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Predgovor autora 

Ovi razgovori su nastali kao krik oĉajanja zbog viĊenja onoga što se dešava u savremenoj 

porodici. Odakle mladi ljudi crpe svoja poznanja o porodici i braku? Gledajući svoje roditelje, 

koji veĉito prave skandale i s plavog ekrana. O tome da brak moţe da bude veĉan i da se prava 

ljubav i vernost mogu naći i danas, oni mogu samo da maštaju, jer svojim oĉima to ne vide. 

Zadatak koji sam sebi postavio dolazeći na predavanja kod uĉenika treće godine srednje škole 

bio je vrlo jednostavan: da svedoĉim o tome da sve ovo realno postoji, da oni mogu da zavole 

istinski i da isto tako mogu biti voljeni. MeĊutim, ljubav je naravno, trud.  

Ţeleo bih da verujem da će se jednog dana u školama ponovo pojaviti predmet kao što je "Etika i 

psihologija porodiĉnog ţivota" (ali, za razliku od stare, sovjetske varijante s pravoslavnim 

pogledom na porodicu), jer fiziĉar ili hemiĉar će postati jedan od hiljade, iako se ovi predmeti 

uĉe po nekoliko godina, a porodicu će osnovati skoro svi, meĊutim, u školama se o tome ništa ne 

govori, u najboljem (u stvari u najgorem) sluĉaju uvodi se seksualno obrazovanje. 

Ove besede bile su namenjene uĉenicima treće godine srednje škole u gradu Taldomu. Tek u 

poslednjoj godini pred maturu bilo je moguće dotaći se nekih tema koje se tiĉu intimne strane 

braka. 

Tekst razgovora u ovoj knjizi je širi od svake realne besede u školi. U zavisnosti od auditorijuma 

i od pitanja koja se raĊaju u slušaocima bilo je govora samo o odreĊenom delu teme. U knjizi je 

navedeno ono što je moglo biti reĉeno. 

Filmovi koji se pominju u 4. i 6. besedi mogu se nabaviti u pravoslavnom medicinsko-

prosvetnom centru "Ţivot". Film "Ne ubij" moţe u potpunosti biti zamenjen filmom "Nemi 

krik". U ovom centru se moţe naći mnogo drugih zanimljivih materijala. Adresa centra je: 

125167 Moskva, Krasnoarmejska ul. 2/2, Hram Blagovesti Presvete Bogorodice. Telefon: (095) 

212-64-95. 

Ako se neko odluĉi da nastupi pred uĉenicima starijih razreda s predavanjima o braku ţeleo bih 

da pomenem knjige i filmove koji mogu da mu pomognu u tome: 1) videofilm "Crkva ne ćuti" 

(to su besede protojereja Dimitrija Smirnova s uĉenicima starijih razreda, koje se mogu nabaviti 

u centru "Ţivot"; neke misli iz date besede se navode u ovoj knjizi); 2) videofilm "Poĉetak" 

(beseda pedagoga S.J.Avdejenko s uĉenicima starijih razreda, studija "Radonjeţ"); 3) knjiga 

"Pubertet. Kako se pravilno udati" (knjiga istog pedagoga, delimiĉno se podudara s besedom u 

videofilmu "Poĉetak" ali u njoj ima mnogo novog materijala. Ima nekoliko izdanja, postoji i 

audio varijanta ove knjige); 4) knjiga Vere Prisjolkove "Neuspešna udaja i vaspitanje deteta od 

strane jednog roditelja" (istinita priĉa o jednom ţalosnom pokušaju crkvenog braka). Moskva, 

izdavaĉka kuća "Blago", 2000.g. 5) Knjiga "LJubav i vera" protojereja Artemija Vladimirova. 

Moskva, 2001.g.; 6) Zbornik materijala za zaštitu ţivota na CD-romu s pravoslavnih resursa na 

internetu (centar "Ţivot").          Sveštenik Ilija Šugajev 

Beseda 1 

Da li je moguć brak iz ljubavi? 



  

Svi oni koji ovde sede verovatno imaju nameru da stupe u brak. Pravoslavni hrišćanin ima dve 

osnovne mogućnosti: ili da stupi u brak ili da ne stupajući u brak ţivi u ĉistoti i celomudrenosti u 

svetu ili u manastiru. Siguran sam da se niko od vas ne sprema za manastir, zato je za većinu 

izbor jasan - stupanje u brak. 

Mislim da se svi vi nadate da ćete stupiti u brak iz ljubavi. Zaista, uţasno je stupiti u brak s 

ĉovekom kojeg ne volimo. Ako neko i moţe tako nešto da pretpostavi, verovatno je to krajnje 

nepoţeljno. Na primer, devojka dugo ne moţe da se uda i na kraju se udaje za prvog koji je 

zaprosi. Jasno je da je ovo iznuĊena odluka, a u normalnim uslovima, kad je godine ne bi 

pritiskale ona se ne bi odluĉila na sliĉan korak. Dakle, siguran sam da se svako nada da će stupiti 

u brak iz ljubavi. 

MeĊutim, cilj moje današnje besede je da vam kaţem jednu veoma vaţnu istinu. Usudiću se da 

kaţem da je neznanje ove istine uzrok gotovo svih razvoda. A koja je to istina? Pošto je ona za 

nas vaţna napisaću je na tabli velikim slovima. Dakle: 

  

Stupiti u brak iz ljubavi - nije moguće!  

  

Više od toga, rekao bih da još nijedan ĉovek na zemlji nije stupio u brak iz ljubavi. Zvuĉi pomalo 

neprijatno i strašno. Ispostavlja se da je ono ĉemu se nada skoro svaka mlada osoba nemoguće. 

Da bih vam pokazao zbog ĉega je ovo nemoguće i da li je to strašno treba da usaglasimo termine. 

Vrlo ĉesto ljudi koriste iste reĉi u potpuno razliĉitom znaĉenju. Zato ću pre svega pokušati da 

objasnim šta imam u vidu pod reĉju "ljubav". Ovo je naroĉito potrebno danas kad je ova reĉ 

srozana do najniţeg nivoa, kad se koristi sintagma kao što je "voditi ljubav". Jasno je da se 

pritom ne radi o istinskoj uzvišenoj ljubavi, već o neĉem drugom. 

Dakle, šta je ljubav? Postoje dva osnovna pojma koja karakterišu dva potpuno razliĉita tipa 

odnosa izmeĊu muškarca i ţene. To su "ljubav" i "zaljubljenost". Analizirajmo oba ova pojma 

detaljnije. Crtamo na tabli dve kolone: 

 

  

Zaljubljenost LJubav 

  
 

1.  1.  

2. 2. 



3. 3. 

  

Jednostavnije mi je da poĉnem od zaljubljenosti, zato što verovatno svako od vas već na osnovu 

iskustva zna šta je to zaljubljenost. Kad sam ja išao u školu obiĉno su se deca prvi put 

zaljubljivala u drugom-trećem razredu. Danas se ovo, koliko mi je poznato, dešava već u starijim 

grupama u vrtiću. Do treće godine srednje škole škole ĉovek moţe mirno da stigne da se zaljubi 

tri-ĉetiri puta, pa i više. 

Navešću nekoliko karakteristiĉnih pokazatelja zaljubljenosti. 

Prvi. Zaljubljenost ĉesto predstavlja ispoljavanje egoizma, ili, na ruskom, sebičnosti. Zapisujem 

- egoizam. 

Na primer, svaki vozaĉ ţeli da ima dobra kola, recimo "mercedes 600". I stvarno, kad u Moskvi 

centralnom ulicom prolaze dobra strana kola većina vozaĉa koji sede za volanom skromnijih 

automobila i nehotice okreće glavu i s većom ili manjom zavišću gleda srećnog vlasnika 

ovakvog automobila. Ako se pred ĉoveka postavi ĉitav niz automobila i kaţe mu se: "Biraj!" - on 

će, naravno, izabrati najmoćniji, najlepši i najudobniji. Otprilike ista ovakva logika deluje u 

zaljubljenosti. Mladić ulazi u uĉionicu, baca pogled na sve svoje drugarice iz odeljenja, bira 

najlepšu i kaţe sebi: "Ţelim da bude moja!" Ako već treba da ima neku, neka bude najbolja. 

Zašto da ne dobijem najlepšu, zašto da ne dobijem najzgodniju? 

Postavimo sebi pitanje: da li ovakvo osećanje moţe da posluţi kao osnova za pravu, stabilnu 

porodicu? Najverovatnije da ne. Ma kako lep bio automobil, postoji mnoštvo drugih s 

podjednako sjajnim mogućnostima. Na primer, srećni vlasnik "mercedesa 600" ide na vikendicu 

u goste kod svog druga. I posle skretanja na seoski drum već prilikom prve izboĉine poĉinje da 

zavidi srećnom vlasniku dţipa, koji je upravo projurio pored njega. Na kraju ĉovek dolazi do 

zakljuĉka da mu je potrebno mnogo kola i to raznih. Ako mu sredstva dozvoljavaju on nabavlja 

jedna kola za grad, jedna za selo i kamionĉić za prevoz stvari. Tako je i u zaljubljenosti. Ĉovek 

lako dospeva u stanje kad ima dve ili tri "ţene". Jedna raĊa decu, sprema ruĉak i pere, pošto je 

odliĉna domaćica. S drugom moţe da izaĊe u restoran, zato što ona odliĉno izgleda i šarmantna 

je, tako da će svi gosti za susednim stolom okretati glave. I, na kraju, s trećom "ţenom" moţe 

bez bojazni da ide na izloţbu, operu ili balet pošto ona lako razlikuje van Goga od Gogena i 

Debisija od Šopena. 

Drugi. U spoljašnjosti ili karakteru osobe u koju se ĉovek zaljubljuje postoji neka specifiĉna 

osobina, koja zapravo i osvaja srce zaljubljenog. Najĉešće je to lepo lice ili figura. U uzvišenoj 

varijanti to su pamet, veselost karaktera i t.sl. Ali, u svakom sluĉaju, zaljubljeni se zaljubljuje u 

nešto. 

Pitanje: da li ovakvo osećanje moţe biti osnova istinskog braka? Teško. Većina momaka se 

zaljubljuje u lepu, privlaĉnu spoljašnjost devojke. Samo po sebi to još uvek nije toliko loše. Ali 

kako se obiĉno razvijaju dogaĊaji posle stupanja u brak? Spoljašnjost ima sposobnost da se 

menja. Na primer, roĊenje prvog deteta moţe jako da promeni ţenu. Poznato je da mnoge ţene 



ugojivši se za vreme trudnoće i dojenja ne mogu više da povrate svoju prvobitnu tananu figuru. I 

po pravilu to nije krivica ţena koje su se "zapustile". Za ţenski organizam je potpuno prirodno da 

ima izvesnu punoću. Tako je Gospod uredio radi lakšeg nošenja deteta. Kukovi i stomak svojom 

mekoćom štite dete. Gospod uopšte nije ţeleo da dete raste u košĉatoj, tvrdoj i ćoškastoj ćeliji od 

majĉinih kostiju. Figure manekenki koje predstavljaju predmet mašte mnogih devojaka su u 

stvari potpuno neprirodne za ţene i za oĉuvanje ovakve figure je potrebno previše napora. U 

stara vremena ovakva figura se nazivala "kiselom" pošto u njoj teku loši sokovi. Setimo se slika 

s ţenskim oblinama iz vremena Preporoda. Tamo se ne vide nikakvi loši sokovi.  

Ne menja se samo figura. Lice i kosa su podjednako podloţni sposobnosti da se menjaju. 

Naroĉito su velike promene ako su devojke licu i kosi pokušavale da pridaju lepši izgled. Ako se 

devojka s 15 godina šminka da bi izgledala starije, kao da ima dvadesetak godina, kad bude 

imala 20 godina njena koţa će izgledati kao da ima već 25, a s 25 kao da ima ĉitavih 35. Usne 

koje se nikad nisu šminkale uvek će izgledati mlado. A posle godinu dana aktivnog korišćenja 

karmina usne gube sjaj i karmin postaje neophodan. Isto se odnosi i na kosu. Svaka hemijska 

obrada kose (lakovi, farba itd.) ostavlja svoj trag. 

Dakle, mladića je osvojila spoljašnjost dame od koje gubi dah, on se zaljubljuje, ubrzo joj nudi 

brak i stupa u njega. Tri-ĉetiri godine kasnije, kad dete bude imalo već godinu-dve ovaj mladić 

će poĉeti da pogleduje druge devojke, pošto je ţena već izgubila sjaj, a unaokolo ima još mnogo 

devojaka blistave lepote.  

Ĉak i ako se ĉovek ne zaljubljuje u spoljašnjost, već na primer, u briljantan um, odliĉne manire 

itd. svejedno će u ovom osećanju postojati izvesna nestabilnost. Razum takoĊe moţe da se 

izgubi. Ĉovek doţivi saobraćajnu nesreću, dobije potres mozga. Zar je moguće razvesti se s njim 

posle toga ĉiste savesti? Savest došaptava da ovde nešto nije u redu. Jasno je da samo poštovanje 

pameti izabranika još nije dovoljna osnova za ĉvrstu ljubav. 

Treće svojstvo zaljubljenosti jeste vatrenost osećanja. Kod odraslog porodiĉnog ĉoveka sam 

izgled zaljubljenog para izaziva lak osmeh. S jedne strane, kako se On dirljivo i paţljivo udvara, 

kako elegantno Ona prihvata udvaranje, a s druge strane, kako je jasno koliko je ovo još daleko 

do pravog osećanja. 

Nikolaj Vasiljeviĉ Gogolj, koji je bio pravoslavac, odliĉno je poznavao jedan zakon duhovnog 

ţivota: dubina osećanja i unutrašnja snaga osećanja nimalo ne zavise od siline njihovog 

spoljašnjeg ispoljavanja. Ovome je posvećena ĉitava pripovetka velikog pisca - "Starovremski 

veleposednici". 

Glavni junaci pripovetke su stari veleposednici Atanasije Ivanoviĉ i Pulherija Ivanovna. NJihov 

monotoni ţivot podseća na "predivnu kišu koja raskošno šumi, udarajući po lišću na drveću, 

slivajući se u ţuborećim potocima i izazivajući dremeţ u vašim udovima". Svi dani su proticali 

isto, Pulherija Ivanovna je unapred znala sve muţevljeve ţelje i one su se momentalno 

ispunjavale. MeĊutim, nastupa smrt Pulherije Ivanovne. Sve misli Pulherije Ivanovne pred smrt 

su bile samo o suprugu. Ona izdaje poslednje naredbe kljuĉarki o tome kako da se brine o 

Atanasiju Ivanoviĉu. Za vreme sahrane Atanasije Ivanoviĉ je ćutao, kao da ne shvata šta se 

dešava. Tek kad se vratio kući poĉeo je da rida snaţno i neutešno. Autor, odnosno Gogolj na pet 



godina napušta salaš u kojem su ţiveli veleposednici koje opisuje, i na kraju, ponovo posećuje 

ovo mestašce i usput svraća u goste kod Atanasije Ivanoviĉa i razmišlja:  

"Šest godina je prošlo od tada. Koju nesreću ne odnosi vreme? Kakva strast opstaje u 

neravnopravnoj borbi s njim?" Dalje Gogolj navodi primer koji pokazuje da i najjaĉu strast 

vreme leĉi. "Znao sam jednog čoveka u cvetu mladosti, punog istinske plemenitosti i vrlina; 

poznavao sam ga kao neţno, strasno, divlje, drsko i skromno zaljubljenog, i u mom prisustvu, 

skoro na moje oči, predmet njegove strasti - devojku neţnu, predivnu kao anĎeo pokosila je 

nezasita smrt. Nikad nisam video tako strašne porive duševne patnje, takve divlje, vrele tuge, 

takvog proţdirućeg očajanja kakvi su potresali nesrećnog ljubavnika (tj. zaljubljenog - aut.). 

Nikad nisam mislio da bi čovek mogao da napravi sebi takav pakao u kojem ne postoji ni senka, 

ni trag ničega što bi makar malo ličilo na nadu... Ukućani su se trudili da ga drţe na oku; od 

njega su sakrili svako oruĎe kojim bi mogao da se ubije. Dve nedelje kasnije odjednom je 

pobedio sebe: počeo je da se smeje, da se šali; dali su mu slobodu i prvo na šta ju je upotrebio 

bilo je da kupi pištolj. Jednog dana je pucanj koji se prolomio strašno uplašio njegove 

najroĎenije; utrčali su u sobu i videli ga kako leţi na zemlji probijene lobanje. Lekar koji se tada 

našao u blizini, o čijem umeću je grmela sveopšta slava, video je u njemu znake ţivota, našao je 

da rana nije baš smrtonosna i on je na sveopšte zaprepašćenje bio izlečen. Još više su pojačali 

nadzor nad njim. Čak ni za stolom nisu pored njega stavljali noţ i trudili su se da udalje sve čime 

bi mogao da se povredi; meĎutim, on je ubrzo našao novu priliku i bacio se pod točkove kočija 

koje su prolazile. Bile su mu smrskane ruka i noga; ali opet je bio izlečen." Kao što vidimo, 

opisana patnja je zaista strašna. MeĊutim, odjednom se Gogoljev ton naglo menja. "Godinu dana 

kasnije video sam ga u jednoj sali punoj ljudi: sedeo je za stolom, veselo je govorio "ptit-uvert" 

(kartaroški termin), zakrilivši jednu kartu, i iza njega je stajala, nalaktivši se na naslon stolice, 

njegova mlada ţena prebirajući marke". Dakle, vrela tuga, divlje patnje, dva pokušaja da se 

ţivot okonĉa samoubistvom, a svega godinu dana kasnije - sve je u redu, on ima mladu ţenu, 

srećan je, veseli se, sve je zaboravljeno! Obuzet takvim mislima autor ide u goste kod Atanasija 

Ivanoviĉa! Pet godina... On je najverovatnije već odavno zaboravio svoju suprugu! Atanasije 

Ivanoviĉ posluţuje svog gosta. Na kraju na sto iznose mniške (jelo poput kolaĉa od sira). I ovde 

se dešava nešto neoĉekivano za gosta. "Ovo je jelo, koje je po... po... pokoj... pokojni..." - 

Atanasije Ivanoviĉ ne moţe do kraja da izgovori ovu reĉ, iz njegovih oĉiju su potekle suze i on 

rida isto onako neutešno kao što je ridao posle sahrane. Vreme nimalo nije moglo da ublaţi bol 

gubitka bliskog ĉoveka! 

Još jednom ću se ponoviti. Gogolj je bio pravoslavac i odliĉno je znao prostu istinu, koju je i 

pokušavao da ilustruje u ovoj pripoveci: uzburkanost osećanja i vatrenost nimalo ne govore o 

njihovoj dubini. Istinsko osećanje po pravilu izgleda tiho, skromno i neprimetno. Spoljašnja 

vatrenost, najpre svedoĉi o nedostatku unutrašnjeg osećanja, gde sva snaga odlazi na spoljašnje. 

Ţivot duše u datom sluĉaju moţe da se uporedi s morem. Za vreme bure vetar podiţe velike 

talase, a treba se spustiti na dubinu kad vidimo tišinu i mir: kolebaju se i tresu samo površinski 

slojevi vode. MeĊutim, postoje i duboke vodene struje kao što je na primer golfstrim. One 

prenose ogromnu koliĉinu vode, koja menja klimu na mestima na kojima zapljuskuje obalu; 

meĊutim, spolja je ovo skoro neprimetno, pošto na površini nema ogromnih talasa. 

Posle kraćeg razgovora o zaljubljenosti treba pristupiti i ljubavi. Pokušaću da navedem barem 

nekoliko vaţnih svojstava istinske ljubavi. 



  

Zaljubljenost LJubav 

  
 

1. egoizam  1.  

2. zaljubljenost u nešto 2. 

3. vatrenost osećanja 3. 

  

Kao prvu vrlo vaţnu crtu ljubavi naveo bih večnost. Sve što ne moţe biti veĉno nema prava da 

se naziva ljubavlju. Istinski brak mora biti veĉan. Verovatno su mnogi ĉuli da u Crkvi nema 

razvoda. U idealnom sluĉaju vernost svom braĉnom drugu se ĉuva celog ţivota, ĉak i posle smrti 

jednog od supruţnika. Naravno, ne moţe svako kad ostane mlad udovac ili udovica da ne stupa 

više u brak, zato se u Crkvi i dozvoljava drugo venĉanje. MeĊutim, drugi brak se već smatra 

snishoĊenjem ĉovekovoj nemoći. "Bolje bi ti bilo da više ne stupaš u brak, ali ako ne moţeš da 

poneseš ovaj podvig, stupi," kaţe Crkva. 

MeĊutim, svešteniku koji treba da bude uzor za svoju pastvu ovakvo snishoĊenje se već ne 

dozovljava. Kad sveštenik ostane udovac on više ne moţe da stupi u novi brak. Ako ţeli to da 

uĉini mora da napusti svoju svešteniĉku sluţbu. On mora biti veran svojoj supruzi do kraja svog 

ţivota. 

Nesumnjivo je da će jedinstvo duša koje se raĊa u supruţnicima za vreme ţivota postojati i posle 

smrti, pošto se veĉnost ljubavi ne odnosi samo na zemaljski ţivot, već prelazi granicu smrti. 

Drugo vaţno svojstvo ljubavi je paralelno drugom svojstvu zaljubljenosti. Dok se zaljubljenost 

zaljubljuje zbog nečega, ljubav voli bez razloga. 

Pitanje za vas: zbog ĉega volimo mamu? Zbog lepote? Ne, mama moţe da bude i ruţna. Zbog 

dobrote? Ne, mama moţe da bude surova i nepravedna, a mi je svejedno volimo. Zbog ĉega 

volimo svoje dete? Zbog toga što je milo? Ne, ono moţe da iţdţiklja skoro dva metra i da bude 

drsko prema nama, a mi ga volimo. 

Moţe se reći da mamu volimo zato što nas je rodila ili da volimo svoje dete zbog toga što smo ga 

rodili. MeĊutim, ni to nije taĉno. Ima usvojene dece koju ljudi vole isto kao svoju. Ili, na primer, 

zbog ĉega volimo sestru? Nisam je rodio, ona nije rodila mene, ali je moja sestra i ja je volim. 

Moţe se dugo nabrajati, ali se ipak neće naći crta ili svojstvo karaktera zbog kojih volimo svoje 

bliţnje. I stvarno, nje, ove crte ili ovakvog svojstva karaktera nema. Svoje dete se voli zbog toga 

što je svoje. Eto ono je moje - i gotovo! Nije dobro, ali je moje! 

A muţ!!! Dakle, u pravoj ljubavi sopstvenog muţa ili sopstvenu ţenu treba voleti samo zato što 

je on tvoj ili je ona tvoja. Već ĉujem suprotstavljanje. Dete je moje zato što sam ga rodila, a muţ 



prosto tako, zato što sam ga izabrala. Danas sam izabrala ovog, a sutra ću drugog, a dete i majka 

se ne biraju. 

A sad ĉujmo šta povodom ovog kaţu Biblija i crkveno Predanje. Dakle, otvaramo prve glave 

knjige Postanja: "Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, i prilijepiće se k ţeni svojoj, i 

biće dvoje jedno tijelo" (1 Mojs. 2, 24). Još jednom ĉujte: "Biće dvoje jedno tijelo." Zapamtimo 

ove reĉi i razmislimo o tome šta one znaĉe. Šta znaĉi postati jedno telo? Pogledajte me. Imam 

dve ruke. Niko se neće usuditi da kaţe da imam jednu dugaĉku ruku s dva kraja. Imam dve noge. 

Ali dve ruke i dve noge ĉine jedno telo. Zamislimo da leva noga kaţe desnoj: "Sad ću ja da idem 

na desno, a ti idi levo, dosadilo mi je da se mlatim s tobom svuda, hoću makar malo da idem 

sama." Jasno je da ove reĉi više podsećaju na buncanje ludaka. Ili, pretpostavimo da je leva noga 

nagazila ekser i ozbiljno se povredila, a desna joj kaţe: "Šta nabola si se? Bolje bi ti bilo da 

gledaš kud ideš, sad idi kako znaš!" To nije moguće. Jasno je da će ako se jedna noga slomila, 

druga prosto nositi teţinu celog tela, trpeće dvostruko opterećenje. Ako se jedna ruka razbolela, 

druga će prosto raditi dva puta više. Svaki bol jednog organa prenosi se na ceo organizam. 

Isto treba da bude i u porodici. Kad muţ doĊe s posla umoran i nervozan, ţena treba da proguta 

uvredljive reĉi, koje su izletele na njen raĉun. Ako je ţena došla s posla umorna muţ treba mirno 

da ode u kuhinju, da opere sudove ili veš. Muţ i ţena su jedno telo.  

