
СВЕШТЕНИК СА СОБОМ, С 
БОГОМ И С НАРОДОМ

“Поштујте, браћо свештенике своје. 
Они су слуге Христове и представници 
апостола Христових. Њихова је служба 
тешка, њихова одговорност пред Богом 
огромна. Они се моле Богу за вас. Они 
својим рукама и молитвама припремају 
свето причешће, с којим се ви с Богом 
сједињујете. Они вас дочекају када се 
рађате, они вас испраћају када умрете. 
Они за вас Богу одговарају.
 Свети Сава је рекао: “Ако је поп 
грешан, молитва његова није грешна. Не 
осуђијте свог свештеника, не ружите га, не 
гоните га. За своје грехе он ће одговарати 
Богу више него ли ви за своје, јер је 
свештеник Бога живога. Ако је свештеник 
грешан, поштуј га и поштовањем ћеш га 
застидети и он ће се поправити. Ако ли га 
осуђујеш и ружиш, он ће постати још гори. 
Поштујте браћо, свештенике своје.
 Немојте се правити паметнији у 
духовним стварима од свештеника. Иако 
све не твори што треба творити, по 
слабости својој, он зна што треба творити. 
Питајте га о путу спасења, и слушајте речи 
његове. Молите га да вам објасни, и он ће 
вам објаснити. Ја сам исповедао неке који 
су се кајали што су осуђивали свештеника.
 Свештеник има свој суд и свога судију. 
И ако греши, знајте, да га казна неће 
обићи. Но немојте му ви бити судија. Он 
велико бреме носи, и велику одговорност 
има. Отуда је и његово спасење теже него 
ваше. Зато вас молим, браћо, поштујте 
свештенике своје.”
 Овај позив на поштовање изрекао је 
прије неколико десетљећа велики Владика 
Николај. Исказао га је у времену за која ми, 
млађи, мислимо да је свештеник уживао 
бар мало поштовања више него што је 
данас случај. Видимо, међутим да док је 
Владика био приморан да позове народ 
на поштовање свештеника, да је за то 
било дубоког разлога. Проблем је, дакле, 
увијек исти и ништа се ново под небеском 
капом не збива; најмање када је наша, 
свештеничка, судбина у питању. 
 Из тмина и дубина наше прошлости, 
допире до нас глас усамљеног калуђера, 
Гаврила Венцловића, неоспорно 
најумнијег Србина свеукупног 
осамнаестог вијека, који по блатиштима 
и селиштима угарским раштркану, 
паству своју кори и виче: “А ви хрисћани, 
свјетски који сте људи, не називате се 
ви пастири ничији, чобани, осим својој 
вам дјеци и чељади кућној. Овце се ви 
зовете а преоблачите се у вучју кожу. 
Не будите зубати вепрови или рогати 
овнови, загонећи бости и нагризати своје 
чобане. Не подзирите ви ни пасите својих 
пастира ни се качите у склизаво брдо. Не 
судите ви своје кнезове ни бирове, ни пак 
који адет ваш са спахијама издајите ни 
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законоположником закон полажите; тј. 
бирову не расказујте ни поповом попујте 
ни, пак, духовником духујте. Зашто Бог 
није за шегу, ни безчинству управаџија 
него мира и реда свечему”.
 Ако бисмо понирали у дубоке поноре, 
набасали бисмо на више примјера 
непоштовања но поштовања свештеника. 

“Којега од пророка не протјераше оци 
ваши”, (Дап. 7, 52) пита свети Стефан 
своје мучитеље, оне који га, у име неких 
својих правди и памети, камењем засуше 
и убише. Ми мислимо да смо примитивну 
праксу “ћерања попова” ми завели. 
Читајући старозавјетну Другу књигу 
дневника, присуствујемо свађи двојице 
јеврејских царева непосредно пред њихов 
немилосрдни окршај. Каже јудејски 
цар Авија израиљском цару Јеровоаму: 

