Богу 

подчињен.12  Библијски извори нас 

обавештавају да Бог «не искушава 

никог» (Јк. 1,14), и да је човек још у самом 

Рају био изложен нападу сатане—ђавола, и 

да је сатана, уз Божију дозволу13 и уз 

човеков слободни пристанак, успео да 

обмане човека, саблазни га, приволи га на 

грех и тако помрачи у човеку «лик Божији». 

Због тога је сатана и назван «човекоубицом 

од почетка» (јн. 8,44). 

 Према томе, иако је човек 

добровољно пао, он је ипак увидео да «не 

може пити чашу Господњу и чашу 

демонску, не може учествовати у трпези 

Господњој и у трпези демонској» (1 Кор. 

10,21), због чега се Адам одмах покајао и 

пожелео да се врати у оно стање у којем се 

пре пада налазио. Скинувши са себе ризу 

благодатних дарова које је примио од Бога 

Творца, за палог човека је наступило време 

покајничког живота, налазећи се непрекидно 

под ударом сатане и сарадника његових. 

Божија порука упућена човеку јесте да не 

даде места ђаволу (Еф. 6,27), јер човек 

уколико се удаљи од Бога и сједини се са  
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демонским силама, налази се у опасности да 

се претвори у небиће;14  одвајајући се од 

животодавног Бога човек постаје духовно 

мртав. Исус Христос је рекао онима који 

прихватају сатану и сједињују се с њим: 

«Идите од мене, проклети, у огањ вечни који 

је приправљен ђаволу и анђелима 

његовим» (Мт. 25,41). 

 Треба напоменути да је највећи 

успех сатанин да, с једне стране, убеди 

човека да ђаво не постоји, а с друге, да човек 

поверује како, тобож, Бог не опрашта 

човекове грехе. Треба знати да сатана нема 

већу моћ и силу од човека хришћанина. 

Апостол Павле о томе каже следеће: «Друго 

вас искушење није снашло осим човечијега, 

веран је Бог који вас неће пустити да се 

искушавате већма него што можете, него ће 

учинити и искушењима крај, да можете 

поднети» (1 Кор. 10,13). 

 Можемо рећи да сва искушења, која 

наиђу на човека, имају педагошки карактер. 

Због тога Јаков брат Господњи поручује: 

«Сваку радост имајте, браћо моја, када 

паднете у различита искушења» (1,2). Из 

тога произилази да се Домострој спасења 

остварује кроз муку, напор и подвиг. Господ 

наш Исус Христос нам је отворено рекао: 

«Ако ко хоће за мном ићи, нека се одрече 

себе, и узме крст свој и за мном иде» (Мт. 

16,24). Да праотац Адам није кушан, он не 

би  никада ни сазнао каквим га је Бог 

створио, каквим га је све благодатним 

даровима обдарио и колико је као људско 

биће био савршен.15  Искушења служе 

човеку на корист јер преко њих он постаје 

јачи, Богоподобнији, и када успешно победи 

зле демоне, прима благодат Божију и постаје 

преображен, савршенији—нови човек. 

 Имајући у виду да су «уска врата и 

тесан пут што воде у живот, и мало их је 

који га налазе» (мт. 7,14), човеку преостаје 

да Богобојажљиво васцелим својим бићем 

буде окренут ка господу и да се уз Божију 

помоћ супростави не само сатани, него и 

свим сарадницима његовим који се 

«претварају да су слуге праведности» (2 

Кор. 11,15). 