Još jedno vaţno pitanje za sve. U crkvi postoji jasan sistem za raĉunanje stepena srodstva. Na 

primer, izmeĊu majke i deteta je prvi stepen srodstva, izmeĊu unuka i bake je drugi stepen, 

izmeĊu brata i sestre takoĊe drugi. Stepen se odreĊuje brojem uzlaznih i silaznih linija do 

zajedniĉkog pretka. Odgovorite mi da bih video da li vam je jasno: koji je stepen srodstva 

izmeĊu ujaka i bratanca?.. Treći? Dobro, znaĉi sve vam je jasno. A sad sledi samo pitanje: šta 

mislite, koji je stepen srodstva izmeĊu muţa i ţene? Dakle, slušam vaše odgovore. 

"Drugi... Nema nikakvog... Treći... Prvi..." 

Da, varijanti ima mnogo. Najbliţi taĉnom odgovoru su bili oni koji su rekli da stepen srodstva 

nije nikakav, ili da nema uopšte nikakvog stepena. Samo mi objasnite šta ste imali u vidu? Da 

supruţnici kao da nisu roĊaci uopšte, odnosno oni su beskonačno daleki u smislu srodstva ili 

obrnuto - oni su beskonačno bliski, odnosno imaju nulti, najviši stepen srodstva? Jasno je da 

mislite da je stepen srodstva izmeĊu njih beskonaĉno dalek. 

A Crkva kaţe da je stepen srodstva izmeĊu muţa i ţene nulti. Šta to znaĉi? A kakav stepen 

srodstva je izmeĊu mene i moje noge? Nikakav! Ona je moja, ona je deo mog tela, moja noga i ja 

nismo roĊaci, mi smo jedno telo. Dakle, moja ţena je deo mene, a ne moja roĊaka. I prilikom 

raĉunanja stepena srodstva veza izmeĊu muţa i ţene se ne raĉuna. Na primer, izmeĊu moje ţene 

i mog brata je takoĊe drugi stepen srodstva, kao i izmeĊu njega i mene. 

Pravoslavna Crkva je uvek znala da je muţ roĊeniji od sina, da je ţena roĊenija od kćerke. To 

nam samo danas nije jasno. A pre sto ili dvesta godina to je znao svaki seljak. Kad bi odjednom 

ţena htela da napusti muţa i da se vrati svojim roditeljima, oni je prosto ne bi primili. "Imaš 

muţa, idi i vrati se! Ako si otišla od muţa, ne ţelimo da znamo za tebe!"  



Pre dvesta-trista godina razvod je bio apsolutno nezamisliv. Prosto ovo nikome nije moglo da 

padne na pamet. Zašto je to bilo nezamislivo? Pokušaću da objasnim. Zamislimo neku mamu 

koja gaji dete. Godinu dana je sve lepo, dete je milo. Dve godine - prva iskušenja, tri godine - 

problem je već veći, ali je još uvek podnošljiv, sa sedam već postoje ozbiljni problemi, a s devet 

mama izjavljuje: "Nešto je moj sinĉić prestao da mi se sviĊa. Nekako je izmakao kontroli, poĉeo 

je da biva drzak, loše uĉi. Koliko se moţe trpeti? Dosta! Dosadilo mi je! Sutra idem u opštinu da 

se razvedem. Takav sin mi ne treba!" Shvatamo da je tako nešto nezamislivo. Nije moguće 

razvesti se od sina! A zašto je moguće razvesti se od muţa? Danas je naš moral pao toliko da 

supruţnici lako ostavljaju jedno dugo. Ali to još nije granica pada. Ako se stvari nadalje tako 

budu odvijale ljudi će se uskoro rastajati od svoje dece. Na primer, danas postoji pojava koja se 

naziva razusinovljenje kad supruţnici koji su usvojili dete posle izvesnog vremena ovo dete 

dovode nazad i kaţu: "Dosta! Dosadilo nam je! Više ne moţemo da se muĉimo s njim." Postoji 

ĉak sluĉaj kad je dete koje je usvojeno s 3 godine vraćeno kad je imalo 15 godina. Za 12 godina 

roditelji nisu uspeli da zavole dete. A koliko danas ima napuštene dece pored ţivih roditelja, koje 

je baš briga za roĊenu decu? Situacija pomalo podseća na godine posle revolucije, kad je 

postojao ogroman broj napuštene dece, koja su se pojavila ne toliko usled graĊanskog rata koliko 

usled sluĉajnih veza posle ukidanja crkvenih normi za stupanje u brak. 

Ranije je u ljudskim glavama sve bilo na svom mestu i ljudi su znali da je razvoditi se od muţa 

ili ţene još gore nego se razvoditi od sina ili kćerke. Jer, ako se jedna noga razboli i ne moţe da 

ide, mi ne trĉimo kod hirurga: "Doktore, odsecite mi nogu što pre, stao sam na ekser." 

Pokušaćemo da je leĉimo svim silama, i samo u sluĉaju da je nogu zahvatila strašna bolest (na 

primer, gangrena) odluĉujemo se na operaciju da se bolest ne bi proširila na ceo organizam. Isto 

tako je i s razvodom - svim silama smo duţni da pokušamo da saĉuvamo porodicu i tek kad ova 

nada nestane i nastane opasnost da će na primer, pijan muţ povrediti sina ili ga uvući u svoje 

strašne grehove - samo onda se moţemo odluĉiti na razvod. 

Dakle, braĉni drugovi postaju jedno telo. I pravi muţ voli svoju ţenu već zbog toga što je ona 

njegova ţena, zato što su jedno telo. Naravno, ako ţena ima još neke izvanredne crte karaktera to 

je prosto divno. MeĊutim, ĉak i ako ih nema dobar muţ će svejedno voleti ţenu. 

Skrećem vam paţnju na to da kad govorim da su supruţnici jedna plot to nije prosto neka lepa 

slika, već se sve to dešava zaista, i sve što se dogaĊa s jednim od supruţnika odraţava se na 

drugom. Ako supruţnici pokušavaju da uz pomoć Boţiju savladaju sva iskušenja koja nastaju u 

porodiĉnom ţivotu kroz izvesno vreme će potpuno realno osetiti da su postali jedna plot. 

Svi smo mi, verovatno mnogo puta slušali priĉe kao što je sledeća. Majka prati svog sina u 

vojsku. On, na primer, sluţi u mornarici, na hiljadu kilometara od svog rodnog doma. Ali, eto, 

sinu se dogaĊa neka nesreća i majka, bez obzira na ogroman prostor koji je deli od sina svojim 

srcem oseća njegovu nesreću. Dakle: Gospod moţe da daruje braĉnim drugovima takvu blagodat 

da osećaju jedno drugo još jaĉe nego majka svoje dete. Ako ţena šalje u vojsku voljenog muţa i 

dragog sina, muţa će osećati jaĉe. Ponekad od starijih supruţnika, koji su ţivot proţiveli u 

vernosti moţe da se ĉuje sledeće: "Eto, kaţem supruzi to i to, a ona mi odgovara da je upravo o 

tome razmišljala." Kod vernih braĉnih drugova se ne pojavljuju samo jedinstvena osećanja, već i 

misli i ţelje. 



Jednom mi se desila sledeća stvar. Stajao sam na peronu na kojem skoro da nije bilo ljudi i pored 

mene je prošlo nekoliko muškaraca meni nepoznate nacionalnosti. Glasno su razgovarali na 

svom jeziku, koji mi se uĉinio vrlo milozvuĉnim. I tu se u meni rodila ţelja da saznam: a da li je 

tako milozvuĉan naš ruski jezik? MeĊutim, nikako nisam mogao da ocenim zvuĉanje maternjeg 

jezika i neoĉekivano sam shvatio zbog ĉega. Nikako ne mogu da ĉujem melodiĉnost maternjeg 

jezika zato što više ne ĉujem samo zvuke, već odmah ĉujem smisao reĉi. Moţe se oceniti samo 

melodiĉnost tuĊeg jezika, ĉiji smisao ne shvataš. Melodiĉnost je jedino što moţe da se shvati na 

nepoznatom jeziku. Isto se dešava i s ljudima. Dok je ĉovek za tebe tuĊ jedino što moţeš da 

uoĉiš u njemu je njegova spoljašnjost. Setimo se: "Ĉovek se doĉekuje po odeći, a ispraća po 

pameti." Bliske, roĊene ljude nikad ne ocenjujemo po njihovoj lepoti. Mi odmah vidimo kretanje 

njihovih duša. Prvi znak toga da smo zavoleli ĉoveka jeste to da prestajemo da primećujemo 

njegovu spoljašnjost. 

Prvi put sam se s tim da u ljubavi spoljašnjost ne igra nikakvu ulogu sreo još u školi. Jednom me 

je u goste na roĊendan pozvao drug iz razreda, kojeg sam znao samo iz škole, a u njegovu kuću 

sam došao prvi put. Bio sam zapanjen kad sam video njegove roditelje. Otac je bio pravi lepotan, 

a mama je po mojim tadašnjim merilima bila vrlo ruţna, gotovo nakazna - debela, mala, punih 

usana. Gledao sam ih i nisam mogao da shvatim kako je tako lep muškarac mogao da se oţeni 

takvom ţenom. Dobro, kad se oţenio, bila je lepša, ali kako sad moţe da ţivi s takvom ţenom?! 

Tek mnogo kasnije sam shvatio da kad ĉovek voli nekoga on skoro da ne primećuje spoljašnjost i 

ne pridaje joj onakav znaĉaj kao ranije. Kao što obiĉno prosto ne primećuje da li je lepa njegova 

majka, kao što ne primećuje da li je lepo njegovo dete ili da li je lepa njegova sestra. A ako i 

primećuje, to nimalo ne utiĉe na odnose s ĉovekom. 

Ĉovekova spoljašnjost je mutno staklo. Iz daljine vidiš samo staklo, a ne moţeš da raspoznaš šta 

se nalazi iza njega. Ali kad se zagledaš kroz ovo staklo, vidiš samo ono što se nalazi iza stakla, a 

samo staklo više ne vidiš. 

Treći. Hteo bih da istaknem još jedno svojstvo istinske ljubavi. To je spremnost na 

samopoţrtvovanje ili kraće poţrtvovanost. 

Prava ljubav je nezamisliva bez poţrtvovanosti. Ali, šta je to? Za poĉetak mi prvo odgovorite na 

pitanje: da li je samoubistvo samopoţrtvovanje? Na primer, ĉovek je nekome izjavio ljubav i bio 

je odbijen. Ţivot je izgubio smisao. Ĉovek daje svoj ţivot za ljubav. Da li je to 

samopoţrtvovanje? Ko smatra da je odgovor "da" neka podigne ruku. Sad oni koji smatraju da je 

odgovor "ne". Vidim, većina se ne slaţe s tim da je samoubistvo samopoţrtvovanje. Zaista, 

samopoţrtvovanost je kad se ĉovek odriĉe neĉeg svog, ponekad ĉak i ţivota, ali obavezno ovo 

ĉini radi drugog ĉoveka. A u samoubistvu, na primer, zbog neuzvraćene zaljubljenosti, prisutno 

je nešto drugo: "Svima ću pokazati kako mnogo patim." U samoubistvu nema brige za drugog, 

od samoubistva drugima nikad ne biva bolje, svim bliţnjima ono donosi samo patnju. 

Samoubistvo ĉovek ĉini radi sebe. 

Sad ću navesti nekoliko ilustracija za temu samopoţtvovanosti da bih pokazao kakva ona biva. 

Ponekad samopoţrtvovanost predstavlja veliki, odluĉujući korak. Na primer, moja supruga je 

završila školu za dirigente (ona je dirigent - rukovodilac crkvenog hora). Nekoliko godina se 



spremala da postane dirigent, dugo se školovala, bila je puna planova o tome kako će osnovati 

hor, kako će se baviti decom parohijana vaspitavajući buduće pojce za hor odraslih itd. Kad smo 

poĉeli svoje sluţenje u Taldomu svi ovi planovi su postepeno poĉeli da se ostvaruju. MeĊutim, 

ţivot ide dalje. Rodilo nam se prvo dete, onda drugo, zatim treće. I tu se već oštro postavlja 

pitanje: šta da se radi? Najvaţnije sluţbe, kad horom treba da upravlja najiskusniji ĉovek su u 

subotu i nedelju. Ĉak i kad bismo hteli da damo dete u vrtić, svejedno ništa ne bismo rešili, jer u 

ove dane vrtići svejedno ne rade. Nismo imali bake koje bi stalno ţivele s nama. Popadija je 

morala da izabere: ili na nekoliko godina ostavlja hor ili treba traţiti druga rešenja koja bi 

najverovatnije bila na štetu dece. Naravno, ona ostavlja hor, ali iza ovog "naravno" stoji jako 

mnogo toga. Reći sebi: "Od današnjeg dana ti nisi dirigent, ti si sad - majka," i potisnuti u drugi 

plan ono što je dugo godina bilo u prvom nije nimalo lako. Ĉoveku nije lako da vidi drugog kako 

zauzima njegovo mesto, da vidi njegove greške, a nema mogućnosti da ih ispravi. Naravno, još 

je teţe ne negodovati pritom u sebi. 

MeĊutim, to je primer oĉiglednog samopoţrtvovanja - odricanje od svog prizvanja. Ţivot se po 

pravilu sastoji od sitnijih ispoljavanja našeg poţrtvovanja. Ceo dan otac porodice je stajao pored 

struga i razmišljao samo o tome kako će doći kući i odmoriti se ispred televizijskog ekrana 

gledajući finale u fudbalu u kojem igra njegov omiljeni klub. Otvara vrata dolazeći kući i... 

"Dragi, idi, molim te, po hleb dok ja ispeĉem pile, zatim izbaci Ċubre, kanta je već prepuna i 

dovedi LJošku iz vrtića." Sve ove stvari stiţe da završi pet minuta pred kraj utakmice, a 

stegnuvši srce propustiti skoro celu utakmicu i uĉiniti sve što je potrebno za porodicu je takoĊe 

samopoţrtvovanost. Od ovakvih svakodnevnih "sitnica" se sastoji porodiĉni ţivot. 

Sad, kad smo se malo razabrali s terminologijom i kad sam pokušao da objasnim šta 

podrazumevam pod reĉju "ljubav" potrudiću se da dam definiciju ljubavi izmeĊu muškarca i 

ţene. Naravno, ona će biti jednostrana, nepotpuna, ali je treba dati. Dakle, ljubav supruţnika je 

jedinstvo dvoje ljudi, koje se raĊa u braku i gaji u toku 10-15 godina zajedniĉkog ţivota. Pišem 

ovu definiciju na tabli. 

  

  

Nije moguće stupiti u brak iz ljubavi! 

  

  

Zaljubljenost LJubav 

  
 

1. egoizam  1. veĉna  

2. zaljubljenost u nešto 2.voli ni zbog ĉega 

3. vatrenost osećanja 3. poţrtvovanost 



  

  

LJubav je jedinstvo dvoje ljudi, koje se rađa u braku i gaji u toku 10-15 godina 

zajedničkog života.  

  

Uz ovakvu definiciju ljubavi mislim da niko neće imati ništa protiv onoga što je reĉeno na 

poĉetku našeg razgovora. Stupiti u brak iz ljubavi je u principu nemoguće, jer se ljubav raĊa 

samo u braku, tek posle stupanja u brak, i tek nakon dugih godina se ispoljava sa svom silinom. 

Mi u zemlju bacamo seme jabuke i ne dolazimo da beremo plodove kroz mesec dana, već 

nekoliko godina gajimo drvo i tek onda oĉekujemo plodove. Plodovi ljubavi se takoĊe neće 

pojaviti odmah, jer je ljudska duša mnogo komplikovanija od biljke. Ne doţivi svako drvo da 

poĉne da raĊa plodove, mnoga uginu. Danas se 60% porodica raspada, ne donevši nikakve 

plodove osim napuštene dece i ranjenih duša. 

S ĉim porodica moţe da se uporedi? Zamislimo dva kamena - oštra i ĉvrsta. Dok ne doĊu u dodir 

sve je naizgled dobro, niko nikoga ne dira, ali stavimo ih u dţak i tresimo jako i dugo. Moguće 

su dve varijante razvoja dogaĊaja: ili će se kamenje izbrusiti i više neće ranjavati jedno drugo, ili 

se neće izbaviti svojih oštrih ivica i tada će se dţak pocepati i kamenje će izleteti iz njega. DŢak 

je porodica. Ili se supruţnici uz pomoć "sitnih" samopoţrtvovanja bruse ili će se razleteti u zlobi 

jedno protiv drugog.  

Ogroman broj razvoda se dešava 2-3 godine nakon stupanja u brak. Ĉovek je razvodeći se 

ubeĊen: "Kakva naopaka ţena (muţ) me je dopala! A govorila je da me voli! Kako mi je samo 

palo na pamet da se oţenim njom!" I ĉovek ne shvata da još nije bilo ljubavi, postojala je samo 

zaljubljenost. Za ljubav je trebalo još da se bori. Prosto niko od supruţnika nije hteo da se izbavi 

svojih oštrih ćoškova. Ĉovek stupa u novi brak, a tamo se nastavlja isto što je bilo u prvom. On 

svojim oštrim ivicama ranjava novu suprugu, a ona, se ranjena, ljuti i ranjava zauzvrat muţa 

svojim oštrim ivicama. I muškarac naivno smatra da je opet dobio lošu ţenu, a sam ne vidi svoje 

nedostatke. 

MeĊutim, nešto najĉudnije se dešava posle 10-15 godina. Prvobitno brušenje u toku prve 2-3 

godine nije maksimum jedinstva koje moţe da se rodi iako mnoge porodice ostaju upravo na 

ovom nivou. Ţeleo bih da ne zaboravite glavnu tajnu braka i ljubavi: dvoje postaju jedno telo. 

Ako supruţnici iz sve snage budu savladavali sva iskušenja i dostojno nosili svako breme 

braĉnog ţivota posle 10-15 godina ova dva kamena se slivaju u jedinstven kamen koji se ne 

moţe razdvojiti nikakvom silom. 

I poslednje. Upravo sam dao definiciju ljubavi u kojoj se kaţe da ljubav treba gajiti 10-15 

godina. Svako od vas moţe da pita: "A da li vi sami zaista volite?" Ovde moram da priznam: 

"Supruga i ja u braku ţivimo tek 6 godina. Po svojoj definiciji ne mogu da se pohvalim time da 

sam već dostigao savršenu ljubav u svojoj porodici." Još jedna ilustracija kojom ću zapravo i 

završiti današnji razgovor. 



Kuhinja. Sedimo moja popadija i ja za stolom jedno preko puta drugog. Kašike i viljuške nam 

stoje na susednom stolu. Da bih uzeo kašiku treba da ustanem, naĉinim pet koraka i vratim se na 

mesto. Da bi moja supruga uzela kašiku treba da ustane, da uĉini jedan korak i da se vrati. Meni 

je potrebna kafena kašiĉica. Naravno, neću sam da je uzmem. Nipošto! Ja treba da naĉinim deset 

koraka, a supruga samo dva. Molim je da mi da kašiĉicu. Ona ustaje i ide po kašiĉicu. I tek tada 

shvatam da je popadija već u poslednjem mesecu trudnoće, da se umorila u toku celog dana s 

dvoje druge dece, da je ova trudnoća uopšte bila teška i da joj je bilo teško ĉak i da ustane od 

stola, a ja, zdrav i bezbriţan, ĉekam da mi donese kašiĉicu. Naravno, razumom sam shvatio da 

sam postupio rĊavo i više to neću raditi, ali da sam dostigao savršenstvo u ljubavi, ja bih prosto 

stalno osećao njenu bol, ne bih prosto znao svojom glavom nego bih je osećao svojim telom i ne 

bi mi ĉak ni palo na pamet da je zamolim za nešto.  

 

Navika ili ljubav.  

  

Jednom sam u nekom razredu ĉuo pitanje: "Eto, kaţete da se ljubav gaji 10-15 godina. A moţda 

se za ovih 10-15 godina u ljudima prosto raĊa navika da ţive zajedno, i to uopšte nije neka 

posebna ljubav?" Pitanje je vrlo dobro. Ĉak i Gogolj u svojim "Starovremskim veleposednicima" 

osećanje izmeĊu Pulherije Ivanovne i Atanasija Ivanoviĉa ne naziva ljubavlju, već prosto 

navikom. MeĊutim, ĉini mi se da Gogolj to ĉini namerno, kao da nas pita da li se slaţemo s 

ovom definicijom - "navika". MeĊutim, paţljiv ĉitalac će kod Gogolja videti aluziju na to da sam 

autor ovo nije smatrao navikom. Gogolj kaţe da je posle smrti supruge Atanasije Ivanoviĉ 

odavao utisak ĉoveka koji je izgubio nogu, odnosno koji je izgubio deo svog tela, svoje ploti. A 

ja bih kratko odgovorio na sledeći naĉin. A zar je kad majka na hiljadu kilometara oseća nesreću 

svog sina to uslovljeno navikom? Ne, ovde je u pitanju nešto veće od navike. 

Naravno, većina braĉnih parova zaista ţivi "po navici" i njihova vezanost je uslovljena samo 

time što su se toliko izbrusili za mnogo godina da im je već prazno i dosadno da ţive jedno bez 

drugog. Ali, ne treba nikad da zaboravite da postoji prava ljubav koja je iznad navike. Kad dva 

drveta rastu jedno pored drugog i isprepletu se - to je jedno. Da, ako se poseĉe jedno drvo drugo 

moţe ĉak i da padne bez uobiĉajenog oslonca. Ali kad su se dva drveta srasla i kroz njih teĉe već 

jedinstveni sok - to je potpuno drugo. Ona se bezbolno ne mogu razdvojiti. 

Već sam govorio da ruski jezik krije u sebi mnogo mudrosti. Šta oznaĉava reĉ "sreća"? Polazeći 

od etimologije ove reĉi sreća ĉoveka se sastoji u tome što on ne ţivi sam. "Sreća"[1] je 

"sauĉestvovanje" u drugom ţivotu. "Ja sam deo tebe, a ti si deo mene. Mi smo deo jedno 

drugog." Ĉovek koji nikoga ne voli je beskonaĉno usamljen i nesrećan. Setite se pesme 

"Silencium" Tjutĉeva: 

  

Ćuti, krij se i taji 

http://svetosavlje.org/biblioteka/Porodica/JednomZaCeoZivot/JednomZaCeoZivot03.htm#note1


I osećanja i mašte svoje - 

Neka u duševnoj dubini 

Oni izlaze i zalaze 

Nemo, kao zvezde u noći - 

Divi im se i ćuti.  

  

Kako srce da izrazi sebe? 

Kako drugi da te shvati? 

Hoće li shvatiti zbog ĉega ţiviš? 

Izreĉena misao je laţ. 

Eksplodirajući uzmutićeš vrela, 

Hrani se njima i ćuti. 

  

Umej da ţiviš sam u sebi - 

Postoji ĉitav svet u tvojoj duši 

Tajanstveno-ĉudesnih razmišljanja; 

NJih će zaglušiti spoljašnja buka, 

Dnevni će ih rasterati zraci, -  

Slušaj njihovo pojanje - i ćuti! 

  

Tjutĉev je vrlo precizno opisao stanje usamljenosti. Ova pesma je vapaj nesrećnog ĉoveka. 

Nesrećnog u smislu da je postao svetsan svoje apsolutne usamljenosti: "Izreĉena misao je laţ!" 

Zaista, opštenje na nivou reĉi je laţno, duboko izvrnuto opštenje. Reĉima se nikad ne mogu 

izraziti sva dubina osećanja, sve nijanse doţivljenog osećanja. Potpuno unikalno stanje ĉoveka se 

prenosi nekom reĉju zajedniĉkom za sve, odnosno prenosi se upravo ovaj zajedniĉki pojam, a ne 

samo stanje ili osećanje ĉoveka. Zašto postoji tako mnogo vrsta umetnosti? Ĉovek ţeli da izrazi 



sebe reĉima. MeĊutim, reĉima se mnogo toga ne moţe preneti. Ĉovek poĉinje da se izraţava 

muzikom, ali ni zvucima ne moţe sve da se izrazi. On poĉinje da crta, ali su i ovde mogućnosti 

ograniĉene. I tako dalje. Sve su to pokušaji da se probije kroz osuĊenost na usamljenost. 

MeĊutim, ipak ova pesma u suštini nije u pravu - ĉovek ima mogućnost da prevlada ovu 

usamljenost. "Dvoje jedno telo..." - ovim reĉima se ukida naša osuĊenost na samoću. LJudi koji 

se meĊusobno vole (ne koji su zaljubljeni, već upravo koji se vole) poseduju sreću, jer se njihove 

duše nalaze u posebnom jedinstvu kad su oni deo jedno drugog. Oni mogu da ne opšte reĉima, 

jer mogu da gledaju na svet oĉima drugog, da osećaju ista osećanja koja obuzimaju drugog. 

  

Prva ljubav  

  

Svi smo mi verovatno mnogo puta ĉuli da prva ljubav zaborava nema i da ostavlja trag za ceo 

ţivot. Šta je to prva ljubav? Šta je u njoj tako ĉudno i nezaboravno? 