“Нијесте ли отјерали свештенике Господње 
и начинили себи свештенике као народи 
по другим земљама? Ко год дође да му се 
посвете руке с телетом и са седам овнова, 
постаје свештеник онима који нису 
богови. Зато ево с нама је напријед Бог 
и свештеници његови и трубе гласне да 
трубе противу вас. Синови Израиљеви, не 
војујте на Господа Бога отаца својих, јер 
нећете бити сретни”. (1. Дн. 13, 12)
 Никада се у бунџијама и мудријашима 
није мањкало: до те мјере да је, на почетку 
саме историје, Господ Бог морао заводити 
ред на земљи и одређивати строге казне 
за оне који се тога реда нису хтјели 
придржавати. Одредио је свештенство да 
буде чуварем Божјег закона и уредаба и 
врхунским ауторитетом над свим другим 
ауторитетима. Наложио је да се за све 
спорне ствари иде свештеницима да они 
кажу како ваља пресудити: “По закону 
којему те науче, и по пресуди, коју ти 
кажу, учини и не одступи ни лијево ни 
десно - вели Господ. Ако би се ко упро те 
не би хтио послушати свештеника који 
ондје стоји те служи Господу Богу твојему, 
таки човјек да се погуби и извади зло из 
Израиља. Да сав народ чује и боји се, и у 
напредак да не ради упорно”. (5. Мојс. 17, 8 

-14 )
 Свето писмо не пружа свједочанства 
да је неко погубљен због непоштовања 
свештеника, али обилује свједочанствима 
да су многи прави пророци страдали 
истине Божје ради. Тврдовратих и 
необрезаних срца, који се противе Духу 
Светоме, (Дап. 7, 52) свагда је било 
напретек, али никада толико колико у ово 
смутно и преварно доба. У вријеме рушења 
свих ауторитета, ауторитет духовнички 
и свештенички први се нашао на удару, 
из простог разлога јер иза њега није било 
никаквог инструмента силе и власти да 
га заштити. Онда када се ни сањати није 
смјело, на попове је свака рђа људска, 
некажњена од људи, могла сву своју јед до 
миле воље изливати. За разлику од других, 
који оперишу видљивим појмовима 
и чија је сврсисходност свакоме пред 

очима, свештеник оперише духовним 
стварима а њима ово, потрошачко и 
материјалистичко, доба није наклоњено. 
На свим другим пољима свачија се 
стручност и добронамјерност лако 
провјери, у свештеничка посла, међутим, 
сви се пачају, у увјерењу да све знају и све 
могу. Отуда се долази до поразног стања 
да нам, годинама, које какви силници и 
моћници, самозвани ауторитети, који иза 
себе никаква честита трага на стружном, 
и свим другим, плановима оставити 
неће, остављају иза себе дебеле сторије 
својих иживљавања над Црквом и на 
свештеницима. 
 Ако иза свештеника не стоји никаква 
полиција и власт, богатство, моћ и утицај, 
да га штите, он је, по природи своје 
узвишене службе, достојан поштовања. 