 

Биљешке: 

1. Lohmeyer E., Antichrist, reallexikon fur Anthike und 

Christentum 1, Stuttgart 1950. str. 452 

2. Luvari N., Demon, MEE, str 817 

3. Види: Симеон Солунски, Етичка беседа 11, SCH 

129, 372 

4. Кирило Јерусалимски, Катихеза друга, 3, PG 33, 

385А 

5. Ср. Василије Велики, PG 32, 1041 C 

6. Климент Римски, стромата А`, БЕПЕЦ 7, 269 

7. Опширније види у: Мирко Томасовић, Посланица 

Јеврејима, Фоча, 93-131 

8. Јован Златоуст, Беседе, PG 49, 259/260 

9. Види: Василије Велики, Тумачење на Пророка 

Исаију, PG 30, 609В 

10. Икуменије, Тумачење посланице Ефесцима, PG 

118, 1188 

11. Види: Максим Исповедник, Одговори Таласију, 

45 

12. Види: Јован Златоуст, Тумачење Јеванђеља по 

Матеју, PG 57, 282 

13. Ср. Јован Златоуст, Тумачење Јеванђеља по 

Матеју, PG 57, 282 

14. Ср: Максим Исповедник, О разним недоумицама, 

PG 91, 1308С 

15. Ср: Јован Златоуст, PG 47, 435 

 

Мирко Томасовић, Антихрист долази, 

Атина 2007 

( Др Мирко Томасовић је професор Новог 

Завета  на Богословском факултету Св. 

Василја Острошког у Србињу/Фоча, 

Република Српска) 
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Сјена Земље Недођије 

 
 

Хтио сам да спавам, али нисам мога. 

Као да ме тешке зграбише мађије, 

Па стадох, да се молим, и хвалим Бога, 

И зурим у сјену земље НЕДОЂИЈЕ 

 

Која ме стегну, и у загрљај паде, 

Па онда поче, да уздише и плаче, 

Тужећи се мучно, све шта од ње раде, 

Како њезин народ прогоне и  тлаче, 

 

И како је стару у Европу гоне, 

Гдје нашем народу мијењају име, 

Који за туђине, стјече милионе, 

Перући кравама репове и виме. 

 

Још ми НЕДОЂИЈА стара, тужно рече, 

Све у повјерењу, да не чује нико, 

Што ми болесно срце, и душу пече, 

Да се Народни Врх, на лажи нави`о, 

 

И да га за Југом, више није брига, 

Јер сад доље расту, туђи божури, 

И зато је од СВОГ СРЦА, руке дига; 

А коме се иде, нек, одмах пожури. 

 

О, Свевишњи Боже, грдне ли грозоте, 

Што ће рећи Теби, када дођу Горе, 

Хоће ли Ти рећи, ко нам СРЦЕ оте, 

Прогута ли земљу, Радојино море? 

 

Након ријечи о отетом нам Југу, 

Упитах је, што ће са Сјевером бити, 

А она ће мени, као добром другу: 

«То зна свако, па знадеш сигурно и ти. 

 

Још се о Сјеверу преговори воде, 

Па ти за сад ново, немам ништа рећи...» 

Тако ми рече, па с болом, у ноћ оде, 

Окренувши ми своје, старачке плећи. 

 

Хтједох да је питам, кад ће опет доћи,  

А Она нестаде, као сјена свака, 

Оставивши ми црне слутње у ноћи, 

Нисам знао, дал` бих клео, или плака; 

 

Боже, није смјела, тако, у ноћ поћи, 

Јер код ње бјеше само, Вукова штака, 

А на глави златна круна Немањића, 

Окићена В`јенцем Рада Петровића. 

 

Бојао сам се, Боже, из своје тмине,  

Да је не нападне неко иза т`рема, 

И да јој Круну, и Вијенац не скине, 

Јер Она, осим штаке, оружја нема!... 

 

Код Ње још видјех, али је не упита, 

Да л` то држи ЗАКОНИК СИЛНОГ ЦАРА, 

Ал, ко ће ЗАКОНИК да отме и чита, 

Нек ме ту, сумња не мучи, друга стара. 

 

Златна! Златна ме Круна највише брине, 

Њу свак жели, да отме, да је за се скине!... 

Сонет изгнаника 
 

 

Волим твоја поља и жалосне јове, 

Овдје сам странац, и нико ме не треба, 

Лађе наше овдје ми не плове, 

Изгнаше ме силни, испод нашег неба. 