Ĉesto se iza jedne iste reĉi kriju razliĉite pojave. U ovom sluĉaju treba reći da postoje razliĉite 

prve ljubavi, od veoma dubokog i ĉistog osećanja do glupe i trenutne opĉaranosti. I u jednom i u 

drugom sluĉaju prva ljubav se zaista ne zaboravlja i ostavlja dubok trag. Setivši se definicije 

ljubavi i zaljubljenosti, treba, naravno, precizirati da prva ljubav još nije ljubav, već samo prva 

ozbiljna zaljubljenost, prvo osećanje ljubavi koja se raĊa. Upravo osećanje ljubavi, a ne sama 

ljubav, jer sama ljubav nije osećanje, već stanje dve duše. Zaljubljenost je upravo osećanje. 

A šta je posebno u prvoj ljubavi? Odgovor je vrlo jednostavan: pre svega to što je to osećanje 

prvo. Sve što se dogaĊa prvi put uvek ostavlja dubok trag. 

Nikad niste primetili da put kojim idete prvi put uvek izgleda duţi nego kad njime idete drugi, 

treći ili dvadeseti put? Vrlo dobro se sećam kako sam jednom zakasnio na elektriĉni voz i da ne 

bih ĉekao sledeći stojeći na jednom mestu rešio sam da se prošetam u pravcu puta koji nisam 

poznavao. Išao sam lagano, razgledajući sve što sam video na svom putu. Pomalo sam se 

zaboravio razgledajući put i onda sam se setio da treba da se vratim. Ali, o uţas! Otišao sam vrlo 

daleko, kako mi se ĉinilo, najmanje dva kilometra, a do elektriĉnog voza mi je ostalo svega deset 

minuta. Brzo sam pošao nazad i na svoje ĉuĊenje otkrio sam da je do stanice bilo svega 

sedamsto-osamsto metara. Kad ĉovek nekuda ide prvi put kao da sam prostor i vreme razmaknu 

svoje okvire. Zbog koliĉine utisaka koje sam stekao na ovih osamsto metara put mi je izgledao 

dugaĉak par kilometara, zato što novi put donosi mnogo novih utisaka. Ponekad ĉovek zapanjen 

boravkom na nekom mestu moţe iskreno da kaţe: "Bio sam tamo ĉitavu veĉnost." Obiĉni radni 

dani proleću brzo i neprimetno, a neki vaţni dogaĊaji ostaju u sećanju do najsitnijih detalja. 

Kad se ĉovek prvi put ozbiljno zaljubi on prolazi kroz ĉitav niz otkrića i potresa koje menjaju 

njegovu predstavu o ţivotu. U ţivotu neće biti mnogo ovakvih promena. Ono što je bilo u prvoj 

ljubavi nikad više neće moći da se ponovi. 



Kad sam prvi put seo za volan automobila samostalno bez instruktora, prvi put sam osetio da me 

kola slušaju, da u njima postoji zapanjujuća moć i sva ova sila je u mojim rukama. Kojom 

brzinom sam vozio prvi put? 40-50 km na sat. Malo kasnije, kad sam se ohrabrio - 70 km na sat. 

Ali sam zapamtio ovu prvu voţnju iako sam kasnije na stotine puta vozio i brzina od 70 km na 

sat mi izgleda kao brzina kornjaĉe. Osećaj moći je postao trezveniji i ĉovek već zna sve priliĉno 

ograniĉene mogućnosti automobila. Nikad više neću moći da ponovim ista osećanja, jedino ako 

ne probam da letim avionom. 

Ovde se otkriva još jedna vrlo vaţna istina. Prva ljubav se po pravilu brzo gasi. Osećanja koja su 

još juĉe potresala ĉoveka brzo postaju uobiĉajena i ĉini nam se da ljubav odlazi. Navika je ono 

što ĉesto ubija prvu ljubav. Ţeleli bismo da intenzitet utisaka ostane isti, ali tako ne biva. 

Osećanja blede, a mi se onda razoĉaramo. Zaljubljenost se u većini sluĉajeva završava upravo 

ovako: razoĉarenjem i rastankom. Nije sluĉajno da sama sintagma "prva ljubav" već nekako 

ţalosno ukazuje na to da posle prve obiĉno sledi druga, zatim treća itd. 

Podsetiću da je prva ljubav osećanje ljubavi koja se raĊa. S ĉim ovo osećanje moţe da se 

uporedi? Pretpostavimo da ste imali saobraćajnu nesreću, povreĊeni ste i cele godine ste leţali u 

bolnici, jer niste mogli da hodate. I sad osećate da se oporavljate. Radosni ste zbog osećanja da 

ćete ubrzo moći da hodate. Osećanja vas preplavljuju. Ali, evo, ustali ste i već ĉitav mesec dana 

hodate. Da li ćete osećati istu takvu plimu osećanja i da li ćete se radovati svakom koraku? Teško 

da je tako. Sad je za vas obiĉna stvar da hodate. Na primer, kakvo romantiĉno oduševljenje moţe 

da izazove to što ćete otići do toaleta? Isto tako je i u ljubavi. Dok si samo zaljubljen osećanja te 

preplavljuju. A kad već voliš ĉulnost nestaje, poĉinje svkodnevni ţivot, ali ljubav ostaje. Hodaš? 

Znaĉi, ne liĉiš na bolesnika koji leţi, ti si drugi ĉovek. Zavoleo si, znaĉi, više ne liĉiš na 

zaljubljenog, sve je drugaĉije, ti si drugi ĉovek.  

Iako sam tako bez patosa govorio o prvoj ljubavi (eto, prva je pa se pamti) ţeleo bih da upitam: 

"Moţda u prvoj ljubavi postoji još neka duboka tajna?" Da, postoji i ona se sastoji u tome što 

prvo osećanje biva vrlo ĉisto i svetlo. Ovu ĉistotu treba ceniti, ona se takoĊe vrlo teško moţe 

ponoviti. Kad ĉovek pije vodu iz izvora ona je prvi put ĉista i nezamućena. Ali, kad jednom 

dodirnemo izvor mi ćemo ga sigurno zamutiti i da bismo se napili ĉiste vode drugi put nam treba 

jako mnogo strpljenja. 

Navikli smo se na misao da će "nas ljubav iznenada pogoditi kao grom iz vedra neba kad ga 

ĉovek uopšte ne oĉekuje". U stvari, ĉovek treba da ume da ĉuva svoja osećanja, odnosno da ih 

ĉuva od sluĉajnog uzbuĊenja koje moţe da zamuti ĉist izvor naše duše. Većina ljudi se 

zaljubljuje lako i bez razmišljanja, olako gubeći dar koji nam je dat - ĉisto i svetlo osećanje prve 

ljubavi. Upravljanje sopstvenim osećanjima je teško, ali je moguće. I vrlo je opasno lako se 

prepustiti prvom sluĉajnom zanosu. Za one koji su uspeli da saĉuvaju svoja osećanja prva ljubav 

je vrlo duboko i ozbiljno osećanje koje moţe da preraste u istinsku ljubav u braku. Brak u kojem 

je prva ljubav za ceo ţivot ostala jedina biće najsrećniji. Šta moţe biti bolje za brak nego kad 

prošlost supruţnika nije oskrnavljena nikakvim sluĉajnim vezama, zanosima ili 

zaljubljenostima? 

Setimo se zašto se Tatjana zaljubila u Onjegina. Puškin vrlo taĉno opisuje ovu zaljubljenost: 



  

Vreme je došlo, ona se zaljubila. 

Kao zrno koje je u zemlju palo 

Koje je oţiveo prolećni oganj, 

Odavno je njena mašta, 

Izgarajući od neţnosti i ĉeţnje, 

Ţudela za hranom sudobnosnom; 

Odavno je ĉeţnja srca 

Pritiskala njene mlade grudi; 

Duša je ĉekala... bilo koga... 

  

Dakle, Tatjana je u svojoj uobrazilji odavno stvorila neki lik i zato se zaljubljuje praktiĉno u 

prvog mladića na kojeg je naišla. Pritom Puškin vrlo jasno objašnjava razlog ovakvog Tatjaninog 

stanja: 

  

Rano su poĉeli da joj se sviĊaju romani; 

Oni su joj bili sve, 

Zaljubljivala se u prevare 

I Riĉardsona, i Rusoa... 

  

A sad, kad je srela Onjegina, sva njena mašta i uobrazilja su bile usmerene na njega: 

S kakvom paţnjom ona sada 

Ĉita slatki roman, 

S kakvom ţivom opĉaranošću 



Pije sablaţnjivu obmanu! 

Srećnom silom maštanja 

Oţivela sazdanja, 

LJubavnik Julije Voljmar, 

Maled-Adel i de Linar, 

I Verter, muĉenik nemirni, 

I neuporedivi Grandison, 

Od kojeg se nama spava - 

Sve se za sanjarku neţnu 

U jedinstvenu sliku obuklo, 

U samog Onjegina slilo. 

  

Dakle, dragi mladići i devojke, ĉuvajte svoja osećanja, ĉuvajte svoju dušu od sluĉajnih zanosa, 

ne traţite ljubavne avanture, ne ĉitajte ljubavne romane, ne gledajte prazne serije, ne zanosite se 

zapadnim ljubavnim melodramama. Strpljivo ĉekajte svoje pravo duboko osećanje i tada postoje 

veliki izgledi da će vaša prva ljubav postati prvi odbljesak osvita prave ljubavi koja dolazi. 

  

LJubav na prvi pogled  

  

Postoji pojam "ljubav na prvi pogled." MeĊutim, ja bih rekao da je to strašno - zaljubiti se odmah 

posle prvog susreta. Zaljubiti se posle prvog susreta znaĉi pokrenuti u svojoj duši ogroman 

mehanizam razliĉitih osećanja: dozvoliti sebi maštalaĉki zanos, prepustiti se uobrazilji i 

fantazijama, pritom će se ispostaviti da je vaša duša u vlasti sve jaĉeg osećanja. Zaljubljenost je 

poput droge: što je više uţivaš, tim više je ţeliš. 

Gde je garancija da onaj ko je pokrenuo ovaj sloţeni psihološki mehanizam posle prvog 

ovlašnog pogleda neće pokrenuti ponovo isti ovaj mehanizam posle istog ovakvog prvog 

pogleda, samo drugog ĉoveka? 



LJubav na prvi pogled je primer kako ĉovek ne ume i ne ţeli da ĉuva svoju dušu, primer 

oĉigledne raspuštenosti. Šta moţe biti nerazumnije nego trošiti svoje duševne snage na ko zna 

koga? Krajnje je opasno ovako se zaljubljivati. Posle nekoliko takvih zaljubljenosti (a njih će 

sigurno biti nekoliko) duša će biti opustošena. Da ne bi bilo greške posle prvog pogleda treba da 

bude i drugi, i treći, da bi ĉovek mogao da proveri svoj prvi utisak. 

  

Izjavljivanje ljubavi  

  

U izvanrednom filmu o ţivotu porodice s mnogo dece "Jednom posle dvadeset godina" postoji 

scena u kojoj suprug posle dugo godina zajedniĉkog ţivota, nakon što se u njihovoj porodici 

rodilo desetoro dece prvi put izjavljuje svojoj ţeni ljubav. A pre toga su oni ţiveli, voleli su se 

bez ikakvih ljubavnih izjava. Ĉini mi se da su autori filma to vrlo dobro uoĉili: istinskoj ljubavi 

nisu potrebne izjave. Ja bih ĉak dozvolio sebi da kaţem: izjavljivanje ljubavi je znak 

zaljubljenosti, a ne ljubavi. U principu to je i jasno, jer se ljubav izjavljuje pre braka, a po ranije 

datoj definiciji ona se raĊa tek u braku. Zaista, ljudi izjavljuju ono ĉega još uvek nema. A i sama 

reĉenica "Ja te volim," već odaje svoju neistinu. Tamo gde postoje pojmovi "ja" i "ti" još nema 

ljubavi. LJubav poĉinje od pojave pojma "mi". 

Ovo izgleda paradoksalno, ali je ĉinjenica da se upravo ljudi koji se zaista vole ne udvaraju jedno 

drugom kao što to ĉine zaljubljeni. Odnosno, oni unutrašnje postaju bliţi, a ima sve manje 

spoljašnjih ispoljavanja ljubavi. Naravno, većina muţeva ne poklanja ţenama cveće zato što 

osećaju da su s njima jedno telo, već prosto zbog nedostatka paţnje i brige. Ali supruţnicima koji 

se vole nije potrebno ispoljavanje brige u odreĊene dane, pošto je oni iskazuju svakodnevno, po 

24 sata dnevno. Ako muţ poklanja ţeni cveće za 8. mart i vredno pere sudove tog dana to 

naizgled nije loše. Ali ako 9. marta bude leţao na kauĉu, jasno je da je njegova briga prividna. A 

ako suprug koji svakodnevno pomaţe supruzi u kućnim poslovima ne pokloni ogroman buket za 

8. mart, već samo skroman i jeftin, ona se verovatno neće uvrediti. Izjavljivanje ljubavi pritom 

takoĊe neće biti potrebno. Ono se zahteva tamo gde nema osećaja istinske bliskosti i da druga 

strana ne bi poĉela da sumnja, verovatno joj treba posvedoĉiti svoju ljubav. 

Mada, nisam baš sasvim u pravu. Izjave ljubavi takoĊe stalno zvuĉe meĊu supruţnicima koji se 

vole, samo što ĉovek ne moţe odmah da ih ĉuje. Ispriĉaću dogaĊaj, a vi mi odgovorite: u kojem 

trenutku se ovde ĉula izjava ljubavi? Mladi par je došao u goste. Kad su domaćini izašli na 

trenutak supruga odjednom sluĉajno zakaĉi omiljenu vazu domaćina i ona se s treskom razbija. 

Zabrinuti domaćin ţuri da vidi da se nije sluĉajno razbila njegova vaza. "Šta se desilo?" pita 

supruga. "Oprostite, razbili smo vašu omiljenu vazu," odgovara muţ. Da li ste ovde ĉuli izjavu 

ljubavi? A ona je bila. Ko se dosetio? Taĉno! Suprug je rekao: "Mi smo razbili," a ne "Ona je 

razbila". U ovom "mi" se i sastoji izjava ljubavi. Ma šta da se desi, to se dešava nama, i suprug 

koji voli nikad se neće odreći svoje ţene: "To smo mi razbili." 

MeĊutim, izjava ljubavi je uvek bilo i biće, i ne samo to, one su krajnje potrebne - jer ĉudno je 

stupiti u brak bez izjavljivanja ljubavi. MeĊutim, izjave se razlikuju. U prošlim vekovima izjave 



uopšte nisu bile kao danas. A i to ĉesto nisu bile izjave ljubavi koliko ponuda za stupanje u brak: 

"Volim vas, udajte se za mene." Jer uvek su se nudili ruka i srce. Nudeći srce ljudi su samim tim 

govorili da vole, a nudeći ruku, samim tim su govorili o venĉanju. Zato što se upravo za vreme 

venĉanja ruke supruţnika nekoliko puta sjedinjuju u znak njihovog braĉnog saveza. Dakle, 

pravilno izjavljivanje ljubavi istovremeno pretpostavlja ponudu za stupanje u brak, u kojem će 

ova ljubav rasti. Izjavljivanje ljubavi jeste izjavljivanje spremnosti ĉoveka da voli, spremnosti da 

uĉini ozbiljan korak, da stupi u brak, da snosi odgovornost za sudbinu drugog ĉoveka. 

MeĊutim, danas se ĉesto sve odvija drugaĉije. Pred oĉima mi je sledeća slika. Momak i devojka 

stoje u haustoru zagrlivši se (danas se grle mnogo pre meĊusobnih priznanja i uopšte izjavljiva o 

svojim osećanjima), i tada sledi izjava, koja se izgovara šapatom, u uzbuĊenju zbog reĉi koje se 

ĉuju: "Volim te." Odgovor: "I ja tebe volim." Posle ovoga kao u klasiĉnim zapadnim filmovima 

sledi, dug, otegnut poljubac. I to je sve! Time su sve izjave završene, oboje zaljubljenih su 

srećni.  

Komentar za ovo je najprostiji: ništa zajedniĉko s pravim izjavljivanjem ljubavi ovo dejstvo 

nema. Iako srce drhti i reĉi se od uzbuĊenja izgovaraju s naporom, ovo nije izjava ljubavi. 

Zapamtimo, ako nakon izjave ljubavi ne sledi ponuda za brak, reĉenica "Volim te" se moţe 

prevesti na sledeći naĉin: "Zaljubljen sam u tebe do ušiju, dozvoli mi da se ljubim s tobom." 

Radi se o tome što je ljubiti se zanimljivije nego se prosto grliti. Ali ljubiti se bez izjavljivanja 

ljubavi nekako nije baš pristojno. Zato se i izgovaraju reĉi ljubavi. MeĊutim, podsećam vas, ne 

varajte se ovim izjavama, one ne vrede prebijenog cvonjka ako ĉovek ne nudi svoju ruku na koju 

biste mogli da se oslonite. Ako nema ponude za stupanje u brak to znaĉi da je pred vama ĉovek u 

potrazi za ljubavnim avanturama koji prosto ţeli da iskusi nova osećanja, koji ţeli da se vaši 

odnosi dalje razvijaju, ali ne ţeli da odu predaleko i da se stvar završi brakom. 

  

  

 

  

  

NAPOMENE: 

1. U pitanju je igra reĉi. Sreća se na ruskom kaţe s-ĉast'-je, ĉast' znaĉi deo. Izvesna 

analogija bi mogla da postoji sa srpskim jezikom ako se ima u vidu da je koren reĉi sreća 

sret-, odnosno susret dve liĉnosti.  

 

 

Beseda 2 



Kako stupiti u brak? 

  

Vrlo je komplikovano pravilno stupiti u brak. Izbor supruţnika treba da se uĉini jednom za ĉitav 

ţivot. U idealnom sluĉaju ovde ne bi trebalo da bude promašaja. Ali, radi se o tome što nema 

metode koja bi garantovala da neće biti grešaka. Ĉak bih rekao sledeće: brak je uvek rizik, brak 

je uvek iskorak zatvorenih oĉiju. 

Prilikom stupanja u brak ĉovek se susreće s odreĊenim paradoksom, s dva nespojiva uslova, koja 

utiĉu na izbor. Evo u ĉemu se sastoji paradoks. Pišem na tabli dve protivreĉne odredbe.  

  

1. Treba što je moguće bolje upoznati budućeg supruţnika pre braka.  

  

Ali, s druge strane: 

  

2. Nije moguće dobro upoznati budućeg supruţnika pre braka.  

  

Poĉeću od druge izjave. Zbog ĉega nije moguće istinski upoznati svog budućeg braĉnog druga? 

Pre svega istaći ću da je upoznati drugog ĉoveka, pa ĉak i sebe do kraja praktiĉno nemoguće. A 

ako sad govorimo o porodici treba reći da se u svakoj ţeni nalaze tri potpuno razliĉite ţene i da 

se u svakom muškarcu nalaze tri potpuno razlitiĉa muškarca. 

U skladu s razvojem odnosa izmeĊu muškarca i ţene ovi odnosi prolaze kroz tri osnovne faze: 

  

Muškarac Žena 

  
 

momak  devojka  

muţ ţena 

otac majka 

  



Momak, muţ i otac su potpuno razliĉiti ljudi, iako se nalaze u jednom ĉoveku, svaki od njih ima 

svoju logiku ponašanja. Sam momak još uvek ne zna kakav će biti muţ ili kakav će biti otac. Isto 

moţe da se kaţe i za devojku. Dakle, razmotrimo sve ove faze. 

Momak i devojka. Već dok se izgovaraju ove reĉi, na licima ljudi se po pravilu pojavljuju 

osmesi i ĉovek ima ţelju da doda: "momak i devojka, peĉena kokoška". To je najzabavnija, 

najveselija i najromantiĉnija etapa u odnosima izmeĊu muškarca i ţene. Za ovu etapu su 

karakteristiĉne sledeće dve crte. Kao prvo, svako od zaljubljenih se iz sve snage trudi da sakrije 

svoje nedostatke; kao drugo, svako pokušava da pokaţe sve svoje vrline, ĉak i one kojih nema, 

ali bi mogle da postoje. 

Na primer, mladić poziva svoju verenicu na roĊendan. Mladićeva majka pritom likuje. Napokon 

su iz sobe njenog dragog sina nestale pocepane ĉarape koje su leţale na sred sobe i ona starudija 

koja je stvarala "umetniĉki nered" na njegovom radnom stolu, je uredno sloţena u fijoke. U mom 

ţivotu se desio sledeći sluĉaj. Jednom sam morao da prenoćim u Moskvi kod poznanika. Dok 

smo pili ĉaj, kad je domaćin kuće izašao na trenutak njegova supruga mi je rekla: "Ĉešće 

dolazite, suprug je tri dana pre vašeg dolaska poĉeo takvo spremanje stana kakvog nije bilo nikad 

ranije." Zaista, svi mi i uvek krijemo svoje mane od tuĊih ljudi. 

Devojka će se, pozivajući mladića na porodiĉni praznik, potruditi da spremi nešto toliko 

neobiĉno što još nije kuvala i što verovatno neće moći da ponovi kasnije. Moţda devojka nije 

baš najbolja domaćica, ali će za vreme dok joj se mladić udvara postati takva. 

Kad mladi par bude šetao veĉernjim gradom iz njihovih usta će teći neţan razgovor, sve grube 

reĉi biće na nako vreme iskljuĉene iz leksikona i razmatraće se tako uzvišene, plemenite teme 

koje mogu da padnu napamet samo zaljubljenima. I u ovoj ţelji da ĉovek izgleda bolji moguće je 

da ni u kome od zaljubljenih nema ni mrvice lukavstva, ţelje da prevari ili drugog prevede 

ţednog preko vode. Prosto, u to vreme ĉovek zaista ţeli da izgleda bolji, ĉak i pred samim 

sobom. 

Ali, koliko dugo se moţe šetati na meseĉni? Prolazi vreme i momak i devojka stupajući u brak 

prelaze u novu fazu, oni postaju muţ i ţena. Postepeno, u toku kratkog vremena svi odnosi 

izmeĊu njih se menjaju do neprepoznatljivosti. 

Muž i žena. Da bismo se snašli u onome što se dešava s mladencima postaviću vam sledeće 

pitanje. Zamislimo situaciju: mladić, koji još uvek nije oţenjen ţivi s mamom, tatom, bratom i 

sestrom u jednom stanu. Noću se budi i sprema se da ode u toalet. Otvara ormar i uzima odelo? 

Oblaĉi paradne cipele i kravatu? Ne? Ali ako ode u gaćama i majci u tako nepristojnom izdanju 

mogu da ga vide majka i otac, sestra i brat! Šta kaţete? Taĉno!!! Ĉovek se ne stidi svojih 

bliţnjih. 

Sad slušajte šta se dešava s mladencima ubrzo posle braka. Oni postaju najroĊeniji i prestaju da 

se stide jedno drugog. Kad devojka svraća po svog mladića pre šetnje on nikad pred nju neće 

izaći u gaćama "za po kući" i pocepanoj majci. Inaĉe će devojka prosto pobeći od ovakvog 

nevaspitanog ponašanja. Pred mamom ĉovek moţe da se pojavi u ovakvom izdanju. "Mama, 

nikako da mi zakrpiš majcu, eto i idem u pocepanoj." Kad postanu muţ i ţena mladenci jako 



mnogo saznaju jedno o drugom, saznaju ono što se ranije briţljivo skrivalo i sad se krije od tuĊih 

ljudi. MeĊutim, oni sad više nisu tuĊi, oni su - bliski roĊaci, ţena je bliţa od majke, a muţ je 

bliţi nego otac. Sad će ţeni biti upućene reĉi: "Sama nisi zakrpila, pa gledaj kako idem u 

pocepanom." 

Upravo posle stupanja u brak iz ĉoveka izbijaju sve njegove loše navike. Sad za vreme ruĉka 

moţe da uzme kutlaĉu i da poĉeše njom leĊa, bez obzira na zaĉuĊeni pogled ţene, moţe 

viljuškom da kopa uho. Sad se sve to moţe. Teško je zamisliti da mladić sedi s devojkom u 

kafiću i da tamo galantno joj se udvarajući odjednom poĉne viljuškom da ĉisti zube ili da kopa 

nos. 

Ruski jezik je vrlo mudar i bogat, u njemu se ogledaju mnoge duhovne istine. Ko moţe da kaţe 

šta znaĉi reĉ "nevesta"? Ova reĉ se obrazuje od korena "vedeti", "znati". Dakle, "nevesta" znaĉi 

"neispitana", "nepoznata". Pre braka nijedan momak ne moţe da se pohvali da zna sve o svojoj 

devojci. Dok se ĉovek ne srodi s ĉovekom ne moţe ga upoznati.  