“Нико сам себи не присваја ту част, него 
призван од Бога као и Аарон.” (Јевр. 5, 4) 
Свештеник је “анђео Господа над војскама”, 
(Мал. 2, 7), “слуга Христов и управитељ 
тајни Божјих”. (1. Кор. 4, 1) Због тога је Бог, 
од самог почетка, поставио врло високе 
захтјеве за оне који су требало да буду 
удостојени те части. Ко је имао било какву 
ману, чак и физичку, није могао бити 
свештенослужитељ. (3. Мојс. 21, 16 - 17) 
 Стање је овакво какво је, но било би 
крајње некоректно рећи да ми сами, у 
великој мјери, нисмо кумовали својој 
судбини. Као и све, уосталом, људи су и тај, 
најузвишенији, Божји призив разводњили 
и профанисали. Све то комформистички, 
зарад лака и лагодна живота. Због многих 
кукоља, често се није могло право и 
здраво жито разабрати. “Јер од малога 
до великога сви се дадоше на лакомство, 
и пророк и свештеник, сви су варалице”, 
(Јер. 6, 13) свједочи за своје доба пророк 
Јеремија. “Свештеник и пророк заносе се 
од силовита пића, заносе се у пророковању, 
спотичу се у суђењу”, (Ис. 28, 7) вели 
пророк Божји, Исаија. 
 Поред свега овога, увијек је било оних 
који су остајали вјерни свом незначењу 
и хватали се укоштац са онима који су 
залутали у њихове редове. Прави пророци 
Божји дизали су храбро свој глас у одбрану 
истините своје службе и били спремни 
да за њу страдају. Пророк Језекиљ, сам, 
окружен лажним пророцима, грми на њих 
у Божије име: “Тако ја био жив, говори 
Господ, што стадо моје поста грабеж, и 
овце моје посташе храна свим звјерима 
пољским немајући пастира, и пастири 
моји не траже стада мојега, него пастири 
сами себе, а стада мојег не пасу; зато... вако 
вели Господ: Ево ме на те пастире, и искаћу 
стадо моје из њихових руку, и нећу им дати 
више да пасу стадо, и неће више пастири 
пасти сами себе него ћу отети овце своје из 
уста њиховијех и неће им бити храна”. (Јез. 
34, 1 - 10) “Биће свештенику као народу: 
Походићу га за путове његове и платићу 
му за дјела његова.
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 А, у Србији, таква времена дошла, 
да се више стрепи шта ће рећи неки НАТО 
чиновник или ЕУ комесар из Брисела него 
шта ће рећи српски народ, и шта ће за коју 
деценију рећи историја.
 Где да стављамо Кошаре у 
лектиру? Где да гурамо прст у око онима 
који су су наша једина алтернатива? Где 
да кваримо идиличну, црно-белу слику 
у којој су нам они једини пријатељи, они 
који боље знају шта је за нас добро од 
нас самих? Где да нашој деци причамо 
о Кошарама и одреду одважних, кад су 
сада наши јунаци они који су тада били 
на другој страни, они који су пуцали и 
убијали нашу децу на Кошарама? Где да се 
подсећамо бомбардовања Србије, безочног 
убијања наше деце, кад су у Србији данас 
на цени они који причају како смо бомбе 
заслужили, како је то било добро за нас. 
Тако причају данас, сутра ће већ рећи да 
нас нису ни бомбардовали него смо ми то 
умислили!
 Деца у Србији не уче се данас 
патриотизму на причи о Кошарама, на 
причама о светлим лицима јунака Милана 
Тепића и пилота потпуковника Миленка 
Павловића! Нису они данас популарни 
у Србији, немају рејтинг. Деца у Србији 
патриотизму се данас уче на холивудским 
филмовима у којима су патриоте амерички 
пилоти и маринци који своју земљу 
бране хиљадама километара далеко од 
Америке! Наши јунаци данас су амерички 
див хероји који по гудурама Босне 
хватају Србе, приказане као бестијалне 
убице… На телевизијама са националном 
фреквенцијом у Србији се приказују 
филмови у којима су Срби ратни злочинци, 
хладнокрвне убице које стрељају невине 
комшије и пију њихову крв, терористи 
који у Америку носе атомску бомбу да 
убијају невине Американце по Њујорку…
 На таквим филмовима одрастају 
данас деца у Србији. Да у живот крену 
са осећајем, не поноса на своју државу, 
на своје претке, своје порекло, него са 
осећајем кривице. Да добро утуве у главу 
да је патриота амерички пилот који брани 
Америку у Вијетнаму, а да њихов, српски 
граничар, онај који је бранио Кошаре, није 
заслужио ни да се помене, јер, сунце сија 
само на Западу, све остало је тама…
 Ко зна, можда једног дана књига 
Ненада Милкића уђе у школску литературу. 
Можда ће једног дана професори у Србији 
причати ђацима о Тепићу и Павловићу. 
Можда. Једног дана кад више почнемо 
поштовати сами себе, кад нам прече 
буде ово мало нашег што имамо, него 
оно њихово велико, слатко, офарбано 
шареним бојама. Кад престанемо кукати 
по туђим гробљима. Можда једног дана, 
што давно рече Живојин Павловић, и 
сазнамо ко на крају постане бољи човек: 
они који су у школи имали јединицу из 
патриотизма а петицу из владања, или 
буде обрнуто…

Зоран Шапоњић
Магацин

CHRISTIAN ARCHBISHOPS 
FROM THE MIDDLE EAST 
ARE BANNED FROM THE UK 
DESPITE BEING INVITED TO MEET 
PRINCE CHARLES – YET ‘EXTREMIST 
ISLAMIC PREACHERS ARE ALLOWED IN’