 

Мојој души у теби је мјесто, 

Ти ми тамо љепотице оста, 

Елегије пјевам теби често 

Као Орфеј, којем пјесме не бијаше доста. 

 

Радуј се ипак, ти најдража моја, 

Анђели твоји још се за те боре, 

Јуде ће стићи тешка судба твоја. 

 

Истина ће побједити Горе. 

Надам се, иако нас за злочине криве, 

Они што умријеше за те, вјечно ће да живе. 

 

 

Илија Пуповац 

 

(Илија Пуповац је прогнаик који живи у 

Милвоки. Скоро читав свој радни вијек 

предавао је србски језик у школи у Исламу 

Грчком) 
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ПАРОХИЈСКА ДЕШАВАЊА У 2012 

години 
 

Сведок хронике догађаја у животу парохијана није само наш часопис  СПАСОВДАН, 

већ су разна догађања  сачувана у памћењу људи, у црквеној администрацији, летопису....Тако 

је забележено, да је одржано преко 110 Богослужења, неколико пригодних славља и 

културних манифестација... Потом, да је на црквеном имању побољшљна инфраструктура 

(направљено игралиште за фудбал са рефлекторима, објекат за печење на ражњу...). Дакле, 

поред радних активности нашло се времена и за славља, прославе и радовања. Нажалост, било 

је и туговања. Радовали смо се венчањима наших парохијана, веселили се рађањима у 

породицама; Николе и Кристине Чулић, Мише и Данијеле Чулић, Воје и Секе Важић, Владе и 

Дијане Станисављевић, Далибора и Еми Игњатић, Дражена и Бранке Савић. Дивили смо се 

завршетку школовања наше деце. 

Нажалост, с тугом смо испратили 

из нашег живота двоје наших 

парохијана: Тању Мариловић и 

Недељка Куљанина. 

Сваки Божји дан дочекан у 

здрављу, разлог је за славље и 

радовање, али дани истинске 

радости долазе с` Божићним 

празницима. Раздраганост у 

породицама, радост у Цркви. 

Црква пуна радосног народа, 

нарочито за Бадње вече. Доживљај уношења, освећивања и паљења Бадањака нико не жели да 

пропусти. 

Током 2012. године, наша мала парохијска заједница прославила је Светог Саву као 

народну и школску славу, литургијски, молитвено. Културни дио програма поверен је 

омладини. Фолклорна секција СВИЛЕН КОНАЦ и рецитаторска секцији били су носиоци 

програма. Да догађај поприми карактер општенародног весеља, побринула се породица 

Куљанин Милорада и Јованке који су припремили свечани ручак за све присутне госте. 

Спасовдан је црквена слава и обележен је молитвено-Светом Литургијом, а славски 

ручак припремиле су породице Чулић Николе и Кристине и Чулић Мише и Данијеле. 
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Централни догађај свих културних догађања у нашој парохији су традиционална 

манифестација Србски дани у Ракфорду, који су одржани 8 и 9 Септембра. Србски дани су 

културна манифестација у којој културним програмом и обилном понудом наших 

традиционалних јела и пића настојимо нашим суграђанима показати ко смо, одакле смо и кави 

смо. Значају ове манифестације допринео је и Његово  преосвештенство Господин Владика 

Лонгин који је поред служења Свете Литургије присуствовао и свечаном ручку и мудром 

беседом, као и увек, позвао на саборност и радост у љубави, доброти и милости. 

Коло србских сестара славило је своју славу - Свету Петку. Домаћини славе били су 

породица Глигоревић Боса и Бошко. 

Посебном радошћу јављамо да је одржано 3. новембра у Рокфорду Свеправославно 

вече. Православни Срби, Грци, Американци и остали одлучили су да један дан или више у 

године посвете заједничком дружењу. 

Срадошћу исчекивања надолазећих Божићних празника, свим парохијанима желим 

добро здравље,мир у кући и у души. Амин 

 Тодор Митровић 

Мир Божији—Христос се Роди! Ваистину Христос се роди! 