Mlada još nije roĊaka, ona je zasad delimiĉno još uvek tuĊ ĉovek, a ţena je više nego roĊaka, 

ona je jedno telo s muţem. Svima je već odavno poznato: najviše ljutnje i netrpeljivosti ĉovek 

izliva na najbliţe ljude. Ako suprug na poslu zauzima visoku funkciju i u toku celog radnog 

dana, opšteći s ljudima suzbija svoju ljutnju i umor da pred tuĊim ljudima ne bi loše izgledao, 

kod kuće iskaljuje na ţenu i decu sve ono što mu se skupilo u toku dana Zašto da se stidi ţene? 

Ona je ţena - istrpeće, a deca u principu treba da poštuju oca i da ga se plaše. Znaĉi, neka trpe i 

poštuju. I ispostavlja sa da mnogi naizgled fini ljudi kod kuće terorišu svoje bliţnje. 

Mnogi brakovi se raspadaju vrlo brzo, ĉim se mladenci makar malo pokaţu jedno pred drugim.  

Ali, pretpostavimo da supruţnici nemaju mnogo loših navika ili da su sliĉno vaspitani i da niĉim 

ne šokiraju jedno drugo. Tada prelazak od momka i devojke na muţa i ţenu prolazi relativno 

lako. Prolaze dve-tri godine i po pravilu muţ i ţena prelaze na novi stadijum u svojim odnosima. 

RaĊa se dete, i oni postaju potpuno drugi ljudi - otac i majka. 

Otac i majka. Odnosi izmeĊu muškarca i ţene se ponovo menjaju i to vrlo ozbiljno. Pojava 

deteta se moţe uporediti s novim raĊanjem porodice. 

Šta se menja? Poĉeću od moţda na prvi pogled ne toliko karakteristiĉne, ali potpuno moguće 

pojave. U knjigama za mlade mame u kojoj se daju instrukcije struĉnjaka za negu deteta moţe se 

naći sledeći opis pojave kao što je oĉeva ljubomora: on je ljubomoran na svoje dete. Postavlja se 

pitanje, zašto da bude ljubomoran? Pa to je njegovo dete, nije ţena "zaglavila" s nekim sa strane! 

MeĊutim, u suštini, ova pojava se ne raĊa sama od sebe. Razmislimo zajedno. Muţ je pre roĊenja 

deteta svako veĉe dolazio s posla i sigurno je znao: kod kuće ga ĉekaju, ţena je već isprţila 

njegovu omiljenu kajganu sa šunkom i spremna je da sluša supruga koji joj priĉa o svim 

dogaĊajima na poslu. MeĊutim, raĊa se dete, muţ dolazi kući i vidi: veĉera nije gotova, ţena ga 

ne pita kako je proveo dan, i uopšte obraća malo paţnje na njega. Sva njena paţnja je 

usredsreĊena na dete. Do ozbiljne ljubomore s isterivanjem pravde i ţalbi, naravno, ne dolazi 

tako ĉesto, ali izvestan rad na sebi da bi se smirio s ovim promenama mora da obavi svaki otac. 



Vrlo dobro odnose razliku izmeĊu oca i majke i muţa i ţene ilustruje jedna reĉenica, koju je 

izrekao Sent-Egziperi. Uzgred reĉeno, ko moţe da kaţe, koje delo je on napisao? Barem 

najpoznatije... Da, taĉno - "Mali princ". Obavezno proĉitajte, i to je poţeljno da paţljivo 

proĉitate ovu priĉu o malom deĉaku koji je dospeo na Zemlju. Ona je u potpunosti posvećena 

ljubavi i prijateljstvu. U svom drugom delu Sent-Egziperi kaţe: "Zaljubljeni (mislim da mi je u 

ruke dospeo ne sasvim uspešan prevod, taĉnije bi bilo reći "oni koji vole") nisu oni koji gledaju 

jedno u drugo, već oni koji gledaju u istu stranu. Zapamtite ovu reĉenicu.  

Zaista, dok u porodici nema dece u porodiĉnim odnosima dolazi do zaĉaranog kruga - ţena voli 

muţa zbog toga što se on brine o njoj, a muţ voli ţenu zbog toga što se ona brine o njemu. Ovi 

odnosi nose na sebi peĉat obiĉnog egoizma. Na primer, poštujem svog imućnog komšiju zbog 

toga što mi on ponekad daje novac na zajam, a on mene poštuje zbog toga što pomaţem 

njegovom sinu da se spremi za fakultet. Teško da se ovakvi odnosi mogu nazvati nesebiĉnim 

prijateljstvom. To će pre biti poslovni odnosi na obostranu korist. Isto moţe da bude i meĊu 

supruţnicima. Ti meni, ja tebi. Ali, ako u ovakvim poslovnim odnosima jedan braĉni drug nešto 

ne da u potpunosti, drugi moţe uvreĊeno da kaţe: "Kako ti meni, tako i ja tebi." Uzajamne 

uvrede će rasti, uskoro će sazreti skandal itd. Ovakav savez je vrlo labav. 

Savršena ljubav poĉinje da se pojavljuje upravo onda kad supruţnici poĉinju zajedniĉki da vole 

trećeg, da se zajedno brinu o njemu i da se trude na njegovom vaspitanju. Dve ruke nećemo 

nazvati majstorskima onda kad one nauĉe da jedna drugoj seku nokte i da maţu jedna drugu 

kremom, već onda kad u jednoj ruci bude materijal, a u drugoj dleto i kad se kao rezultat 

zajedniĉkog, skladnog kretanja dve ruke rodi umetniĉko delo. 

S pojavom dece odnosi izmeĊu supruţnika se obavezno vrlo ozbiljno menjaju. Naroĉito sam toga 

postao svestan posle roĊenja trećeg deteta. S prvim detetom je supruga manje-više izlazila na 

kraj, zatim je dolazila i baka u pomoć, s drugim je ponovo na nekoliko najteţih meseci došla 

baka. Ali prvo vreme posle roĊenja trećeg deteta nam je bilo jako teško i niko nam nije pomagao. 

Jednom kad je dete imalo oko mesec dana vratio sam se kući posle mnogih poslova u hramu. 

Vraćam se i razmišljam otprilike ovako: "Evo, sad ću da doĊem, sešću, posedeću jedno pola sata, 

poješću nešto, bar ću se malo odmoriti." MeĊutim, ĉim sam seo popadija mi je prišla 

izgovarajući sledeću reĉenicu: "Slušaj, kad doĊeš kući odmah treba da uĊeš u kuhinju i da vidiš 

da li je oprano sve posuĊe. Treba da odeš u kupatilo i da vidiš da li je opran veš. Treba da 

pogledaš u sobama da li je sve sreĊeno. Treba stalno da gledaš kako bi mogao da mi pomogneš!" 

Naravno, prvo sam negodovao u sebi i ĉak sam pokušao da zaodenem ovo negodovanje u reĉi, 

ali sam ubrzo shvatio da svejedno neću biti u pravu, jer supruga se za ceo dan umorila barem isto 

toliko kao ja, a nije baš lako obavljati kućne poslove kad je jedno dete u rukama, a dvoje jurcaju 

unaokolo. Eto, tada sam shvatio da naša kuća više nije prijatno gnezdašce u koje mogu da 

dolazim da bih se odmorio posle napornog dana. Sad je kuća mesto drugog posla. 

Zapamtimo ovo. S pojavom dece kuća postaje mesto drugog posla. Muţ je pošteno odradio osam 

sati pored struga, dolazi kući, a tamo poĉinje novi posao - pranje sudova, veša, sreĊivanje, ĉitanje 

knjiga, igranje s decom itd. i t.sl. I ovaj posao je mnogo odgovorniji. Ako u fabrici i napraviš 

škart on moţe da se popravi, a ako i ne popraviš, svejedno nećeš trpeti ti nego onaj ko bude 

koristio tvoj proizvod. Ali ako loše vaspitaš decu, od toga ćeš upravo ti morati da trpiš i to do 

kraja svog ţivota. Moţe se navesti sledeća slika. Porodica pre roĊenja dece predstavlja dva 



mlada ţdrebeta, koja pasu na zelenoj livadi i graju se. A porodica posle roĊenja dece jesu dva 

tegleća konja upregnuta u kola koja vuku prljavim razlokanim putem. Ako jedan konj odbije da 

vuĉe teret, drugi će ulagati dva puta više snage. A mnogi posle divne zelene livade nimalo ne 

ţele da se upreţu u kola. 

Prvo smo razmatrali drugu od dve protivreĉne tvrdnje, koje su napisane na tabli. Pokušao sam da 

objasnim zbog ĉega je teško upoznati ĉoveka pre braka, zbog ĉega prilikom stupanja u brak uvek 

postoji rizik da će ĉovek pogrešiti u pogledu drugog ĉoveka. Sad porazgovarajmo o tome kako 

da smanjimo ovaj rizik. Kako se ipak moţe više saznati o budućem braĉnom drugu?  

Dakle, u svakom ĉoveku sede tri potpuno razliĉita ĉoveka: momak, muţ i otac. I devojci nije 

nimalo lako da prepozna kakav otac će biti njen mladoţenja. MeĊutim, upravo ovde se moţe 

videti prvi recept, koji pomaţe da se pravilno stupi u brak. Ovaj recept sam ĉuo od jedne 

poznanice. Imala je 19 godina, spremala se za brak s 46-godišnjim muškarcem, koji je iza sebe 

imao već dva neuspešna braka. Dugo je razmišljala pre nego što se odluĉila na ovaj korak. Na 

kraju je postavila sebi pitanje i odgovor na njega je sve konaĉno rešio. Upitala je sebe: "A da li ja 

ţelim da ovaj ĉovek bude otac moje dece?" Odgovorila je: "Da!" - i bez sumnje stupila u brak 

uprko protivljenju roĊaka. Pitanje zaista treba postaviti samo ovako: "Ne traţim muţa za sebe, 

već oca za svoju decu!" Za sebe se obiĉno traţi onaj s kim je zanimljivo otići u diskoteku, s kim 

se moţe prošetati ulicom da drugarice pozavide. A za svoju decu naĊimo ipak nekog boljeg, 

moţda ne najbogatijeg i najlepšeg, ali najpouzdanijeg. 

Zato, birajući sebi muţa treba da se potrudite da zastanete i da se upitate: "A da li ja ţelim da 

ovaj ĉovek bude otac mog deteta? Da li ţelim da on vaspitava mog sina? Da li ţelim da moj sin 

liĉi na njega?" 

Drugi recept je vrlo prost. U Trojice-Sergijevoj Lavri ima mnogo iskusnih duhovnika, odnosno 

sveštenika kod kojih ljudi dolaze za savet u duhovnom ţivotu. I ovi duhovnici obiĉno daju 

blagoslov da se postupi na sledeći naĉin: od poznanstva do braka neka proĊe najmanje godinu 

dana. Zašto tako mnogo? Supruga i ja već posle pola godine nismo imali nikakvih sumnji, prosto 

smo ĉekali sledećih pola godine da moţemo napokon da se venĉamo. 

Pokušaću da objasnim zašto je potreban priliĉno dug period radi meĊusobnog proveravanja i 

kako ovo vreme treba provesti. Sad se obraćam ţenskoj polovini razreda. Navedite mi osobine 

koje mora da poseduje vaš budući muţ. Diktirajte, a ja ću pisati na tabli. 

  

Dobar 

Jak 

Pametan (po mišljenju većine devojaka 

Lep (ovo nije obavezna osobina) 



Veran 

  

Hajde da analiziramo makar ove osnovne crte karaktera. Poĉeću od vernosti. Zamislimo sledeću 

situaciju. Devojka dolazi kući i kaţe mami oduševljenim glasom: "Mama, juĉe sam se upoznala s 

jednim mladićem! On je tako veran! Sutra ću se udati za njega!" Smešno, zar ne? Vernost se 

proverava godinama. Ovde moţda neće biti dovoljna samo godina dana. Neko od prisutnih kaţe: 

"Kod drugih ljudi se moţemo raspitati o njegovoj vernosti, na primer, kod njegovih drugova." 

Teško! Kao prvo, o svom drugu niko neće reći ništa loše, a ako neko i kaţe, verovatno prosto 

hoće da vas preotme drugu. A i ispada da ćete nekom drugu verovati više nego svom momku. 

Nije logiĉno!  

Sve karakterne osobine kao što je vernost, se ili proveravaju, ispituju godinama, ili mogu da 

postoje podmetanja, koja naizgled poprimaju obliĉje dobrih osobina. Pogledajmo ostale osobine 

koje su napisane na tabli.  

Dobar. Ovde ĉovek treba da se nauĉi da razlikuje istinski dobrog ĉoveka od "dobriĉine". Šta 

mislite da li je dobra majka, koja detetu na svako njegovo ciĉanje da bombonu? Ne! To je loša 

majka, zato što ona daje bombonu samo da bi dete zaćutalo, da je ne bi uznemiravalo svojom 

vikom. Umesto truda na vaspitanju deteta - u pitanju je "dobar" postupak kojim se ona izbavlja 

deteta ĉineći ga razmaţenim i nanoseći štetu njegovoj duši. Zaista dobra majka će reći strogo: 

"Sedi, prvo pojedi supu, a onda ćeš dobiti bombonu!" Potrebno je vreme da bi se dobar 

razlikovao od "dobriĉine". 

Jak. Divno je ako je muţ jak. Ali koliko ĉesto se pod maskom snage ne krije samo snaga, već još 

i drskost i bezobrazluk. Naravno, devojci je prijatno da se prošeta s mladićem ĉije se ruke steţu u 

pesnice ĉim vidi nekog mangupa da bi zaštitio svoju dragu. Ali ako ona ne pogleda paţljivo kako 

se, na primer, predmet njene ljubavi odnosi prema svojim roditeljima šanse da će pogrešiti su 

vrlo velike. Ako je njen momak bezobrazan prema svojim "matorcima", to nije snaga, to je već 

bezobrazluk. I jednog lepog dana u njihovom porodiĉnom ţivotu posle jednog u nizu skandala, 

pesnice se neće stegnuti kad vidi mangupe, već kad vidi svoju ljutu i neposlušnu ţenu. Da li će 

momak poštovati ţenu ako ne poštuje oca i majku? Za to postoji mala verovatnoća. Stoga ne 

trošite godinu dana poznanstva u prazno provodeći je bilo gde, izbegavajući roditelje koji vam 

navodno smetaju da se naslaĊujete time što ste zajedno. Ĉešće odlazite u porodicu vašeg 

izabranika i paţljivo gledajte ne samo na to kako vam se on udvara, već i kako se ponaša prema 

bliskim ljudima, jer se njih više ne stidi. Upravo ovde se i moţe videti slika vaše buduće 

porodice. 

Pametan. Pametan muţ je takoĊe odliĉna stvar. MeĊutim, postoji prava i laţna mudrost. Kao 

prvo, ne treba mešati mudrost i obrazovanost. Nepismen ĉovek moţe biti mnogo mudriji od 

uĉenog. U porodici se traţi posebna mudrost. Ni iz daleka ne mogu svi da znaju i da razumeju 

gde u konfliktu treba popustiti, a gde insistirati. Uoĉiti ovakvu mudrost u ĉoveku je podjednako 

teško kao uoĉiti vernost. Ona se moţe zapaziti tek kad ĉoveka znaš dugo godina. 



Obrazovan muţ takoĊe nije loša stvar. Ali samo onda kad je znanje bez primesa odvratne 

osobine duše kao što je nadmenost. Znanja ĉesto nadimaju ĉoveka. I ispašće da je devojka htela 

da se uda za pametnog, a udala se za nadmenog. A kad muţ shvati da ţena ne moţe da razlikuje 

Štrausa od Hajdna ili Delakroa od Kloda Monea moţda će se odnositi prema njoj s nadmenom 

snishodljivošću. 

Uzgred reĉeno, treba dodati da nadmenost i sama po sebi stavlja masku pameti, ĉak i ako pameti 

nema. Vrlo dobro se sećam jednog mladića koji je na prvim susretima zapanjivao svojom 

sposobnošću da sve analizira s izrazom pravog znalca. Ovo je odmah izazivalo poštovanje prema 

njemu. MeĊutim, kasnije se ispostavljalo da nema pojma o predmetima o kojima tako vaţno 

diskutuje. I posle nekoliko meseci poštovanje skoro svih poznanika prema njemu, koje se rodilo 

na poĉetku zamenjeno je razdraţljivošću, pa ĉak i prezirom. Bolje će biti ako se devojka dobro 

prouĉi mladoţenju pre stupanja u brak nego da se posle muĉi ţiveći s nadmenim neznalicom. 

I, za danas poslednja osobina budućeg muţa - lepota. Krajnje sam solidaran s onima koji 

smatraju da ova osobina za muţa nije obavezna. Lep muţ je opasna stvar. Lep mladić (isto kao i 

devojka) je po pravilu razmaţen paţnjom suprotnog pola. Zato je velika opasnost kad se u 

porodici rodi dete i supruga svu svoju paţnju prenese na njega, suprug će zbog nedostatka paţnje 

na koju je navikao i nehotice poĉeti da je traţi sa strane. Izlaz je jedan - uveriti se u njegovu 

vernost. A ovo se, kao što smo na poĉetku već govorili, proverava godinama. Lep i veran muţ - 

šta moţe biti bolje? MeĊutim, naţalost, to je vrlo retka kombinacija.  

Sve o ĉemu sam ranije govorio o stupanju u brak podrazumeva da stupate u brak iz 

zaljubljenosti. MeĊutim, to nije jedini naĉin da se stupi u brak. Ispostavlja se da ĉovek moţe da 

se oţeni ili da se uda prekoĉivši ovaj stadijum. Nekada se sliĉno dešavalo vrlo ĉesto kad je na 

primer, devojka videla svog mladoţenju prvi put tek u hramu za vreme venĉanja. Nije sluĉajno 

da ne postoji ne samo izraz "udavati se", odnosno udavati se sama, već i izraz "udavati", kad 

devojku udaju i niko je naroĉito ne pita.  

Navešću priĉu mitropolita Venijamina (Fedĉenkova), koja je navedena u njegovim memoarima, 

o tome kako je pradeda oţenio njegovog dedu. 

  

  

"Mama mi je pričala da se njenom mamom, bakom, naš deda nije oţenio po svom izboru, već po 

volji roditelja - kao što se to obično činilo u stara vremena u prostim seoskim porodicama i kliru. 

Stvar je stajala ovako. Jedne zimske večeri dedin otac Ďakon Vasilije (Orševski) dolazi kući; a 

deda Nikolaj, tada još mladić (koji zbog nečega nije završio bogosloviju) leţi na peći. 

"Nikola, hej, Nikola!" kaţe otac našem dedi. 

"Šta je bilo, oče?" interesuje se momak. 



"Evo, od oca Vasilija (u ovom selu, Orševki, bio je drugi Ďakon, koji se takoĎe zvao Vasilije) 

hoću da ti uzmem Nadeţdu za ţenu." 

"Oče! Onu rošavu?" protivi se nezadovoljni i neslobodni mladoţenja. A baka je u detinjstvu 

preleţala boginje i na njenom licu je ostalo nekoliko krupnih oţiljaka, koji uopšte nisu kvarili 

njeno lice. 

"Šta?!" prognevio se pradeda. "Šta kaţeš? Zar sam ti ja neprijatelj, a ne otac? Znam koga ti 

biram! More, silazi s peći!" 

Deda je sišao, a otac je uzeo rogač (kojim su u peći kod nas stavljali čanke i livene lončiće i 

"očitao mu lekciju." 

"Oprosti, oče," zamoli deda. "Neka je i rošava, neka je i kriva, neka bude kako kaţeš!" 

I uzeli su se. I kako je mudar bio izbor: deda je bio nemirnog karaktera; kasnije je pio jako 

mnogo vina. I eto, tako nemirnom momku Gospod je poslao izuzetno smirenu ţenu Nadeţdu. I 

ona se nikad nije ţalila, nikad nije roptala na dedu: uvek je bila tiha-pretiha, ćutljiva i krotka." 

  

  

Ovo se moţe nazati brakom iz raĉuna, ne iz materijalnog, već iz duhovnog raĉuna. Dešava se da 

je ĉovek već spreman da stupi u brak, ali ne moţe da naĊe sebi nevestu. Verujući mladi ljudi se 

ponekad u takvim sluĉajevima obraćaju iskusnim duhovnicima i mole za pomoć. Sveštenik moţe 

da posavetuje: "Evo, vidiš devojku, idi, upoznaj se." Duhovnik znajući ovu devojku ne samo 

spolja, već poznajući njeno unutrašnje stanje zahvaljujući ispovesti pomaţe mladiću da naĉini 

dobar izbor. Znam nekoliko ljudi koji su upravo tako stupili u brak, oni su sad sveštenici i 

njihovi brakovi su jako dobri. Ovi parovi su praktiĉno ne znajući jedno drugo, preskaĉući fazu 

momka i devojke bez ikakvih dugih udvaranja postajali su muţ i ţena. 

Još jedna, sad već poslednja priĉa na datu temu, ĉuo sam je od jednog moskovskog sveštenika o 

njegovom drugu iz razreda iz bogoslovije. Da bi postao sveštenik, za šta se sprema svaki 

bogoslov, on treba da bude ili monah ili oţenjen. A dok ĉovek ne naĉini ovaj izbor neće biti 

rukopoloţen za sveštenika. Zato se ĉesto dešava da se školovanje u bogosloviji završava, mladić 

je već na poslednjoj godini i treba da razmišlja o sveštenstvu, a nema odgovarajući par za 

stupanje u brak. Jedan bogoslov je postupio na sledeći naĉin. Pomolivši se i zamolivši Boga za 

pomoć odluĉio je: "Idem u Trojicku crkvu (glavni hram Trojice-Sergijeve Lavre u kojoj se nalazi 

Moskovski bogoslovski fakultet) i upoznaću se s prvom devojkom koja iz nje izaĊe." Tako je i 

uradio. I Gospod mu je zaista poslao vrlo dobru popadiju. Brak je bio vrlo srećan, rodilo im se 

osmoro dece. MeĊutim, naravno, da bi se ĉovek odluĉio na ovakav korak treba da ima veliku 

veru u pomoć Boţiju. I ne moţe se reći da je postupio nerazumno. U njegovom postupku je 

takoĊe postojala duhovna raĉunica. Jer nije išao da bira nevestu na vratima restorana, već na 

vratima hrama, i zato nije našao neku vetropirku, već duboko verujuću ţenu. 



Dakle, to je još jedan recept. Moţe se stupiti u brak i iz duhovne raĉunice, bez zaljubljenosti i 

udvaranja. Duhovna raĉunica se sastoji u tome što ĉovek raĉuna na iskustvo starijih (na primer, 

roditelja), duhovnika ili neposredno na pomoć Boţiju. MeĊutim, ovaj recept moţe da se primeni 

samo na verujućeg ĉoveka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda 3 

Deca 

  

U prošloj besedi smo već govorili da pojava dece menja porodicu, ona kao da se po drugi put 

raĊa. Vrlo je teško da se bez dece pojavi prava ljubav, pošto su supruţnici bez dece okrenuti 

sami prema sebi i vole samo jedno drugo. Prava ljubav, se po reĉima Sent-Egziperija raĊa onda 

kad supruţnici poĉinju da gledaju u istu stranu, odnosno kad uĉe da zajedno vole druge ljude. 

Ako supruţnici ne ţele da imaju decu u tome postoji nešto sumnjivo. Pre nekoliko godina sam 

sluĉajno gledao televizijsku emisiju posvećenu problemu nataliteta. Jedan mlad par iz sale je 

izjavio kakav je njihov stav u vezi s ovim pitanjem: "Supruga i ja smatramo da se svi problemi u 

porodici: prepirke, svaĊe i skandali, dešavaju zbog dece. Zato smo odluĉili da se sterilišemo." 

Podsećam na to da je sterilizacija operacija posle koje ĉovek nikad neće moći da ima decu. 

Ovakav stav mi se ĉini toliko nenormalnim da do dana današnjeg ne mogu da poverujem da je 

ono što je ovaj mladi par rekao bilo istina. Najverovatnije je da je to bio jedan u niz trikova u 

zabavnim emisijama - radi odrţavanja interesovanja za ovu temu ovaj par je za odreĊeni novĉani 

iznos zamoljen da kaţe ono što su ţeleli autori emisije. 

Dakle, deca (ili barem jedno dete) u porodici treba da se pojave. Danas ću govoriti o tome ko je 

dete, kakva je njegova veza s roditeljima, kakva je njihova telesna i duhovna veza. 

Poĉeću od duhovne veze izmeĊu roditelja i dece. MeĊu neverujućim ljudima, a danas kad nema 

dovoljno prosvećenosti meĊu parohijanima i meĊu verujućim ljudima krajnje je raširena jedna 



zabluda o duhovnom ţivotu deteta. Obiĉno se smatra sledeće. Eto, mama je donela dete iz 

porodilišta. Uzmeš ga u ruke - ĉisti anĊelko, samo što mu krila nedostaju. NJegova duša je ĉist 

list papira, još nema na njoj nijedne prljave flekice. Ĉovek samo što se ne istopi, i strah ga je ĉak 

i da ga dotakne da ne bi isprljao njegovu ĉistu dušicu. U stvari, uopšte nije tako! Ispostavlja se da 

kad mama donese detence iz porodilišta ono uopšte nema pet-sedam dana, već ima devet meseci! 