Archbishop Selwanos Boutros Alnemeh, of 
Homs and Hama in Syria, claims he was told 
his application was denied because it is policy 
not to issue visas to anyone in Syria 
Archbishop Selwanos Boutros Alnemeh, of 
Homs and Hama in Syria, claims he was told 
his application was denied because it is policy 
not to issue visas to anyone in Syria
Three Christian leaders from Iraq and Syria 
were denied entrance to the UK last week - 
despite a formal invitation to meet Prince 
Charles.
The men planned to travel to London for a 
consecration ceremony of Britain’s first Syriac 
Orthodox Cathedral.
 Archbishops Nicodemus Daoud Sharaf 
of Mosul, Timothius Mousa Shamani of St 
Matthew’s in Nineveh valley of northern Iraq, 
and Selwanos Boutros Alnemeh of Homs and 
Hama in Syria reportedly missed the event as 
the Home Office deemed their visa applica-
tions unacceptable.
 The three claimed that they were told 
their visas were denied because they ‘did not 
have enough money to support themselves 
and might not leave the UK’, according to the 
Sunday Express.
 Archbishop Alnemeh claims he was told 
by the British embassy that they do not issue 
visas to anyone in Syria.
  The incident has been condemned by 
critics such as Dr Martin Parsons, who heads 
research at the Barnabas Fund, which aids 
Christians to escape war-torn countries.
 He said: ‘It’s unbelievable that these 
persecuted Christians who come from the 
cradle of Christianity are being told there is 
no room at the inn when the UK is offering a 
welcome to Islamists who persecute Chris-
tians.
 ‘There is a serious systemic problem 
when Islamist leaders who advocate the 
persecution of Christians are given the green 
light telling them that their application for 
UK visas will be looked on favourably, while 
visas for short pastoral visits to the UK are 
denied to Christian leaders whose churches 
are facing genocide.’
 In August of this year, The Home Office 
released a statement which discussed asylum 
grants being given to members of Egypt’s 
Muslim Brotherhood - which is characterised 
as a terrorist organisation in their own coun-
try.
 At the joyous event, the first Syrian 
Orthodox Church in Britain was consecrated, 
and Prince Charles used the opportunity to 
discuss the grave suffering in Syria
At the joyous event, the first Syrian Ortho-
dox Church in Britain was consecrated, and 
Prince Charles used the opportunity to dis-
cuss the grave suffering in Syria
 According to their statement: ‘High 

profile supporters or those perceived to sup-
port the MB, such as journalists, may also be 
similarly at risk of persecution. In such cases, 
a grant of asylum will be appropriate.’
 Dr Parsons also claims that two Islamic 
leaders from Pakistan who advocate the kill-
ing of Christians accused of blasphemy were 
granted UK visas in July.
 The Home Office told the Sunday Express 
that ‘all visa applications are considered on 
their individual merits and applicants must 
provide evidence to show they meet the 
requirements of the immigration rules.’
 The Mail Online has contacted the Home 
Office for a response on the incident.

Daily Mail
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ЈЕСТЕ ЛИ, МОЖДА, ЧУЛИ ЗА 
КОШАРЕ?
 Читам ових дана књигу Ненада Милкића 

„Зов карауле“ о српским граничарима који 
су 1999. године на Кошарама бранили 
суверено парче српске земље, своју 
војничку част и заклетву и наш, српски 
образ.
 Да је среће, и да је Србија данас 
оно што је понекад кроз историју била, 
да је оно што неће скоро бити, та књига 
била би школска лектира! Да из ње, деца у 
Србији уче шта је то патриотизам, како се 
воли своја земља, како се поштује свој род, 
и како, понекад, дођу времена кад је част 
преча од главе.
 Неће то, међутим, скоро бити 
у Србији. Нису ових времена, овде у 
моди они који помињу Кошаре и сличне 
примере. Они су „назадњаци“, „прљави 
националисти“… Дошло време па су у 
нашој земљи „ин“ они који славе некакве 

„ноћи вештица“, они који више воле 
туђег но свог војника, они који се стиде 
својих јунака, своје прошлости и своје 
традиције, своје вере и славе, они којима 
се на све стране аплаудира кад кажу да су 
једном у животу славили, и, више неће, 
јер, ето, изгубили су читав дан спремајући 
храну за госте… Они којима су брак, 
деца, црква, икона, поштовање родитеља, 
назадне, превазиђене категорије… Они 
који мисле и говоре другачије сад су „аут“, 
нису популарни. Они су заостали, они 
живе у прошлости, они неће у обећану 
будућност…
 А, зашто Кошаре неће скорих 
дана у школску лектиру? Можда и зато 
што у роману „Зов карауле“ има много 
места у којима српски граничари са 
карауле, на висовима око Кошара, пред 
општи напад на Србију, препознају 
инструкторе у униформама НАТО, земаља 
Европске уније… На земљи препознају 
опрему и оружје војника НАТО, на небу 
виде њихове авионе који их бесомучно 
бомбардују…