Crkva Hristova je uvek znala da ĉovekov ţivot poĉinje od momenta zaĉeća. Od roditelja je telo, 

a od Boga duša i ona se daje u trenutku zaĉeća. To je već mali ĉovek. NJegovo telo se sastoji od 

dve, ĉetiri, osam itd. ćelija i on ima dušu, zato je već punovredni ĉovek - s dušom i telom. I 

abortusi su po crkvenim kanonima izjednaĉavani s pravim ubistvom. 

Dakle, dete ima već devet meseci i za ovo vreme njegova duša, po pravilu, već biva isflekana 

mnoštvom grehova. Kakvih? Pa ono nije naĉinilo ni korak, nije izgovorilo ni reĉ, nije uĉinilo 

nijedan samostalan postupak! 

Duhovna veza izmeĊu deteta i roditelja je toliko jaka da svaki greh roditelja kao taman peĉat 

pada na detetovu dušu. Mama i tata uveĉe sedaju pred televizor da bi gledali nepristojan film. 

NJihova kćerka se nalazi još u utrobi majke, ništa ne vidi i skoro ništa ne ĉuje. Ali roditeljski 

greh se urezuje u njenu dušu. Kasnije će posle petnaest-šesnaest godina ljudi da šire ruke i da se 

ĉude: "Otkud to u njoj? Mi smo je vaspitavali strogo, ništa nepristojno u svom ţivotu nikad nije 

videla, sve njene drugarice su pristojne. Zašto je postala takva uliĉarka?!" Da, ništa joj nisu 

pokazivali, ali su se sami bludno ponašali: u društvu prijatelja mama je mogla da dozvoli sebi da 

flertuje, tata se na ulici i na poslu ĉesto zagledao u kratke suknje, uveĉe su stavivši decu na 

spavanje, mama i tata dozvoljavali sebi ĉitanje bulevarske štampe, sa zanimanjem su diskustovali 

o ĉlancima o intimnim detaljima iz ţivota poznatih ljudi. Dete ništa od ovoga nije videlo, ali je u 

duši ostalo urezan greh. Na primer, tata je dozvolio sebi da ukrade iz fabrike dobar alat i on 

shvata da za sina nije korisno da to zna. "Inaĉe će postati lopov kad poraste!" misli otac u sebi. 

MeĊutim, kasnije ovaj jadni otac nikad neće ni shvatiti zašto iz njegovog dţepa nestaje novac, jer 

on sina nije tome uĉio. Takva je osobenost duhovne veze - majka ne vidi sina, ali oseća njegovu 

bol; sin ne vidi roditeljski greh, ali stiĉe sklonost prema njemu. 

MeĊutim, nije sve tako strašno. Ne prenose se samo grehovi zahvaljujući duhovnoj vezi. Svetost 

i pravednost se takoĊe urezuju u decu. U Pravoslavnoj Crkvi mnogi sveci su imali pravedne 

roditelje, na primer, roditelji prepodobnog Sergija Radonješkog su bili sveti, roditelji svetitelja 

Vasilija Velikog su vaspitali nekoliko dece, koja su proslavljena u zboru svetih.  

Moţe se reći sledeće: sav duhovni ţivot dece se odvija kroz roditelje. Dete od momenta svog 

nastanka (odnosno od zaĉeća) ţeli da se moli, to traţi njegova duša. Detence se budi ujutru u 

krevecu, proteţe se, njegova duša ţeli da se pomoli Bogu, ali ono samo ne moţe, to treba umesto 

njega da uĉine roditelji. A mama ustaje iz kreveta i ide u kuhinju da spremi doruĉak. Ona shvata 

da dete ne ume samo da sprema jelo, iako je vrlo gladno, zato ona treba sve da spremi umesto 

njega i da mu stavi u usta. Ali ona ne shvata da ono takoĊe ţeli da se moli i takoĊe ne ume, zato 

treba da ustane ujutru i da se pomoli, onda da prekrsti dete i tek posle toga da ide u kuhinju da 

sprema jelo. 

To da deca mogu da se mole već u majĉinoj utrobi oĉigledno se vidi iz ţitija prepodobnog 

Sergija. Jednom se majka prepodobnog, kad je on već bio u njenoj utrobi molila za vreme 



Liturgije. I u tri najvaţnija trenutka na Liturgiji svi u hramu su jasno ĉuli kako se oglasilo dete iz 

utrobe. Majka se toliko predano molila da se zaĉulo dete iz utrobe! Naravno, to je ĉudo Boţije 

zato što deca u utrobi ne viĉu, taĉnije, ona mogu da viĉu, kod njih je za to sve spremno, ali 

nemaju vazduha, oko njih je samo plodova voda. MeĊutim, Gospod pokazuje ĉudo da mi ne 

bismo sumnjali u to da deca mogu da se mole iako se još nisu rodila. Ona se ne mole reĉima, ona 

ih ne znaju, ali njihova duša moţe da oseti ustremljenost majke ka Bogu za vreme molitve, ona 

mogu svojom dušom da teţe u istom pravcu i da osete istu radost molitve koja obuzima majku. 

Još jedna priĉa, sad već savremena, koju je jedna parohijanka ispriĉala o svojoj poznanici. Ova 

parohijanka je ranije radila s omladinom i jednom je kod nje svratila devojka da bi prosto tako 

posedela, bez ikakvog povoda. Izgledala je vrlo snuţdeno, a onda je odjednom poĉela zlobno da 

se udara po stomaku. "Šta radiš?" - "Ne ţelim ga!" Postalo je jasno da je zatrudnela i da je htela 

da se izbavi od deteta. Otprilike u takvom raspoloţenju je protekla sva njena trudnoća. Ova 

devojka se trudila da se prehladi, namerno je vukla teške stvari, ali nije otišla na abortus i ipak je 

rodila dete. Posle njegovog roĊenja u njoj su se probudila normalna materinska osećanja. 

Mnogo je volela svoje dete, ono je za nju postalo najdraţe biće. Nije imala sreće u braĉnom 

ţivotu i sin je postao jedini blizak, roĊeni ĉovek, jedina majĉina uteha. MeĊutim, najstrašnije je 

to što je sin kad je porastao poĉeo strašno da mrzi svoju majku. Ona je od njega trpela poniţenja 

i batine, a on je nije smatrao ni za šta. Zašto se to dogodilo? Ispostavlja se da akumulaciju mrţnje 

koju je dobio od majke još u utrobi ona nikako nije mogla da ugasi u njemu posle njegovog 

roĊenja. Moţe se reći da ga je ona pre razmazila, nepravilno vaspitavala, ali ovim se ipak ne 

moţe do kraja objasniti mrţnja koju je on osećao upravo prema majci. 

Sve što se detetu dešava u utrobi odraţavaće se na njemu u toku celog ţivota; utisci iz ovog doba 

su najdublji. Jednom je neka mama upitala jednog deĉjeg lekara: "Doktore, kad da poĉnem da 

vaspitavam svoje dete?" - "Koliko je staro?" - "Pola godine." - "Zakasnili ste pola godine," 

odgovorio je lekar. Kao sveštenik ja bih rekao da je mama zakasnila mnogo više. 

Ovde bih hteo da istaknem sledeće, jer u nama moţe da se rodi potpuno logĉno pitanje 

nedoumice: "Kako to? Zašto jedni greše, a greh prelazi na druge? Kako greh moţe da se prenese 

na drugog ĉoveka?" 

Vrlo ĉesto je meĊu ljudima raširena potpuno nepravoslavna predstava o grehu. Smatra se da je 

greh krivica pred Bogom koju On moţe ĉoveku da oprosti ili da ne oprosti. MeĊutim, greh nije 

krivica. Krivica jednog ĉoveka zaista ne moţe da preĊe na drugog ĉoveka. Ako je ĉovek ukrao 

100 rubalja svom komšiji komšijine ţalbe na sina lopova će biti potpuno neosnovane. Onaj ko je 

ukrao treba i da vrati ukradeno. Greh po pravoslavnom uĉenju nije krivica, već bolest duše, a 

bolesti se vrlo lako prenose drugima. Ako je ĉovek izvršio kraĊu, krivica za ovu kraĊu neće preći 

na sina, ali će bolest duše, sklonost ka lopovluku, ĉak vrlo lako preći na sina. 

Druga ilustracija. Porodica se vozi kolima. Za volanom sedi otac, pored njega je majka, pozadi 

su deca. Otac krši pravilo uĉestvovanja u saobraćaju, pretiĉe na nedozvoljenom mestu, u susret 

iznenada izleteo automobil. Da bi izbegao direktan sudar otac okreće volan i cela porodica pada 

u kanal. Ko je kriv za nesreću? Jasno je da je kriv samo jedan ĉovek - otac. A ko će biti odveţen 

u bolnicu? Zar samo otac? Ne, biće odveţeni svi, zato što je cela porodica povreĊena krivicom 



jednog ĉlana. Oni nisu krivi, ali treba da se leĉe. Isto je i sa grehom. Greši jedan - mama ili tata, 

ali i deca moraju da se leĉe od greha, od sklonosti prema ovom grehu. Ona će kasnije morati da 

se bore sa strašću koju su u njih posejali roditelji. Ona, deca, će ići na ispovest i svojim 

pokajniĉkim suzama omivati ovaj greh. 

Nerazumno je govoriti da je ovo nepravedno, jer mi ne govorimo o nepravednosti kad jedan ĉlan 

porodice dobije grip, a od njega se zaraze svi ostali ĉlanovi porodice.  

Dakle, u zakljuĉku o reĉenom o duhovnoj vezi izmeĊu roditelja i dece moţe se reći da su deca u 

duhovnom smislu nastavak svojih roditelja, oni su delovi njihovog tela. Vrlo je teško napraviti 

granicu izmeĊu njih. 

U istom telesnom smislu veza izmeĊu roditelja i dece je malo drugaĉija. Ţivot deteta poĉinje od 

momenta zaĉeća, i većina ljudi pogrešno smatra da je dete u majĉinoj utrobi deo njenog tela (u 

ĉisto fiziološkom smislu). Ovim, se uzgred, budi reĉeno, ĉesto pravdaju abortusi: "Telo je moje, 

šta hoću, to i radim." MeĊutim, u ovim reĉima se sadrţi ogromna laţ. 

Kao prvo, dete od momenta zaĉeća ne pripada roditeljima, makar već zbog toga što u njegovom 

nastanku nisu uĉestvovali samo oni. U svakom zaĉeću nevidljivo prisustvuje Bog. Verujući ljudi 

su uvek ovo znali. Dve ćelije - od muţa i od ţene - obrazuju jedinstvenu ćeliju, ali ovo još nije 

ĉovek, a eto, Gospod daje ovoj ćeliji dušu i sad je to već punovredan ĉovek. Roditelji ne 

upravljaju procesom raĊanja deteta. Bog daje decu. Nekome daje mnogo, a nekom malo. 

Nedavno sam imao prilike da proĉitam razmišljanja jednog ginekologa koji je govorio o tome da 

tajna zaĉeća ostaje tajna, zato što niko ne moţe da objasni zašto u dve zrave porodice, koje ţele 

da imaju decu, u jednoj ima osmoro dece, a u drugoj samo jedno. 

Kao drugo, svaki Ċak koji je uĉio biologiju u prvoj godini srednje škole, mora već da zna: dete u 

utrobi nipošto nije deo majke, ono nije njeno telo, ono nije jedan od njenih organa. Šta je dete u 

utrobi svoje majke? Ko je ono za nju s taĉke gledišta fiziologije? 

Poĉeću iz daleka. Neki najniţi organizmi mogu da se razmnoţavaju uz pomoć pelcera ili 

prostom deobom. Ĉovek je otkinuo granĉicu s drveta, posadio je u zemlju, vidi izraslo je novo 

drvo. MeĊutim, ovo biva samo kod biljaka. Kod ţivotinja je već sve sloţenije. Hajde da 

pogledamo razvijenije organizme, na primer, ribe. OploĊena ćelija se nalazi van majĉinog 

organizma, ĉak se i zaĉeće, odnosno oplodnja odvija van majke-ribe. U ribljem jajetu postoji sve 

što je neophodno da bi se iz njega razvila riblja mlaĊ, koja će se kasnije "izleći" iz ribljeg jajeta. 

Kavijar je vrlo kaloriĉna namirnica zato što se u njemu nalaze sve materije za rast buduće ribice. 

Nikome neće pasti na pamet da kaţe da je embrion u ribljem jajetu deo majĉinog organizma. 

Idemo još više, pogledajmo ptice. Već kod njih se zaĉeće već odvija u majĉinom organizmu. 

Kokoška je snela jaje, i u ovom jajetu postoji sve što je potrebno da bi se u njemu razvilo pile. 

MeĊutim, samo materije koje se nalaze u jajetu nisu dovoljne za rast pileta, potrebna mu je još 

toplota, zato kokoška sedi na jajima. Ponovo vidimo da u celoj etapi razvoja zametka u jajetu 

ono ne moţe da se smatra delom majĉinog organizma, oĉigledno je odvojeno od njega ĉvrstom 

ljuskom. Idemo još više, bacimo pogled na sisare. To su još razvijenije ţivotinje, i za razvoj 

zametaka se zahteva još više uslova. Teško je zamisliti kakvo bi bilo jaje u kojem bi mogao da se 

razvija slonić. Sloţenost organizma zahteva mnogo više vremena za razvoj zametka nego kod 



ptica i riba, dakle, i materije u ovo jaje treba utkati nekoliko puta više. Zato bi ĉak i za tako malu 

ţivotinju kao što je miš bilo potrebno jaje koje mama mišica nikad ne bi mogla da snese, ono bi 

moralo biti najmanje isto onoliko veliko kao što je sama majka. Zbog toga je Gospod uredio 

drugaĉije: On je smestio ovo jaje, ovo riblje jaje utrobu same majke. I dete se isto kao neko 

ţrebence ili maĉe nalazi u utrobi majke kao u mekom jajetu, koje je pripojeno majĉinom 

organizmu, ali se ne sliva s njim. 

Nijedna kap majĉine krvi ne dospeva u krvni sistem deteta! Ja sam dugo vremena bio u zabludi 

naivno misleći da kroz pupĉanu vrpcu majĉina krv dospeva do deteta. Uopšte nije tako. Otkud bi 

inaĉe mogla da se pojavljuju deca s grupom krvi koja je razliĉita od majĉine? U udţbeniku iz 

biologije za treću godinu po kojem uĉi većina dece u svim školama u Rusiji postoji vrlo lepa 

slika. Dete se nalazi u vodenjaku. Pupĉana vrpca deteta je vezana za placentu, a placenta je 

vezana za matericu majke. MeĊutim, postoji vrlo jasna granica izmeĊu placente i materice - to 

nisu dva dela jednog organa, već dva razliĉita organa, koja pripadaju razliĉtim ljudima, jedan 

detetu, drugi - majci. S jedne strane ove granice od majke kroz mnoštvo kapilarnih sudova 

prolaze sve potrebne materije, a s druge strane ove granice drugo mnoštvo kapilarnih sudova 

placente upija sve ove materije. MeĊutim, još jednom ponavljam: nijedna kap majĉine krvi ne 

moţe da preĊe ovu granicu, prelaze je samo hranljive materije. 

Moţe se smelo reći da je dete u majĉinoj utrobi potpuno odvojen organizam, koji je majci dat na 

privremeno obitavanje u njenoj utrobi radi ishrane. Reći: "Moje dete u meni je deo mog tela i ja 

imam sva prava na njega," nipošto nije taĉno. To je isto što i reći da se ĉovek razmnoţava uz 

pomoć pelcera, što nije svojstveno ĉak ni crvima. Vodenjak je upravo ono jaje ili ono riblje jaje, 

u kojem se dete razvija kao organizam odvojen od majke. Još jednom ponavljam: dete je majci 

dato da bi ga ona hranila, ali ono nije deo njenog organizma. Ko ga je dao? Bog i otac deteta! 

Majka bez oĉeve volje nema prava (ni pravnog ni moralnog) da bilo šta uĉini s detetom. Majka 

će odgovarati i pred Bogom za sve što uĉini s njim. Da li ţeliš da amputiraš nogu? Ako hoćeš 

amputiraj, ona je tvoja. Da li ţeliš da ubiješ dete u utrobi? Nemaš prava, ono nije tvoje! 

Zamislimo sledeću sliku. Tata i mama hitno putuju zbog neodloţnog posla, ostavljaju dete 

komšinici da ga hrani i ĉuva dok oni ne doĊu. Roditelji se vraćaju, a komšnicia kaţe: "Nema 

deteta, ono je bilo moje, šta sam htela to sam i uradila s njim, šta vas briga?" 

Dok je duhovna veza izmeĊu roditelja i dece takva da je dete deo roditelja, njihov neodvojivi 

deo, telesna veza je obrnuto, već od momenta zaĉeća majka i dete su potpuno odvojeni 

organizmi.  

 

 

 

 

 



 

Beseda 4 

Začeće 

(15 minuta + film "ultrazvuk") 

  

Danas ćemo pogledati film "Ultrazvuk: svedoĉanstvo o ranim stadijumima ţivota". Ovaj film je 

snimljen u Americi i napravljen je na osnovu kadrova koji su dobijeni zahvaljujući ultrazvuĉnoj 

tehnologiji koja se danas naširoko primenjuje. 

Ţeleo bih da svojim oĉima vidite jednostavnu ĉinjenicu da ţivot deteta zaista poĉinje od 

momenta zaĉetka, dugo pre samog njegovog roĊenja na svet. A pre filma ću pokušati da se 

dotaknem vrlo vaţne teme - zaĉeća. 

Pre svega, ne treba misliti da se Crkva gnuša teme zaĉeća, kao da verujući ljudi ovo smatraju 

neĉim gnusnim, sramotnim, što ne podleţe širokoj diskusiji, a i ako se diskutuje o tome onda 

samo s pozicija osuĊivanja. Uopšte nije tako. Istina, u Crkvi se ova tema retko razmatra 

naširoko, ali ne zato što je vrlo nepristojna, već nasuprot tome, zato što je veoma uzvišena. Crkva 

se prema momentu zaĉeća odnosi s duţnim strahopoštovanjem i prosto tako, usput ovu temu 

neće razmatrati. U momentu zaĉetka svakog ĉoveka prisutan je Bog, Koji daje dušu malom 

ĉoveĉuljku, ĉije telo se u tom trenutku sastoji od samo jedne ćelije, koja je stvorena usled 

spajanja dve roditeljske ćelije. Boţije prisustvo u momentu zaĉeća ne dozvoljava da se prema 

njemu odnosimo kao prema gnusnom aktu koji se i obavlja negde u mraku. Gnusno je samo 

jedno - blud, koji ima malo šta zajedniĉko s ĉistim supruţanskim sjedinjenjem, koje je Bog 

blagoslovio. Blud nema za svoj cilj zaĉeće, pritom se po pravilu koriste sredstva za kontracepciju 

i za bludnike je prisustvo Boţije u datom trenutku oĉigledno suvišno. 

Pitanje o tome da li je supruţansko sjedinjenje nešto prljavo postavljali su već prvi hrišćani. 

Apostol Pavle piše u jednoj od poslanica: "Brak je častan i postelja neoskrnavljena." Naravno, 

ima se u vidu braĉna postelja zakonitih supruţnika, a ne postelja bludniĉara ili preljubnika. Još 

jedno svedoĉanstvo, sad već iz ĉetvrtog veka. U ovo vreme su se pojavili ljudi koji su govorili da 

sveštenik ne sme da ima supruţniĉko opštenje sa svojom ţenom, a neki su ĉak odbijali da 

priĉešćuju ove sveštenike. I ponovo je Crkva sa svom izriĉitošću posvedoĉila na Gangrskom 

saboru kao odgovor na ovu zabludu da se oni koji se gnušaju oţenjenih sveštenika smatrajući da 

ih brak skrnavi, sami odluĉuju od Crkve kao jeretici. 

To da zaĉeće nije povezano ni sa kakvom prljavštinom moţe se videti iz sledećeg. U 

Pravoslavnoj Crkvi ĉak postoje praznici koji su posvećeni zaĉeću. Na primer, praznik zaĉeća 

Majke Boţije u utrobi NJene majke - pravedne Ane ili zaĉeće Jovana Preteĉe u utrobi pravedne 

Jelisavete. To je zaista praznik. Ĉovek se još nije rodio, ali mi već znamo da on postoji. 



Sad ću po redovima pokazati ikonu jednog od ovih praznika. Kako vidimo, Crkva se ne gnuša 

dogaĊaja zaĉeća, već ĉak slika ikone praznika vezanih za zaĉeće. Naravno, na ikoni ne vidimo 

scenu iz postelje, već uslovno, celomudreno izobraţenje supruţniĉke bliskosti. Braĉni par, a to 

su pravedni Joakim i Ana, roditelji Presvete Bogorodice stoje jedno pored drugog u pokretu, koji 

poseća na celomudreno skromno celivanje. To je sve! Ovo je sasvim dovoljno da bi se ukazalo 

na telesno jedinstvo supruţnika u zaĉeću. 

Skrećem vašu paţnju na to da su pravedni Joakim i Ana dva puta prikazani na ikoni. Na ivicama 

ikone postoji njihovo izobraţenje za vreme molitve. Za šta se mole? Oni su bili već jako stari, ali 

nisu imali dece, zbog ĉega su ih ljudi obasipali optuţbama za neke tajne grehove, zbog kojih im 

Gospod navodno i ne daje decu. I posle jednog u nizu poniţenja supruţnici su se sa suzama 

molili da ova sramota bude skinuta s njih. Posle ove vatrene molitve Gospod im šalje dete - 

Majku Boţiju. Dakle, pravedni supruţnici se mole da im bude darovano dete, mole se pre 

zaĉeća. 

Ova molitva nije neka retkost. Molitva pre zaĉeća je bila u ustima mnogih pravednih supruţnika. 

Prva molitva pre supruţniĉkoj sjedinjenja navodi se u knjizi Tovit, u 8. glavi. Ova knjiga je 

napisana mnogo pre Hristovog RoĊenja, zato se sa sigurnošću moţe reći da tradicija ljudi da se 

mole pre zaĉeća ima istoriju duţu od dve hiljade godina. 

I danas se verujući supruţnici trude da se mole pre zaĉeća deteta. Dete koje je zaĉeto posle takva 

molitve osvećivaće se u utrobi majke od samog svog zaĉeća. 

  

Posle filma 

  

Mislim da je film divan i verovatno je beskorisno komentarisati ga. Ţeleo bih samo da zapamtite 

neke ĉinjenice koje se pominju u ovom filmu. 

Prvo već 18 dana nakon zaĉeća poĉinje da kuca srce malog ĉoveĉuljka. Mama, po pravilu, tek 

poĉinje da podozreva da je trudna, a dete je već toliko veliko da poĉinje da radi njegov sopstveni 

sistem za krvotok. 

Drugo. Sa 10 nedelja dete u utrobi skaĉe, vrti se, prevrće se onako kako to ne moţe da uĉini 

posle roĊenja. U filmu se odliĉno videlo koliko je buran detetov ţivot u ovom uzrastu, a mama 

će osetiti njegovo kretanje tek kad ono bude imalo ĉetiri meseca. A mnogi roditelji misle da dete 

tek u ovom periodu trudnoće ĉini svoje prve skromne pokrete. MeĊutim, nije tako. Organi deteta 

su u potpunosti formirani već u 12 nedelji. A preostalo vreme dete prosto raste. 

Zaista se moţe reći da su ultrazvuĉna ispitivanja jako izmenila predstavu o ţivotu deteta pre 

njegovog roĊenja. 

  



Po pravilu, posle razgovora sam delio listiće koji su sastavljeni u centru "Ţivot", u kojima su 

navedene osnovne etape formiranja deteta u utrobi.  

Beseda 5 

Grehovi protiv porodice 

Danas se porodica nalazi u stanju kraha. Raspada se ogroman broj porodica. Za nas je vaţno da 

znamo da se raspad porodice odvija postepeno. Prvo nastaje mnoštvo pukotina u savezu izmeĊu 

muškarca i ţene, a zatim odjednom dolazi vrlo malo iskušenje i porodica se raspada, ali ovaj 

proces poĉinje dugo pre svog završetka u obliku razvoda. Ove pukotine su grehovi protiv 

porodice, njih ima mnogo i ĉesto ih ljudi uopšte ne smatraju grehovima. MeĊutim, potrebno je da 

svako od vas zna gde i kad ĉinimo grehovne postupke koji pomalo uništavaju naše porodice. 

Ĉovek treba ovo da zna da bi pokušao da izbegne takve grehove ili da makar pokuša da ih ispravi 

što je moguće pre. 

Kao što smo izdvojili tri etape u razvoju odnosa izmeĊu muškarca i ţene (momak i devojka, muţ 

i ţena, otac i majka) analiziraćemo grehove protiv porodice na svakoj etapi. MeĊutim, radi 

hronološke preciznosti moraću da uvedem još jednu etapu - pre upoznavanja. Ispostavlja se da 

grehovi koji uništavaju buduću porodicu mogu biti uĉinjeni i pre upoznavanja s budućim muţem. 

Podela grehova po odreĊenim etapama, je naravno, pomalo uslovna, ona je potrebna samo radi 

izvesne sistematizacije grehova i grehovi, koji su uslovno uvršteni u jednu fazu ĉak vrlo osetno 

mogu da prisustvuju na bilo kom stadijumu porodiĉnih odnosa. 

  

Pre upoznavanja  

  

Ovde ću izdvojiti jedan vaţan momenat, koji je vezan za traţenje prilike. Sad ću više govoriti o 

devojkama, ali ne zbog toga što su one više sklone greškama koje će biti analizirane, već prosto 

zato što se na njihovom primeru mogu jasnije pokazati ove greške. 

Bacimo pogled na savremenu devojku koja više-manje pazi na svoj izgled i trudi se da ne 

zaostane za modom. Gledajući savremenu modu ja se obiĉno uţasavam. Kakav je pravoslavni 

odnos prema odeći? Pogledajmo moju odeću. Odeća sveštenika maksimalno sakriva njegovo 

telo. Uopšte, normalan cilj normalne odeće je da krije ĉovekovo telo. Ja nikome ne ţelim da 

pokazujem svoje telo, svoj veš, moja odeća sve skriva. Ţene su u sva vremena (ako nisu bile 

prostitutke) nosile odeću koja je maksimalno skrivala njihovo telo, a kod mnogih naroda i lice. I 

zaista, a zašto ga, odnosno telo, pokazivati? Jedini koji moţe da vidi telo ţene je njen suprug, 

zato što supruţnici ĉine jedinstvenu plot, jedinstveno telo. 

O ĉemu govori savremena ţenska moda? Kratka suknja svim muškarcima-prolaznicima govori 

otprilike sledeće: "Svoje noge sam ti pokazala do pola, ostalo ćeš dobiti kasnije, ako poţeliš." 

Tuţno je to što devojka oblaĉeći mini suknju misli da će svima pokazati samo to da ume 



moderno da se oblaĉi i ne pada joj na pamet da njena odeća nosi potpuno drugaĉiju poslanicu 

svim muškarcima iz okoline. Uopšte, odeća je uvek neko nemo obraćanje svim ljudima s kojima 

se susrećemo. Prilikom susreta obraćanje šifrovano u odeću se obavezno ĉita: "Ĉovek se 

doĉekuje po odeći..."[1] 

Pojavljuje se devojka u zategnutim pantalonama. Ĉitam: "Ja sam navodno sakrila svoje telo, ali 

već moţeš da pretpostaviš kakve su moje zanosne obline..." Nastavak poslanice već znamo: 

"Svoje ĉari sam ti pokazala do pola, ostalo ćeš dobiti kasnije, ako poţeliš." Ništa novo! Ali, 

postoje i pokvarenije poslanice. To su suknje dugaĉke do peta, ali sa isto toliko dugaĉkim šlicem 

celom duţinom suknje. Ĉitam ovu poslanicu: "Sakrila sam svoje telo, ali sam ostavila rupicu, 

moţeš malo da proviriš, ako se potrudiš i ako svojim pogledom budeš lovio sve moje pokrete 

prilikom koraĉanja, ali ostalo ćeš moći da pogledaš kasnije, ako poţeliš." 

Zbog ĉega tako dugo analiziram ove suknje i pantalone? Da vi, mile devojke, ne biste pisale 

takve gluposti svojom odećom, zato što napisavši nešto tako nikad nećete sresti dobrog muţa! 

Koji dobar, dostojan momak će se upecati na ovakve suknje? "Ako sad pokazuje svoje noge 

svakom probisvetu, da li će ih posle braka takoĊe svima pokazivati? Ne, nije mi potrebna ovakva 

ţena!" A posle od nesrećnih ţena ĉuješ priznanje: "Svi muškarci su gadovi! Potrebno im je samo 

jedno! A onda, kad dobiju svoje - beţe!" I sirota ţena ne shvata da nisu muškarci gadovi, već 

prosto ona sama svojim izgledom privlaĉi samo takve, kojima je potrebno samo to, a ostali, dobri 

muškarci je zaobilaze. 

Da biste mogli da pogledate drugim oĉima mini-suknje i zategnute pantalone zamislimo sledeću 

sliku. Na glavnu ulicu izlazi devojka u pristojnoj dugaĉkoj suknji. Odjednom poĉinje polako da 

podiţe svoju suknju. Evo, došla je do kolena, podigla je još malo iznad njih... Šta ćete pomisliti o 

njoj? Kad se pojave gola kolena već će svaki normalan ĉovek pomisliti da je ova devojka toliko 

razvratna da dozvoljava sebi da diţe suknju na sred ulice. Istaći ću da se savremene suknje 

podiţu mnogo iznad kolena. A pored neka stane druga devojka u lepim širokim pantalonama, 

koje po kroju podsećaju na suknju. Odjednom poĉinje da zateţe svoje pantalone od pozadi tako 

da one napred ĉvrsto zateţu telo i da se sve obline tela lako mogu uoĉiti. Šta ćete pomisliti o 

devojci kad se sila zatezanja poveća toliko da se već ocrtava donji veš? U principu, situacija se ni 

po ĉemu ne razlikuje od podignute suknje. Sad sledi pitanje: a zašto je kad suknju podiţu na vaše 

oĉi to razvratno, a kad je suknja uredno odseĉena na istu duţinu to moderno?  

Nema apsolutno nikakve potrebe da ĉovek obnaţuje svoje telo. Lepo lice i lepu figuru neće 

sakriti nikakva odeća! Široka lanena suknja i komotna bluza neće sakriti figuru, već će samo 

spoljašnjoj lepoti dodati još skormnost i celomudrenost. 

Dobar i pametan momak se neće upecati ni na one ratniĉke boje koje naše devojke ĉesto nanose 

na lice i kosu. Desio mi se sledeći sluĉaj. Na kraju Liturgije svi parohijani prilaze svešteniku da 

bi celivali krst u njegovim rukama. Pored sveštenika prolaze usne svih ljudi koji su se molili u 

hramu. Naravno, usne pravoslavnih parohijanki nisu nakarminisane. Prilazi jedna parohijanka 

koja u hram dolazi već dugi niz godina. "E, od vas nisam oĉekivao da ću videti nakarminisane 

usne," stavljam joj primedbu. "Pa nisu nakarminisane," odgovara ona i kasnije, već posle sluţbe 

objašnjava da joj je mama još od detinjstva zabranjivala da se karminiše, ali uopšte ne iz 

religioznih ubeĊenja, već zbog toga što je bila apsolutno ubeĊena da karmin kvari usne. "Nikad 

http://svetosavlje.org/biblioteka/Porodica/JednomZaCeoZivot/JednomZaCeoZivot07.htm#note1


se nisam karminisala," nastavi ova parohijanka, "i zaista, kasnije sam primećivala da ĉim bi neka 

drugarica poĉela da se karminiše, već posle pola godine ili godinu dana usne ove devojke su 

postepeno postajale blede i ona je onda obavezno morala da se šminka." Svojim oĉima sam se 

uverio da sam mislio da je jarki karmin samo obiĉan sjaj groţĊane masti i jarka prirodna boja 

usana. U Rusiji se prilikom opisivanja lepotica govorilo da su im usne jarko crvene. A ja sam se 

ĉitajući pitao bajke zar se ove bledo-roze usne koje sam video kod ţena mogu nazvati jarko 

crvenima. MeĊutim, sad sam shvatio da su ranije kod mnogih bile zaista jarko crvene.  

Na mestu momaka nikad ne bih izabrao sebi za ţenu jarko našminkanu devojku. Obiĉno devojke 

poĉinju da se šminkaju vrlo mlade, sa 13-14 godina (a danas verovatno i ranije), da bi izgledale 

kao da imaju ĉitavih 18. MeĊutim, ne treba zaboraviti da ako devojka s 15 godina ţeli da izgleda 

kao da ima 20, sa 20 će izgledati kao da ima 25-28, a s 25 godina - kao da ima 30-35. Usne, koţa 

lica, kosa ne mogu da ne nose trag upotrebe kozmetike. Ne bih ţeleo da imam ţenu koja bi sa 30 

godina izgledala kao da ima 40. 

U to koliko pogubno kozmetika utiĉe na spoljašnji izgled uverio sam se za vreme školovanja na 

bogosloviji. Nastava se odvijala u Trojice-Sergijevoj Lavri. Retko smo izlazili van ovog drevnog 

manastira od ţenskih lica videli smo skoro iskljuĉivo lica devojaka koje su se školovale u 

Dirigentskoj i Ikonopisnoj školi. To su bila draga, simpatiĉna lica kojih se nikad nisu doticali 

karmin, puder i t.sl. Uzgred reĉeno, navikavši na ovu prirodnu ţensku lepotu s uţasom i 

odvratnošću sam gledao molovana lica ţena van manastira. Imao sam osećaj kao da je neko 

prelepu sliku Leonarda da Vinĉija ili Rafaela grubo ofarbao karminom, puderom i farbom za 

kosu. MeĊutim, hteo bih nešto više da kaţem o neĉem drugom. Upravo u to vreme sam postao 

potpuno nesposoban da pogodim koliko ţena ima godina, ĉak i orijentaciono. Kad sam video 

crkvene devojke grešio sam u jednom pravcu. Na primer, davao sam devojci 16-17 godina, a ona 

je imala već 22. S necrkvenim ţenama je bilo obrnuto: na primer, davao sam im po 22-23 

godine, a to su bile devojke s treće godine. Poredeći crkvene i necrkvene ţene mogu taĉno da 

kaţem da crkvene ţene uvek (ako su verujuće od detinjstva) izgeldaju po 5-10 godina mlaĊe. 

Muški organizam (dakle, i spoljašnjost) brţe stari od pušenja i alkoholizma, a ţenska spoljašnjost 

od kozmetike. 

Jedan mladi parohijanin, koji je po profesiji biolog priĉao je da na primer ptice svoje roĊake 

meĊu drugim mnoštvom ptica prepoznaju vrlo jednostavno - po boji, pokretima i glasu - i 

poĉinju da se udvaraju i osnivaju braĉne parove samo s njima. Pritom kod ţivotinja muţjaci i 

ţenke mogu mnogo da se razlikuju i ĉovek ne moţe odmah da se prepozna da je muţjak iste 

vrste kao ţenka. Isto tako i muškarac u mnoštvu ţena traţi onu koja mu svojom odećom, 

manirima pokreta i razgovora daje signal o tome da mu je srodna po duhu. Kad je ovaj 

parohijanin studirao na fakultetu bio je svedok sledećeg priznanja jedne devojke. Ona se trudila 

da njena odeća bude poslednji modni krik, oblaĉeći se u najmoderniju u najekstravagantniju 

odeću. Htela je da bude moderna i da ima uspeha kod muškaraca. Muškarci su joj ĉesto prilazili. 

MeĊutim, kad joj je ponovo prišao muškrac da bi se s njom upoznao, nije izdrţala. U prisustvu 

drugova iz grupe joj se otrglo: "Ali ja nisam takva! Zašto svi oni na mene gledaju kao na 

prostitutku?" Ne znam da li je shvatila zbog ĉega se to dešava. Ali vi zapamtite da oblaĉeći 

supermodernu odeću i praveći nezamislivo modernu frizuru prelazite iz jedne vrste ljudi (u 

biološkom smislu ove reĉi) u drugu vrstu. Sad će vas videti samo oni muškarci koji vas priznaju 

za svoju.  



Dakle, i pre upoznavanja mladi ljudi svojim ponašanjem i spoljašnjošću ocrtavaju krug svojih 

poznanstava. Devojke, ne treba da se ĉudite ako na svom putu nailazite na momke koji kasnije ne 

mogu da postanu verni muţevi, već bolje razmislite kako da privuĉete paţnju poštenih i vernih 

mladića. Ja bih posvetovao da ih privuĉete skromnošću u ponašanju, u odeći i spoljašnjosti. 

Moţda će mladići na vas reĊe obraćati paţnju i prilaziti da se upoznaju s vama zbog toga. Ali 

zašto je ţeni potreban uspeh? Zar da bi imala mnogo muškaraca? Ne! Uspeh ţene je u tome što 

će naći jednog-jedinog koji će biti veran i pouzdan. Potreban vam je samo jedan muţ, a ne 

mnogo njih. 

  

Momak i devojka  

  

U ovoj etapi odnosa izmeĊu muškarca i ţene najveći greh, koji jako unakaţava dušu ĉineći je 

gotovo nesposobnom za stvaranje jake porodice predstavlja gubitak celomudrenosti. Sam ovaj 

pojam "celomudrenost" je veoma vaţan u pravoslavnom uĉenju i malo ću objasniti njegovo 

znaĉenje. Pojam "celomudrenosti" oznaĉava posebno stanje duše kad je ĉovek sposoban na 

celovitu mudrost. Na primer, kad ĉovek ţeli da ostavi pušenje, ali ne moţe to da uĉini to 

predstavlja primer gubitka celomudrenosti: ţelje su jedne, a dejstva druga, kakva ovde celovitost 

moţe da postoji? Ĉesto je gubitak celomudrenosti tesno povezan s telesnim grehom, ali obiĉno 

se celomudrensot gubi mnogo ranije. Nije sluĉajno to što Crkva ne govori o "celotelesnosti", već 

upravo o "celomudrenosti". Znaĉi ovde se nešto dešava s našim umom, s našom dušom. 

Postaviću vam pitanje. Skromna, lepo vaspitana devojka se vraća uveĉe mraĉnom ulicom, biva 

napadnuta i silovana (iako u većini sluĉajeva nasilje provociraju same stradalnice svojim 

slobodnim ponašanjem). Da li je ova devojka izgubila svoju celomudrenost ili nije? Svi 

intuitivno shvataju da to nije gubitak celomudrenosti. I obrnuto, ima mnogo devojaka koje su 

saĉuvavši celovitost tela u svojim mislima i snovima krajnje daleke od celomudrenosti i samo ih 

sluĉajnost zadrţava od pada. 

Ali, pretpostavimo da se momak i devojka ozbiljno spremaju da kroz mesec dana stupe u brak. 

Šta ih spreĉava da imaju bliskost? Spremate se da kupite kola, idete u salon automobila i 

insistirate da vam daju kola zato što ćete za mesec dana sigurno platiti. Hoće li vam ih dati? 

Nikad. Prvo plati, dobij raĉun, registruj kola i onda se vozi, jer, ako se u toku ovih mesec dana 

kola pokvare tvojom krivicom, ako su tvoja, sve je jasno, poĉinješ da ih popravljaš. Tvoja su! I ti 

ćeš preduzimati sve napore da ih popraviš. A ako nisi platio za njih? Iz sve snage ćeš pokušavati 

da dokaţeš da kola još uvek nisu tvoja! Dakle, idi u opštinu, "Plati" svojim obećanjem vernosti, 

dobij svedoĉanstvo o braku ("raĉun") i onda imaj bliskost. 

A šta se dogaĊa s ĉovekom koji je izgubio celomudrenost? Opisaću prvi sluĉaj gubitka 

celomudrenosti u istoriji ĉoveĉanstva. Gospod je stvorivši Adama i Evu dao prvu zapovest o 

tome da ne smeju da diraju plodove s drveta poznanja dobra i zla. Ovo drvo Bog je zasadio da bi 

ispitao (saznao) da li će ĉovek biti dobar ili zao. Pošto je ĉovek stvoren kao slobodan u principu 

još nije bilo poznato za šta će ĉovek upotrebiti svoju slobodu. Šta se dešava u raju? Zmija prilazi 



Evi i nudi joj da pojede plodove sa zabranjenog drveta sablaţnjavajući je time da će kad okusi 

znati sve kao Bog. Birajući kome da poveruje - Bogu ili Ċavolu Eva veruje Ċavolu. Ona prva jede 

plod. Adam, koji je ĉuo reĉi zmije od Eve ponavlja njen izbor. Sad paţljivije pogledajmo 

biblijsko kazivanje: šta se dešava dalje s prvim ljudima? Bog se javlja Adamu i pita: "Adame, šta 

si uĉinio?" Adam, odjednom, kao bezumni klinac beţi i krije se od Boga u ţbunju. Potpuno 

bezuman postupak! Samo minut ranije Adam je odliĉno znao da nije moguće sakriti se od Boga, 

još nedavno je svim ţivotinjama davao imena, što ukazuje na njegovu sposobnost da proniĉe 

duboko u suštinu svih ţivih bića. MeĊutim, sad se u Adamu sve pomutilo, njegov razum je 

pomraĉen. Još nedavno mu je bilo prijatno opštenje s Bogom, a sad sa stidom beţi od NJega. Sva 

osećanja u Adamu se preokreću, postaje mu neprijatno ono što mu je ranije davalo najveću 

nasladu. Bog ponovo pita Adama: "Šta si uradio?" Umesto reĉi pokajanja i molbe za oproštaj, 

ĉujemo: "Ţena koju si mi Ti dao dala mi je plod." Odnosno, Adam za sve krivi ţenu, on samo što 

ne okrivi Samog Boga: to je uĉinila ţena koju si mi Ti Sam dao. U Adamu se okreću sve ţelje - 

on ne ţeli da se vrati Bogu, ţeli samo da se zaštiti. Otprilike isto ĉini i Eva: ona ne moli za 

oproštaj, već za sve krivi zmiju. Dakle, u Adamu je sve preokrenuto: i um, i osećanja i volja - on 

gubi celomudrenost. 

Još jedna ilustracija, koja opisuje posledice gubitka celomudrenosti. Ispriĉaću vam jednu priĉu. 

Veĉe, gradski trg. Na uglu trga stoji ţena i s vremena na vremu pogleda na sat koji se nalazi na 

zvoniku. Pored ţene prolaze tri muškarca. Prvi muškarac je bio lopov. Prolazeći pored ţene 

mislio je: "Eto kakva lopovka stoji! Verovatno ĉeka svog pajtaša da bi otišla da oĉisti susedni 

kvartal u kojem ima mnogo bogataša." Drugi muškarac je bio bludnik, veoma razvratan ĉovek. 

Pomislio je: "Eto kakva bludnica stoji. Verovatno ĉeka svog ljubavnika da on pobegne od svoje 

ţene zbog navodno neodloţnog posla, i onda će otići da se bave svojim prljavim poslom." Treći 

muškarac je bio hrišćanin. On je mislio: "Vidi kakva dobra ţena! Verovatno ĉeka da poĉne ĉas 

veĉernje sluţbe da bi se pomolila u hramu." 

Ova priĉa vrlo precizno oslikava ţivotnu istinu. Ĉovek koji je podvrgnut nekoj strasti, nekom 

grehu, vidi ovaj greh svuda, ĉak i tamo gde ga nema. U ĉoveku se sve menja, on na svet gleda 

drugim oĉima. On ţeli da u svima vidi greh koji mu je svojstven. Ĉoveku je lakše da vidi svoj 

greh u svima nego da se sam popravi. "Ja sam bludnik, moj komšija je bludnik, svi ljudi su 

bludnici kao što sam ja." Drugaĉije razmišljanje bi predstavljalo poĉetak pokajanja. A 

nepokajani grešnik će obavezno svugde videti svoj greh, i više od toga, trudiće se da u njega 

uvuĉe još više ljudi. 

Danas je na primer, meĊu omladinom jako raširen greh bluda i strašno je što omladinu u njega 

uvlaĉe sopstveni drugovi, drugarice, prijatelji. I ovo se dogaĊa zbog toga što ĉoveka podsvesno 

sve to nagriza. Ĉoveku je bolno da prizna da je samo on pao, a drugi nisu. A kad svi oko njega 

iskuse pad i on će se smiriti. 

Mladić i devojka padaju u blud. Gotovo je! Oni sad skoro da nisu u stanju da stvore stabilnu 

porodicu. Kao prvo šansa da će se uskoro rastati je sad vrlo velika. Proći će pola godine, oni će 

bludniĉiti neko vreme i razići se. Većina ljudi danas pada u blud uopšte ne razmišljajući o bilo 

kakvoj porodici, Kao drugo, ĉak i ako uskoro stupe u brak njihova porodica će biti unakaţena. 

Ĉovekova graĊa je sloţena. On se sastoji od duha, duše i tela. Stabilan brak se raĊa samo onda 

kad su supruţnici povezani na svim nivoima: i duhom, i dušom, i telom. MeĊutim, zakon 



duhovnog ţivota je sledeći: prvo muškarac i ţena daju obavezu vernosti i to potvrĊuju brakom, 

zatim sledi telesna bliskost. Odnosno, prvo nastaje duhovna veza, a zatim telesna. Ako se desi 

obrnuto, porodica će biti unakaţena. Posadite mladicu naopako - korenje na gore, a lišće u 

zemlju. Ona će moţda i da poraste, ali će rasti nakazno i biće potrebno mnogo truda da poraste, a 

da ne propadne. Zar nije bolje posaditi izdanak normalno, a porodicu stvoriti pravilno? 

MeĊutim, sve ovo se govorilo o paru koji se ipak ne raziĊe nakon što zgreši, već se sjedinjuje u 

braĉni savez. A šta reći o onima iza ĉijih leĊa je iskustvo nekoliko bliskosti s raznim ljudima? 

Divne reĉi ovim povodom izgovara apostol Pavle: "Ili ne znate, da ko se sa bludnicom sveţe 

jedno je tijelo s njom? Jer je reĉeno: Biće dvoje jedno tijelo" (1 Kor. 6, 16) Reĉi su potresne zbog 

toga što jedno telo ili plot postaju muţ i ţena meĊu kojima nastaje i duhovna i duševna veza. 

Ispostavlja se da svaki bludni odnos ostavlja trag na ĉoveku. On je hteo da se sjedini telom, a 

dušom i duhom uopšte nije hteo, ali sve dobija odjednom. Lako je raskinuti telesnu vezu. 

Prespavao si i pobegao, zatim idi, traţi novu gde hoćeš. Ali duhovna veza ostaje. I zatim će ţeni 

biti nejasno: svom dušom ţeli da zavoli svog muţa, a ne moţe. Ispostavlja se da je njena duša 

već vezana za druge ljude i ove veze je vuku, ne daju joj slobodu. NJen sluĉajni ljubavnik se 

opija negde daleko, a njegova tuga i ĉamotinja padaju i na njenu dušu. 

Moguće je raskinuti ove stare veze. Ali za to je već potrebno pozvati Boga u pomoć. Treba se 

pokajati za ove grehove, omrznuti ih i Gospod će ih raskinuti. A ima i ljudi koji se ĉitavog ţivota 

sećaju svojih avantura s nasladom kao divnog vremena. 

Sad sam više govorio o duhovnoj strani gubitka celomudrenosti. A sad hajde da pogledamo ovaj 

problem s taĉke gledišta obiĉnog zdravog razuma, kako devojka treba da postupi ako stoji na 

ivici greha. 

Nekoliko puta sam na ispovesti slušao banalne priĉe napuštenih devojaka koje su popustile 

svojim mladićima i pale s njima u blud. Priĉa se razvijala po istom scenariju. "Poĉinjali smo da 

se svaĊamo. On je govorio da ga ne volim i zato mu ne popuštam. Htela sam da ga zadrţim... Ali 

ubrzo nakon što se sve dogodilo on me je ostavio." Devojke, zapamtite ove priĉe! Najbrţi naĉin 

da se rastanete od svog momka jeste da padnete s njim u greh bluda. Na taj naĉin još niko nikoga 

nikad nije zadrţao. 

Hajde da nacrtamo tablicu i razmotrimo sledeće varijante: on je dobar i on je nitkov; popuštate 

mu i ĉuvate svoju devstvenost. 

  

  

  Vi popuštate Vi ne popuštate 

On je dobar     

On je nitkov     

  



  

Analizirajmo prvu varijantu. On je nitkov, a vi popuštate. Odmah u kvadratiće stavljam dva 

minusa. Kao prvo, izgubili ste svoju nevinost davši je nekom probisvetu, kao drugo, on će vas 

uskoro ostaviti. Kod ovakvih mladića se od osvajanja vašeg tela raĊa samo veći apetit. "Ovu sam 

obradio! A da li ću moći onu?" On za vas gubi svako interesovanje, vaša tvrĊava je pala, treba 

ići, osvajati drugu na juriš.  

Druga varijanta. On je nitkov, a vi ne popuštate. Crtam dva plusa. Kao prvo, saĉuvali ste svoju 

nevinost ne davši je nekom probisvetu. Kao drugo, on vas uskoro ostavlja, a vi iz toga vidite da 

ste se zabavljali s ĉovekom koji vas nije dostojan. Moţda ste tuţni zbog ovog rastanka, ali treba 

da se radujete, pošto ste raskrinkali nitkova. Jer ako vas ostavlja samo zbog toga što mu niste dali 

ono što je on toliko ţeleo, ko je on? NJemu niste bili potrebni vi s vašim sloţenim unutrašnjim 

svetom. NJemu je bilo potrebno samo vaše telo. On ga nije dobio i otišao je da traţi mesto gde će 

dobiti ono što traţi. Prolaze obiĉno dva-tri meseca, vrlo retko da to traje pola godine i nedostojni 

udvaraĉ će vas ostaviti. 

A ako ne popuštate, a vaš momak vas ne ostavlja ni pola godine, ni godinu, znaĉi da smo dospeli 

u treću varijantu: on je dobar. Setite se našeg razgovora o tome kako treba stupiti u brak, tada 

smo takoĊe govorili o tome da u odnosima treba saĉekati najmanje godinu dana. Dakle, u trećoj 

varijanti pišemo plus. Vi se uveravate u to da se vaš izabranik prema vama odnosi s 

poštovanjem, on ceni vašu ţelju da saĉuvate ĉistotu pre braka i prestaje da navaljuje. Ako se 

mladić i pre braka odnosi prema vama s poštovanjem, moţete da likujete: verovatnost da će vam 

muţ biti veran celog ţivota je vrlo velika. NJemu ste potrebni upravo vi, a ne vaš samo telesni 

deo. Pišem ĉak dva plusa: prvi je da već znate da je dobar, drugi je ĉuvate svoju ĉistotu, svoju 

celomudrenost. Uopšte, to je najbolja od svih situacija. Samo razmislite: saznajete o svom 

izabraniku ono što se obiĉno otkriva tek nakon nekoliko godina zajedniĉkog ţivota. 

Ĉetvrta varijanta. On je dobar, a vi popuštate. Ovde stavljam veliki znak pitanja. Niko ne zna 

kako će se dalje razvijati vaši odnosi. Šanse da će sve biti dobro nisu tako velike, jer su već 

narušeni zakoni duhovnog ţivota. Ovde nema jedinstvenog scenarija. Ali je vrlo verovatno da će 

se posle toga vaši odnosi pokvariti, moţda se neće potpuno uništiti, ali će biti drugaĉiji. Jer 

ljudska psihologija je ovakva: što jeftinije nešto dobijamo tim manje to cenimo. Vi ste se lako 

rastali od vaše ĉistote, ĉuvajte se, vaš voljeni je neće ceniti. 

Jedna parohijanka nam je prenela priĉu neke poznanice o roĊenom sinu. Sin ove ţene je odrastao 

kao lep, samopouzdan mladić. Dok je studirao, leto je naravno provodio kod kuće. Ali majci je to 

toliko teško padalo, jer je videla koliko je ogrezao u razvratni ţivot. Vrlo ĉesto je s drugovima 

izlacio po ĉitavu noć, i spavao kod njih u vikendicama. Oni su tamo po pravilu traţili nove 

ljubavne avanture. MeĊutim, jednom je došao rano, ne pred zoru kao obiĉno. Pritom je bio vrlo 

ljut i nije hteo ni o ĉemu da razgovara. Od te noći se naglo promenio, poĉeo je malo da priĉa, 

ĉesto je razmišljao o neĉem svom, oĉigledno ga je nešto muĉilo. Odgonetka je nastupila kroz tri 

meseca, kad je došla jesen. Ispostavlja se da se te veĉeri upoznao s jednom devojkom. Sve je išlo 

kao obiĉno, već se naslaĊivao prijatnim provodom. Bio je siguran da je devojka u njegovim 

rukama i da je na sve spremna, ali je odjednom naišao na odluĉan otpor. To je u njegovoj praksi 

bilo prvi put. Prvi put se zamislio nad tim da devojka moţe da ceni svoju ĉistotu. Kad je shvatio 



da je ova devojka ĉista i da nije imala muškaraca jako se zaljubio u nju. Bez obzira na svoje 

razvratno ponašanje u dubini svog srca on je svejedno shvatao da njegova buduća supruga treba 

da bude nevina. Ma s kim da je izlazio, to je bilo samo radi provoda, a ne radi porodice. Majka je 

celu tajnu ponašanja svog sina shvatila kad je rekao da se uskoro ţeni. Oĉigledno je da je shvatio 

da skoro nema šanse da sretne drugu ĉistu devojku. 

  

  

  Vi popuštate Vi ne popuštate 

On je dobar ? ++ 

On je nitkov -- ++ 

  

  

Gledamo tablicu i donosimo zakljuĉak. Jedini pouzdan izlaz u vašim komplikovanim odnosima s 

mladićem je da ĉuvate svoju devstvenost. U tom sluĉaju nikad nećete biti na gubitku.  

Govoreći o posledicama sluĉajnih bludnih veza treba pomenuti pojavu kao što je telegonija. 

Otprilike pre 150 godina odgajivaĉi konja koji su stvarali nove vrste konja radi poboljšanja 

njihove izdrţljivosti odluĉili su da spare konja i zebru. Eksperimenti nisu bili uspešni: nije došlo 

ni do jednog zaĉeća: ni kobila od muţjaka zebre, ni zebri od rasnih ţdrebaca. Eksperimenti su 

prekinuti i nauĉnici su se trudili da zaborave na njih misleći da je stvar završena. MeĊutim, 

nekoliko godina kasnije posle spajanja rasnih ţrebaca i ĉistokrvnih majki (koje su za vreme 

eksperimenata bile s muţjacima zebri) poĉela su da se raĊaju ţdrebad na štrafte. Kako je to 

moglo da se dogodi da ne ostavši u drugom stanju od muţjaka zebre, rodivši nekoliko puta 

ţdrebad od rasnih konja, kobila odjednom raĊa tuĊinca? Zapanjeni nauĉni svet je ovu pojavu 

nazvao telegonija.  

Eskperimenti savremenika Ĉ.Darvina profesora Flinta i Feliska Ledanteka kao i drugih nauĉnika 

s drugim ţivotinjama potvrdili su ovaj fenomen. F.Ledantek je napisao knjigu u kojoj je u glavi 

pod nazivom "Telegonija ili Uticaj prvog muţjaka" opisao eksperimente koji su vršeni. Samo se 

odgajivaĉi pasa praktiĉari nisu ĉudili, jer su odavno znali: ako se rasna kuĉka makar jednom 

spoji s "dţukcem" i ĉak ako usled toga ne bude imala mladunĉad, kasnije nema smisla ĉekati od 

nje rasne muţkaje. 

Danas ovo zna svaki odgajivaĉ pasa. Golubari to takoĊe dobro znaju. Ako je golub koji nije 

rasan "nagazio" rasnu golubicu ona se odmah ubija zato što će kasnije, ĉak i uz "najelitinijeg" 

muţjaka njeno potomstvo biti deca bez pedigrea: ili perje na repu ne valja, ili ne valja boja 

kljuna, ili nešto drugo. 

U naše vreme je nastala paradoksalna situacija: za ovu pojavu, koja ima direktne veze s roĊenjem 

punovrednog potomstva znaju samo odgajivaĉi ţivotinja. Inaĉe u Rusiji ne bi bilo najboljih rasa 



ţivotinja: ni rasnih trkaĉkih konja, ni mleĉnih krava, ni prefinjenih samura, koji daju najbolje 

krzno na svetu.  

Uzgred reĉeno, domaće krzno je osvojilo trećinu svetskog trţišta krzna. Tada, pre 150 godina, 

savremenici su odmah poĉeli da postavljaju fiziolozima pitanje: "Da se ovaj efekat telegonije ne 

odnosi na ljude?" MeĊutim, nauĉnike već nije trebalo terati na istraţivanja. Poĉela su intenzivna 

fiziološka, antropološka, sociološka i statistiĉka istraţivanja, pa ĉak i eksperimenti, razume se, 

ako je postojala takva mogućnost. I posle dugogodišnjih mnogobrojnih raznovrsnih 

eksperimenata nepristrasna nauka je kategoriĉki izjavila: "Da, efekat telegonije se odnosi i na 

ljude i to u mnogo jasnije izraţenoj formi nego u ţivotinjskom svetu!"  

Dakle, telegonija (od "tele" - daleko i "gonija" - roĊenje, poreklo) - nauka koja tvrdi da na 

potomstvo ţenke u ovoj ili onoj meri utiĉu svi njeni raniji polni partneri nezavisno od toga da li 

su imali decu ili ne. Poznato je da su ĉak i nekoliko godina posle vanbraĉnih veza s ĉlanovima 

glumaĉke trupe na meĊunarodnim festivalima, velikim sportskim takmiĉenjima, na gradilištima i 

van njih naše Ruskinje poĉele da raĊaju decu od belih genetskih zdravih i savremenih svojih 

muţeva "ni na majku, ni na oca, već na deliju prolaznika". 

Danas se već pojavljuju nauĉna objašnjenja za to kako geni partnera mogu da se utkaju u 

genetski sistem ţene. Istraţivanja su pokazala da će ţena, koja ĉak nije ni zatrudnela nositi u sebi 

jajne ćelije u koje će biti ugraĊeni nizovi DNK svih njenih prethodnih polnih partnera i ona će 

svom budućem potomstvu moći da prenese njihove gene zajedno s genima detetovog oca. 

Evo, upravo se tu podigla zavesa s tajne! Danas zvaniĉna nauka ne priznaje pojavu telegonije, jer 

bi to ĉvrsto zatvorilo vrata za raznorazne seksualne revolucije od kojih se zaraĊuje ogroman 

novac. 

  

Muž i žena 

  

Mladi par odluĉuje da stupi u brak. Ovde ću istaći sledeće grehove protiv porodice. 

  

Građanski brak 

  

Prvi greh nosi potpuno pogrešan naziv "graĊanski brak". Iako mi uopšte nije jasno zašto se 

uopšte naziva brakom. To nije brak nego prosto bludna zajednica. Za mene je normalna druga 

predstava o braku. Postoji crkveni brak - to je venĉanje, postoji zakoniti graĊanski brak - to je 

registracija u opštini i postoji nezakoniti bludni savez. Razmotrimo poslednju varijantu veze 

izmeĊu muškarca i ţene. U daljem tekstu ću ga protiv svoje volje nazivati "graĊanskim brakom". 



Mladi ljudi razmišljaju na sledeći naĉin: "Poţivećemo zajedno godinu-dve dana. Videćemo. Ako 

sve bude dobro - registrovaćemo se, a ako ne - razići ćemo se." Bezumnici! Nikada se nećete 

registrovati, sigurno ćete se razići! Još pre dve godine kad sam poĉinjao ove razgovore iskreno 

sam govorio da ne znam ni za jedan sluĉaj kad su se posle graĊanskog braka ljudi registrovali. 

Vreme ide. Sreo sam dva takva sluĉaja, ali su oni izuzetak iz pravila. To su bili parovi koji su 

došli na razgovor pre krštenja svog deteta. Skrećem paţnju na to da po pravilu u graĊanskom 

braku nema dece. Kakva deca ako odrasli ne mogu sami da se razaberu? Ako par odluĉuje da 

ima decu to znaĉi da su njihovi odnosi već ozbiljni i oni se uĉe da se vole. I prvo pitanje, koje se 

onda postavlja pred muškarca i ţenu jeste registracija u opštini da bi sopstveni brak bio zakonit. 

Nekada smo govorili da je brak kao dţak u koji se ubacuju dva oštra kamena, a zatim se tresu. 

Usled toga dva kamena se ili izbruse (ĉvrst brak) ili dva kamena, saĉuvavši svoju oštrinu izleću 

iz dţaka (razvod). Prava ljubav se neće pojaviti dok dva kamena ne poĉnu da se bruse. A kakvo 

brušenje je moguće u graĊanskom braku? "Poţivećemo malo zajedno, ali ne zaboravi, ĉim mi se 

nešto ne svidi, razići ćemo se. Pazi! Koferi su uvek na vratima, ĉim nešto ne bude u redu - 

odlazim." "Supruţnici" se drţe na priliĉnom rastojanju, niko ne ţeli da se brusi. Zapamtimo da se 

prava ljubav u graĊanskom braku u principu ne raĊa. 

Jedna od definicija ljubavi je sledeća (odmah ću je napisati na tabli). LJubav je odgovornost. 

Kakva odgovornost? Dete razbija prozor u školi. A koga zovu u školu da bi ga opomenuli? 

Majku! Dete je napravilo štetu, a odgovara majka. Eto, to i jeste ljubav prema sinu - odgovaram 

za svaki njegov korak. Ista odgovornost se raĊa izmeĊu muţa i ţene ako se oni vole. Kakva je 

odgovornost u graĊanskom braku? Nikakva! "Registrovati se znaĉi prijaviti muţa u stan, a kad se 

razvedeš - nećeš moći da ga izbaciš." LJudi ne ţele da preuzmu ĉak ni najmanju odgovornost. 

Spavaćemo zajedno, a ostalo je sve odvojeno, u ostalom ne odgovaramo jedno drugom. 

Ĉuo sam jednu, kako mi se ĉini, vrlo karakteristiĉnu priĉu. Mlad par ţivi dve godine u 

graĊanskom braku. Iznajmljuju stan u Dmitrovu, zasad nemaju zajedniĉko domaćinstvo 

(nameštaj, sudove). O deci zasad ne razmišljaju. Obiĉan savremeni par. Ţive tako da u svakom 

trenutku mogu lako da se razbeţe. Ona (ne znam kao da je nazovem: ţenom ne moţe da se 

nazove, a ljubavnica je grubo) se razboljeva od neke infektivne bolesti koja moţe da ima ozbiljne 

komplikacije. Leţi u bolnici na infektivnom odeljenju tri meseca. U toku cela tri meseca je 

cepala i bacala sve od reda: on nijednom nije došao kod nje zato što se plašio da će se zaraziti. 

  

Prevara 

  

U to da je prevara oĉigledan greh niko ne sumnja. Zato ću samo malo prokomentarisati ovaj 

greh. Na ispovesti priliĉno ĉesto imam prilike da ĉujem za prevare, ali je najţalosnije to kako 

ĉovek govori o svojoj prevari. U reĉima zvuĉi detinjasta naivnost. Ponekad se ĉudim da tako 

nešto moţe da kaţe odrastao ĉovek. "Ţena me ne shvata. Odavno ţivimo zajedno kao tuĊinci, 

prosto pod istim krovom. A evo ona (ljubavnica) me shvata, ona je vrlo osećajna, i s njom mi je 

tako lako." Ili se ĉesto ĉuje od usamljene ţene koja se zabavlja s oţenjenim muškarcem: "On je 



tako paţljiv i briţan, ali su izmeĊu njega i ţene zategnuti odnosi, ona ga ne shvata, a on je jako 

dobar. Naravno, ne moţe da ostavi porodicu, a i ja ne ţelim da je razrušim." 

U stvari, sve je vrlo jednostavno. To da ga kod kuće ne shvataju je laţ. To da ga neko tuĊi shvata 

bolje nego kod kuće takoĊe nije istina. Ne moţe ĉovek biti briţan ako vara ţenu! Ne moţe 

ljubavnica muškarca da shvata bolje nego roĊena ţena! Prosto je udvarati se tuĊincu, sretati se s 

njim po dva-tri sata, i to ne svaki dan - sve to je na desetinu puta jednostavnije nego se udvarati 

svojoj ţeni. Lako je biti ljubazan za kratko vreme s ljubavnicom. Biti briţan muţ i otac odnosno 

biti spreman da ispoljiš brigu 24 sata dnevno je već podvig. Ĉovek neće da ponese ovaj podvig, a 

da ga vole i hvale - hoće. Tako se pojavljuju ljubavnice. Ali one se pojavljuju samo zbog 

nesposobnosti preljubnika da zaista voli. Ţena moţe da ne bude uopšte kriva za prevaru muţa, 

nije da ga ona ne shvata, već je on sam kriv što ne moţe da je voli. Ona (ţena) ovu neljubav 

muţa shvata, a on (muţ), to naziva nerazumevanjem. On bi hteo da leţi na kauĉu, a da ga ţena 

sluša i hvali i da ga još pritom razume. 

A sirote usamljene ţene slušaju izjave o nerazumevanju preljubnika u njihovim roĊenim 

porodicama, naivno im veruju i pokušavaju da makar malo ugase njihovu ţeĊ za razumevanjem i 

paţnjom. Iako im ţenska intuicija govori da treba da se rastanu one nemaju snage. Ali pod hitno 

i obavezno se treba. Zato što ovaj muškarac nikad neće moći da im da ljubav, a da im iscedi 

dušu, da im svašta obeća i da ih razoĉara - koliko god hoćeš. 

  

Spremnost na razvod 

  

Razvodi su postojali i ranije kao retki izuzeci. Crkva u nekim sluĉajevima dopušta razvode kao 

manje zlo u poreĊenju s većim. Na primer, muţ je postao teţak pijanica, ponaša se obesno, i da 

bi se izbeglo veće zlo (da ne povredi dete u pijanom bunilu itd.) bolje je razvesti se. 

Ipak, razvod je greh. Lakoća s kojom se danas ljudi odnose prema razvodima ponekad srozava 

brak do prostog konkubinata. "Pa, ako ti se ne sviĊa da ţiviš sa mnom, hajde da se razvedemo." 

Što se lakše u društvu obavljaju razvodi, tim slabiji su brakovi. Ako su braĉni parovi unutrašnje 

spremni na razvod, moţe se govoriti o tome da je njihov brak već pola razrušen. 

Praktiĉno sve što se govorilo o graĊanskom braku moţe da se primeni na supruţnike koji su 

registraovali svoj brak u opštini, ali pritom smatraju razvod najuobiĉajenijom stvarju. Oni isto 

kao u graĊanskom braku ne ţele da se bruse i da snose odgovornost jedno za drugo, jer uvek 

mogu da se razvedu i da se razbeţe. 

Na razvode moţe da se odnosi sve što se govorilo o prevarama. Ĉovek ne našavši "razumevanje" 

kod svojih bliţnjih misli da će ga drugi razumeti. MeĊutim, nerazumevanje od strane bliţnjih je 

povratna reakcija na njegovu nesposobnost da voli. Ĉovek se razvodi, pokušava da stvori novu 

porodicu, ali se u njoj sve ponavlja, jer on ne moţe da se oslobodi svog egoizma. 



Do znatnog dela razvoda dolazi 2-3 godine posle stupanja u brak, isto toliki deo oko 40-45. 

godine. U oba sluĉaja razvodi su povezani s prestrojavanjem u odnosima izmeĊu muškarca i 

ţene koji se neminovno dešavaju, jer je porodica ţiv organizam, on rasta i menja se. Mladi 

braĉni parovi imaju svoja iskušenja. Oni posle braka postaju bliski ljudi i upoznaju se kao muţ i 

ţena, kao otac i majka. Već smo to razmatrali. Sa 40-45 godina se dešava još jedno 

prestrojavanje u svim odnosima izmeĊu muţa i ţene. Deca rastu, ona odleću iz rodnog gnezda, a 

i ako ostaju, svejedno su već samostalna i ne zahtevaju brigu koja je nekada bila potrebna. Muţ i 

ţena se ponovo vraćaju jedno drugom. Ovde poĉinje još jedna u niz prelaznih faza u ĉovekovom 

ţivotu. Telesna bliskost u ovom periodu igra manju ulogu u odnosima i na prvi plan izlazi 

duševna i duhovna strana. I ovde supruţnici shvataju da su s ovih strana slabo povezani. I u 

ovom periodu se delimiĉno ponavlja ono što je bilo meĊu supruţnicima kad su bili mladi, kad su 

se od momka i devojke pretvarali u muţa i ţenu. Ponovo trud, ponovo brušenje, ponovo 

upoznavanje. Otuda i novi talas razvoda. Ako se ne razvedete, ako opstanete, znaĉi sve će biti 

dobro do same smrti. 

Razvodi u ĉetrdesetim godinama su svedoĉanstvo da su supruţnici zajedno ţiveli samo iz navike. 

Izbrusili su se, navikli su se jedno na drugo za prve 2-3 godine zajedniĉkog ţivota, pa ipak! 

NJihova ljubav je bila u zaĉetku, tako je i ostalo. Podsećam da se ljubav gaji zahvaljujući 

podvigu samopoţrtvovanja, koji ĉovek stalno nosi u porodici. Ako postoji podvig - ljubav će 

rasti. Ako nema podviga - ostaje samo navika. Naţalost, danas većina manje-više srećnih 

porodica ţivi upravo ovako - iz navike. 

  

  

 

  

  

NAPOMENE: 

1. Ima se u vidu poslovica "Ĉovek se doĉekuje po odeći, a ispraća po pameti."  

 

 

 

 

 

 



 

Beseda 6 

Abortus  

  

Podsetiću na to da smo u prošloj besedi analizirali grehove koji se pre poznanstva dešavaju kod 

momka i devojke i kod muţa i ţene. Danas ćemo se dotaći grehova u sledećoj etapi porodiĉnog 

ţivota: otac i majka. Sad neću pominjati grehove koji su vezani za vaspitavanje dece, već one 

koji spreĉavaju supruţnike da postanu otac i majka. To su pre svega abortusi.  

Već smo pominjali temu abortusa govoreći o telesnoj vezi izmeĊu roditelja i dece. Podsetiću da 

dete u majĉinoj utrobi od samog momenta zaĉeća ne moţe da se smatra organom majĉinog 

organizma, to je organizam potpuno razliĉit od nje, koji je majci dat na ĉuvanje u utrobi.  

Sad ćemo pogledati film o abortusu, u kojem je ispriĉano i prikazano sve što je potrebno. 

MeĊutim, pre filma ću istaći jedan momenat. Više puta ćete iz usta raznih ljudi ĉuti reĉenicu 

kojom opravdavaju abortuse: "Dete treba da bude ţeljeno." 

Navikli smo da oko nas ima mnogo demagogije, ali od toga nismo postali iskusniji. I ponovo i 

ponovo bivamo prevareni. Jedna od glavnih metoda demagogije je sledeća. Ĉini se da se od 

pravilnih fraza grade potrebni zakljuĉci, ali je pritom logika na osnovu koje se zakljuĉci donose 

potpuno laţna. Jedna ovakva taĉna reĉenica koju ljudi koriste da bi nekome isprali mozak jeste 

fraza o ţeljenosti dece. Ova fraza zvuĉi lepo, njen smisao je gotovo oĉigledan i ne izaziva 

nikakvu sumnju. Naravno, dete treba da bude ţeljeno! Laţ poĉinje onda kad iz ove misli poĉinju 

da izvlaĉe zakljuĉke. Zaista, iz ove misli se mogu doneti dva potpuno suprotna zakljuĉka.  

Normalan zakljuĉak iz ove reĉenice, koji odraţava njen istiniti smisao je sledeći. Ĉim se dete 

pojavljuje (a ovo se po uĉenju Crkve dešava u trenutku zaĉeća) ono od tog momenta mora 

postati ţeljeno. Dete ne moţe da bude neţeljeno. Ĉak i ako je bilo neţeljeno do svog nastanka 

(odnosno zaĉeća) ono postaje takvo kad se već pojavilo. Neka ima samo 2-3 dana, nedelju ili 

mesec, ali za majku je to već njen ĉoveĉuljak, njena mrvica, i ona više ne moţe da ga ne voli. To 

je normalan zakljuĉak. 

MeĊutim, postoji još i nenormalan zakljuĉak. "Nisam ga ţelela, nisam htela da se ono pojavi, ali 

se ono pojavilo. Ono mora biti ţeljeno, ali ga ja toliko ne ţelim, zato, neka ga ne bude." Da, nije 

se desilo da je dete ţeljeno i to znaĉi da ga treba izbrisati iz spiska ţivih; prosto treba priĉekati 

dok se ne pojavi ţelja da se imaju deca - onda ću da raĊam. A dok ţelje nema mirne duše mogu 

da ubijam svu svoju zaĉetu decu. Dete treba da bude ţeljeno! 

Sećam se priĉe jedne ţene o njenoj porodici. Prvo dete je već odraslo, drugo se rodilo kao 

invalid, zaostaje u razvoju i zahteva mnogo truda i nege. Bez obzira na sredstva za kontracepciju 

raĊa se treće dete. Ona nema snage, novca takoĊe, a i nije moguće zaposliti se s takvom decom 

(jedan je invalid, drugi je beba). "Da, bilo me je sramota i da raĊam, već sam u godinama, 



smejaće mi se: eto, rešila da rodi u starosti." Ali, abortus joj nije padao na pamet. "Moţda ću 

morati da ga dam u deĉji dom," uzdiše majka pokazujući na najmlaĊe dete. Predlaţem: "Imam 

meĊu poznanicima jednu porodicu, oni ţele da usvoje vaše dete. Da li ćete ga moţda dati?" "Šta 

vam pada na pamet! Nipošto neću dati dete. Hoću da ga dam samo da mogu da se viĊam s njim, 

a kad mi bude lakše da ga ponovo uzmem. A moţda ga uopšte i neću dati u dom." 

To je normalan stav normalne ţene. Da, teško je, da, nisam htela dete, ali ono već postoji i to je 

moje dete, volim ga i nikome i nikad ga neću dati. Za ovu ţenu dete ne moţe biti neţeljeno. 

MeĊutim, naţalost, danas ne ţivi u svim ţenama ovako normalan stav. I sve ĉešće se pojavljuje 

druga logika, logika vrlo okrutnog i samoljubivog ĉoveka. MeĊutim, ljudi pokušavaju da sakriju 

surovost lepim pravilnim frazama. 

Pokušaću da ilustrujem svo bezumlje prilikom pokušaja da se opravdaju abortusi frazom o 

ţeljenosti dece. Pretpostavimo da kaţem: "Sa svima moram da ţivim u ljubavi." Niko neće 

sporiti. Vrlo taĉna misao. Ali dalje ću doneti sledeći zakljuĉak: "Pošto neke ljude ne volim, ja ću 

ih ubijati, jer sa svima treba da ţivim u ljubavi." Od takvog zakljuĉka ĉoveka obuzima uţas. Ali 

onda treba da se zgrozi i od fraze: "Idem na abortus zato što dete treba da bude ţeljeno." 

Laţ se sastoji u tome što fraza: "Treba da ţivim u ljubavi sa svima," pretpostavlja moj rad na 

sebi, a ne pravo na ubistvo drugih ljudi. Ako nekoga ne volim, ja moram da nateram sebe da se 

pomirim s ovim ĉovekom i da ţivim s njim u miru. I fraza "Dete mora biti ţeljeno," takoĊe 

pretpostavlja rad na svojoj duši. Majka mora da savlada svoj nedostatak ţelje da ima dete: "Ono 

se pojavilo i ja moram da nateram sebe da ga zavolim." 

Ţena koja ide na abortus mora da shvati da ovaj zloĉin ne ĉini zbog toga što dete mora da bude 

ţeljeno, već zato što nije htela da zavoli svoju mrvicu, ĉije srdašce bije pod njenim srcem.  

  

Posle filma 

  

Naravno, lakše je ubiti kad još ne vidiš svoju ţrtvu. Ĉim se dete rodi ĉoveku je već ţao da ga 

ubije. 

Skrećem vašu paţnju na ono o ĉemu se govorilo u filmu. Abortusom ţena nanosi štetu zdravlju 

svoje buduće dece veću nego štetu svom zdravlju. Abortus je vrlo okrutna operacija za tako 

neţan organ u kojem treba da se razvija dete. Materica je kao izriljana zemlja spremna da primi u 

sebe zaĉeti plod i da ga hrani za vreme trudnoće. Posle abortusa, kad se nakon udaljavanja deteta 

materica bukvalno istruţe da u njoj ne bi ništa ostalo, po pravilu ostaju oţiljci. Novo zaĉeto, sada 

već "ţeljeno" dete dospeva u izranavljen organ. I za vreme trudnoće ono će se razvijati mnogo 

gore. U najboljem sluĉaju rodiće se prosto slabo, a u najgorem - s ozbiljnim poremećajem u radu 

nekih organa, nervnog sistema itd. 



Svima koji idu na abortus bih dao sledeći savet: rodi i ostavi u porodilištu. Svu decu koju 

roditelji ostavljaju u porodilištu neko usvoji u roku od šest do osam meseci. To će biti bolje i za 

dete koje će naći roditelje koji ga vole i za samu porodilju, koja će saĉuvati svoje zdravlje i 

zdravlje svoje buduće dece.  

Beseda 7  

Neželjenje dece (Planiranje porodice) 

  

Danas bih ţeleo da nastavim temu grehova koji su vezani za nedostatak ţelje da se imaju deca. 

Svi znaju kako se deca pojavljuju. Prvo biva supruţniĉka bliskost usled koje dolazi do zaĉeća, 

posle izvesnog vremena dolazi do roĊenja deteta. Upravo ovu normalnu zakonitost (bliskost - 

trudnoća - dete) ljudi pokušavaju da izopaĉe. Rade tako da postoji bliskost, ali se trude da ne 

bude zaĉeća. A ako se zaĉeće dogodilo spreĉavaju da se zaĉeto dete rodi. Stoga je oĉigledno da 

danas postoje dva osnovna pravca u borbi s decom - sredstva za kontracepciju i abortusi. U stara 

vremena, kad nije bila toliko razvijena industrija sredstava za kontracepciju, kad se abortus 

smatrao smrtnim grehom, raĊalo se koliko Gospod pošalje. Prošli put smo gledali film o 

abortusima. Mislim da sad niko od vas ne sumnja u to da je abortus strašna pojava u našem 

ţivotu. 

Danas kad supruţnici elementarno ne ţele da imaju decu ovo se naziva modernim reĉima - 

"planiranje porodice". U stvari, praktiĉno ĉitavo planiranje se svodi samo na umeće da se koriste 

sredstva za kontracepciju. Ispostavlja se da je planiranje usmereno samo u jednu stranu - u stranu 

smanjenja nataliteta. 

Nikad se ne bih usudio da pokrećem sliĉne teme u razgovoru s pubertetlijama da me na to ne 

primoravaju okolnosti. Na televiziji se već odavno otvoreno reklamiraju hormonska sredstva za 

kontracepciju. U mnogim prodavnicama koje rade non-stop pored ţvaka se mogu videti 

prezervativi. Ĉlanci na razvratne teme se štampaju u novinama koje izlaze u ogromim tiraţima. 

Ove teme se aktivno pokreću u popularnim ĉasopisima za omladinu. 

Poĉeću od jedne krajnje rasprostranjene zablude. U jednom razredu na besedi posle filma o 

abortusima jedna devojka mi je izjavila: "Oĉe, vi sve brkate. Zašto korišćenje sredstava za 

kontracepciju nazivate grehom? Pa upravo ona spasavaju ljude od abortusa." To je vrlo 

rasprostranjena zabluda - da navodno ova sredstva smanjuju broj abortusa. Statistika govori 

nešto drugo. U Americi gde od niţih razreda postoje programi za seksualno vaspitanje i gde već 

od ranog uzrasta sva deca znaju za kontracepciju, praktiĉno sva sredstva za kontracepciju su 

krajnje dostupna omladini, i naizgled bi trebalo da abortusa ima manje, jer oni umeju da se 

ĉuvaju. MeĊutim, ispostavlja se da je sve obrnuto. Broj trudnoća meĊu uĉenicama u Americi je 

deset puta veći nego u Rusiji. Ovo je statistika s kraja 90-ih godina. Oĉigledno je da se skoro sve 

ove trudnoće završavaju abortusima. 

Zašto se to dešava? To se moţe objasniti vrlo jednostavno. Umeće korišćenja sredstava za 

kontracepciju dovodi mlade ljude do neodgovornosti u seksualnom ţivotu: "Ĉega da se plašim? 



Ništa se neće desiti!" Neodgovornost raĊa raspuštenost morala, što dovodi do toga da broj 

sluĉajnih i neurednih polnih veza raste do 30-40 puta (!). Kontracepcija daje izvesnu zaštitu od 

trudnoće, ali ne veliku - 70-90%, zato se broj trudnoća ne povećava 30-40, već "samo" 10 puta. 

Zapamtimo ovo. Moralna šteta od sredstava za kontracepciju je mnogo veća nego "korist" koju 

ona navodno donose. 

Kad je u Jaroslavlju 1993. godine organizovan muĉan eksperiment i kad su svi Ċaci propušteni 

kroz dvonedeljne kurseve iz seksualnog "prosvećivanja" već sledeće godine broj silovanja je 

porastao 2 puta, a meĊu omladinom do 14 godina broj veneriĉnih bolesti je godinu dana kasnije 

(kod ovih bolesti postoji period inkubacije i one se ne šire odmah) povećao duplo, a nakon još 

godinu dana - devetostruko. Pritom, ako je u drugim mestima i postojalo povećanje broja 

veneriĉnih bolesti zbog sveopšteg pada morala to je bilo meĊu starijom omladinskom 

populacijom. A ovde je porast bolesti pubertetlija do 14 godina oĉigledno bio povezan s ranim 

"prosvećivanjem". Cifre su vrlo sliĉne ameriĉkim. Kad su decu uĉili da koriste sredstva za 

kontracepciju ubeĊivali su ih da ova sredstva štite od bolesti. MeĊutim, od bolesti štite samo 

70%, a od SIDE uopšte ne štite. Na kraju je umesto objavljenog smanjenja bolesti nastupio nagli 

porast.  

IzmeĊu abortusa i "bezbednog" seksa postoji direktna veza. Zaista, hajde da porazmislimo 

zajedno. Ja bih izdvojio dva tipa porodice po odnosu prema supruţniĉkoj bliskosti. Prvi tip 

porodica su normalne stabilne porodice u kojima bliskost za supruţnike ima samo pluseve. Kao 

prvo, oni ţele decu, kao drugo, bliskost je povezana s izvesnom prijatnošću osećanja. Gospod je 

uredio tako da su neki fiziološki procesi koji su nam neophodni za postojanje povezani sa 

zadovoljstvom. Na primer, treba da se hranimo, a Gospod je uĉinio tako da je jedenje prijatno. 

Dakle, prvi tip porodica: kod njih je na prvom mestu roĊenje dece, a na drugom mestu je 

zadovoljstvo. 

Drugi tip porodica je sledeći. Supruţnici shvataju da je bliskost ogromno zadovoljstvo, ali, 

naţalost, bliskost ima jedno vrlo neprijatno svojstvo - usled nje se raĊaju deca. To je veliki 

minus. 

1. tip 2. tip 

  
 

1. deca (+)  1. naslada (++)  

2. naslada (+) 2. deca (--) 

  

Pitanje za vas: u kojim porodicama se vrše abortusi - prvog ili drugog tipa? Svima je oĉigledno 

da je to sluĉaj u porodicama drugog tipa. A sad jedno pomalo lukavo pitanje: a koje porodice 

koriste sredstva za kontracepciju? U porodicama prvog tipa sredstvima za kontracepciju se 

pribegava mnogo reĊe: ili postoje medicinski pokazatelji za to da je trudnoća opasna po ţenino 

zdravlje i ţivot ili se u ovoj porodici već rodilo troje-ĉetvoro dece. MeĊutim, ako u takvoj 

porodici ĉak i nastupi trudnoća koja je za supruţnike nepoţeljna, ona nikada neće dovesti do 

abortusa. "Da, nismo hteli da raĊamo više dece, ali se dete pojavilo. Nema veze, izaći ćemo na 



kraj s još jednim." Ne zaboravimo to: na abortus idu isti oni ljudi koji koriste sredstva za 

kontracepciju, jer i na abortus i na sredstva za kontracepciju ljude navodi samo jedno - jako otpor 

prema tome da imaju decu. Obiĉno je tok dogaĊaja sledeći. Supruţnici ne ţele decu, koriste 

sredstva za kontracepciju, ali nema sredstava koja pruţaju stopostotnu zaštitu. Nastupa trudnoća, 

ali se ţelja za detetom i dalje ne pojavljuje. Supruţnici idu na abortus, ubeĊujući sebe da je to 

prosto neplanirana trudnoća, a sledeći put, kad budu planirali roĊenje novog deteta, ono će se, 

kaţu, obavezno pojaviti. 

Dakle, za mene je oĉigledno da je spreĉavanje trudnoće greh protiv porodice. Nije moguća 

stabilna porodica tamo gde nema ţelje da se imaju deca. Istinska ljubav koja se raĊa izmeĊu 

supruţnika zahteva da se ova ljubav podeli s još nekim. Sreća supruţnika se još više povećava od 

toga što ĉlanova porodice, nosilaca ove sreće, ima sve više. Ako je meĊusobna vezanost 

supruţnika dovoljna samo u odnosu na onog drugog, a svaki "treći" će već biti suvišan i narušiće 

"harmoniju" porodice, jasno je da u ovoj porodici nema istinske ljubavi. 

Isto tako će se i pohlepan ĉovek radovati svom bogatstvu, ali će takoĊe mrzeti svakoga ko bude 

pretendovao na njegovo blago. MeĊutim, to je vrlo rĊava radost, ona ne donosi sreću, već samo 

muĉi ĉoveka, ispunjava ga strahom da će izgubiti bogatstvo, strahom pred zavidljivcima. A 

postoji radost dareţljivog ĉoveka, koji se raduje svom bogatstvu, zato što mu ono omogućava da 

pomaţe drugima. Ovo je već ĉista, svetla radost. 

U obiĉnim porodicama (sad ne uzimam u obzir porodice alkoholiĉara i ljudi koji su degradirali) 

broj dece je pokazatelj sreće u porodici. 

Dakle, ako supruţnici izbegavaju zaĉeće dece to predstavlja simptom duhovne bolesti porodice, 

a duhovna bolest i jeste greh. Ovaj greh je opasan upravo zbog toga što ga skoro niko ne smatra 

za greh, ali to je greh, on ili sam jako unakaţava porodicu ili je rezultat druge duhovne bolesti u 

porodici. 

U ovom razgovoru ću se ĉesto doticati pitanja o supruţniĉkoj bliskosti, zato ću pre nego što se 

dotaknem ove teme neposredno istaći kakvo mesto u porodiĉnom ţivotu zauzima supruţniĉka 

bliskost. Radi se o tome što kad mlad ĉovek formira svoje predstave o odnosima izmeĊu 

muškarca i ţene na osnovu televizijskih i video filmova, ove predstave bivaju jako izopaĉene. 

Stalno gledamo kako se idealan par veĉito ljubi, pritom samo dugim poljupcima, a svako 

meĊusobno ispoljavanje paţnje i neţnosti junaka obavezno se svodi na scenu u krevetu. Stvara 

se utisak da 90% porodiĉnog ţivota protiĉe u spavaćoj sobi. MeĊutim, uopšte nije tako.  

Izopaĉenim predstavama o braku moţe se dodati još jedan krajnje rasprostranjeni mit, koji je kod 

nas dospeo na samom poĉetku "perestrojke". On se sastoji u tome da se navodno većina razvoda 

dešava iskljuĉivo zbog toga što supruţnici ne umeju da "vode ljubav". Otuda svi nesporazumi i 

skandali u porodici. 

Da bih objasnio koje mesto u stvarnosti intimna strana zauzima u odnosu izmeĊu supruţnika 

navešću sledeće poreĊenje. Supruţniĉka bliskost je sliĉna desertu posle ruĉka. Kad se ĉovek 

ispravno hrani, on jede ĉorbasto jelo - neku supu, ĉorbu, zatim glavno jelo - ćufte s krompirom, i 

tek onda ĉaj s nekom bombonom, keksom ili slatkim. Pitanje: koje mesto keks i slatko zauzimaju 



u procesu ishrane? Vrlo jednostavno: to je završetak ruĉka nekom poslasticom posle normalne, 

zdrave, punovredne hrane. Na primer, sladoled je vrlo ukusan i kaloriĉan. Ali, da li ĉovek moţe 

da se hrani samo sladoledom ili samo slatkim? Jasno je da ne moţe. 

Jednom sam eksperimentisao zbog svoje gluposti. Kad sam ţiveo u opšteţitiju i kasnio na veĉeru 

u menzu, a mrzelo me je da spremam veĉeru u sobi, dovijao sam se kako da se prehranim pa sam 

ĉesto pio ĉaj i jeo razne sendviĉe, pecivo itd. Sad jako ţalim zbog toga jer već nekoliko godina 

imam muke s ţelucem. Pošto sam takvim reţimom ishrane priliĉno pokvario svoje zdravlje do 

dana današnjeg ne mogu da ga dovedem u red. Dakle, desert treba da ima svoje mesto - to je 

samo prijatna dopuna normalne, zdrave, punovredne hrane. Sam desert nije punovredna hrana. 

Ako on postaje osnovna hrana moţeš da oĉekuješ bolesti. 

Isto ovo se moţe reći i za supruţniĉku bliskost. Normalnoj, zdravoj, punovrednoj hrani u ovom 

sluĉaju će odgovarati normalni, celomudreni odnosi ispunjeni brigom i ljubavlju - i izmeĊu 

braĉnih drugova i prema deci. Kad odnosi izmeĊu muškarca i ţene uglavnom poĉnu da se vrte 

oko intimne strane, ovi odnosi raĊaju duhovne bolesti. U stabilnim porodicama odnos izmeĊu 

supruţnika se 99% sastoji od meĊusobne brige, meĊusobnog truda na voĊenju domaćinstva, 

vaspitavanju dece. I kad u ovim zajedniĉkim delima braĉni drugovi jedno u drugom vide stalno 

ispoljavanje ljubavi, supruţniĉka bliskost biva prirodan završetak ove ljubavi, ispoljavanje 

neţnosti i paţnje. 

MeĊutim, kakvi će odnosi biti meĊu supruţnicima ako u jednom od supruţnika moţe da se uoĉi 

nedostatak ljubavi, koji se ispoljava tako što on ne pomaţe odmah, ne podrţava odmah, ne uzima 

na sebe odgovornost u sloţenim situacijama? Muţ dolazi s posla, leţi na kauĉu, celo veĉe ĉita 

novine i gleda televizor dok ţena sprema hranu za sledeći dan, proverava deĉje domaće zadatke i 

sprema kuću. Zar će posle toga s radošću ispoljavati neţnost prema muţu kad on noću poţeli da 

dobije "zakonitu" utehu? Ni u kom sluĉaju! U odnosima će se nagomilavati nesloga koja će 

uskoro dovesti do ozbiljnih prepirki. I zaista, prvo mesto u kojem će poĉeti da se pojavljuju 

pukotine koje su se nakupile u porodiĉnim odnosima biće krevet. Muško samoljublje će biti jako 

uvreĊeno ţenskom hladnoćom. MeĊutim, sve ovo se neće dešavati zbog seksualne 

neprosvećenosti ili nepodudarnosti, već zato što nijedna ţena neće poţeleti da legne pored 

muškarca u kojem ne oseća ljubav prema sebi, pored kojeg se ne oseća potpuno sigurna. 

Ipak, vratimo se temi o neţeljenju supruţnika da imaju decu. Istaći ću kako duhovnu, tako i 

telesnu štetu od planiranja porodice. 

Zadatak sredstava za kontracepciju je vrlo prost - ne lišavati supruţnike zadovoljstva od 

supruţniĉke bliskosti, ali ih izbaviti od napora koji se ulaţe u vaspitavanje dece. 

A kakva je duhovna šteta od kontracepcije? Kao prvo, kontracepcija je direktno povezana s 

bogohulstvom. Već smo govorili da u trenutku zaĉeća nevidljivo prisustvuje Bog, darujući maloj 

ćeliji budućeg deteta ţivu dušu. Koristeći sredstva za kontracepciju supruţnici svojim dejstvima 

govore: "Gospode! Ono ĉime ćemo se mi sad baviti se Tebe ne tiĉe, snaći ćemo se sami." Bog se 

svesno isteruje iz porodice u kojoj se koriste sredstva za kontracepciju. Zar to nije greh? Za 

porodicu koja duboko veruje to bi bilo bogohulstvo (izuzev porodica s mnogo dece ili porodica u 

kojoj je supruga ozbiljno bolesna).  



Kao drugo, kontracepcija pomaţe razvoj bludne strasti u ĉoveku. Borba protiv strasti je stvar 

kojom se bave samo oni hrišćani koji duboko veruju, ali i onome ko ne veruje u Boga biće 

korisno da sazna šta su strasti i zbog ĉega su one strašne. 

Šta su strasti? Strast je takav stadijum razvoja greha kad on konaĉno osvaja ĉovekovu dušu. 

Ĉovek više ne moţe da izaĊe na kraj sa svojim ţeljama i zbog toga poĉinje stradanje (strast = 

stradanje). Strada ili sam ĉovek ili ljudi iz njegove okoline. Najĉešće stradaju svi. 

Kako se strasti razvijaju? Obiĉno ljudi naivno misle da će ako na primer, pojedu dva puta više 

hrane odjednom biti duplo više siti i onda će moći duţe da ne jedu. MeĊutim, sve se odvija 

drugaĉije. Ĉovek je video i kupio vrlo ukusne sendviĉe. Jednom je umesto uobiĉajena dva 

sendviĉa pojeo ĉetiri, drugi put, treći... Organizam neće usvajati više nego što je potrebno, 

suvišno će izbaciti, ali ţeludac, pošto je ţivo tkivo ima sposobnost da se rasteţe. Ako je ĉovek 

nekoliko puta natrpao u stomak više nego što treba, znaĉi i ţeludac će se rastegnuti. I da bi ĉovek 

ponovo dobio osećaj sitosti treba da ubaci u njega veću koliĉinu hrane da bi ona prijatno 

pritiskala nervne završetke u ţelucu. Odnosno, ĉovek će sad posle nekoliko prejedanja uvek (!) 

hteti da jede više. Ako pojede još više, znaĉi, njegov apetit će još više porasti. O tome koliko 

moţe da se rastegne stomak kod debelih ljudi svi znaju. Da bi debeo ĉovek dobio osećaj sitosti 

on treba da pojede vrlo mnogo. 

Takav je zakon razvoja strasti. Sve poĉinje od zadovoljenja ĉovekove potpuno prirodne ţelje. 

MeĊutim, ĉim ova ţelja poĉne da se zadovoljava preko prirodne potrebe, što više bude 

zadovoljena ona se tim više raspaljuje i ovladava ĉovekom. Ţelja da pojede je potpuno prirodna 

za ĉoveka. Sama po sebi ona nipošto nije grehovna. Ali nabijati ţeludac ili lickati neku 

namirnicu, naslaĊujući se ukusom ĉula, nema nikakve potrebe. 

Ĉula vrlo lako otupljuju. Kad na ĉoveka nešto ostavi jak utisak on to ţeli da ponovi. MeĊutim, 

ĉula uskoro otupljuju i da bi osetio emocionalni potres ĉovek treba da uloţi veći napor. Tako 

strast primorava ĉoveka da radi za nju. Ona već ovladava njime. 

Gospod je ĉoveka stvorio tako da se u porodici na supruţniĉku bliskost unose potpuno prirodna 

ograniĉenja. Postoje ograniĉenja za vreme trudnoće i za vreme meseĉnih ciklusa. Strast bluda se 

takoĊe uzdrţava, na primer trudom na vaspitanju dece. MeĊutim, ĉovek je lukavo biće, on svuda 

ţeli da pronaĊe pukotinu za svaku strast: sredstva za kontracepciju (naslaĊuj se ne misleći na 

decu), super-spaljivaĉi masti (jedite šta hoćete, naslaĊujte se jelom ne plašeći se da ćete se 

ugojiti) itd. 

Šta se dogaĊa sa supruţnicma kojima vlada strast? NJihov brak postaje sve slabiji! Muţ odlazi 

na sluţbeni put na pola godine. Ali, ni on, ni supruga ne mogu da izdrţe toliko vremena bez 

supruţniĉke bliskosti. Zato smešni vicevi iz serije "vraća se muţ kući sa sluţbenog puta..." 

postaju tuţna stvarnost. Supruţnici varaju jedno drugo. Sećam se ispovesti jednog mladog 

ĉoveka koji je govorio da je otputovao na godinu dana na sluţbeni put. "Da, prirodno, varao sam 

suprugu." Pitam: "A zašto je to prirodno?" - "Pa kako? Zar muškarac moţe da bude bez ţene 

ĉitavu godinu?" Neprirodno je upravo to što ĉovek više ne moţe da upravlja svojim osećanjima. 



Ţivotinje ne mogu da upravljaju svojim osećanjima kao ĉovek. Strast ĉoveka ĉini zverolikim, 

gubi se ljudsko obliĉje. Gospod je ĉoveka stvorio kao razumno biće i dao mu je sposobnost da 

upravlja svojim ţeljama, osećanjima i mislima. Ţivotinje nisu sposobne za ovo. Gospod je 

ţivotinje stvorio tako da se u odreĊeno doba godine u njima budi instinkt za parenje. Kad je već 

došlo do zaĉeća ţenka nikad neće dopustiti da joj priĊe muţjak, u njoj se budi drugi instinkt - 

materinski. Ako maĉka zatrudni svi maĉori će je zaobilaziti, inaĉe će im ona prosto izgrebati 

njušku. 

Kod ĉoveka nema ovakvih perioda, on sam odreĊuje svoje ponašanje. Ĉovek se ĉesto spušta na 

nivo ispod ţivotinjskog, kad se na primer, muškarac i ţena sjedinjuju za vreme trudnoće. Po 

crkvenoj tradiciji, od momenta kad supruţnici saznaju za trudnoću oni prestaju sa supruţniĉkim 

opštenjem. Zaista, ako je zaĉeće u to vreme nemoguće, sjedinjenje će biti bez cilja. Ĉak i 

medicinski pokazatelji govore da je nepoţeljno sjedinjavati se u toku prvih meseci trudnoće, jer 

to moţe da dovede do pobaĉaja, kao i u toku poslednjih meseci da se dete ne bi povredilo. 

Odnosno, sposobnost uzdrţavanja je najprirodnija, i više od toga, to je najneophodnija 

sposobnost ĉoveka. 

Nije sluĉajno to što je simbol bludne strasti od najstarijih vremena bio kunić (setite se ĉasopisa 

"Plejboj") koji se smatrao neĉistom ţivotinjom. Kunići su jedna od malobrojnih ţivotinjskih 

vrsta u kojima ţenka pušta muţjaka da joj se pribliţi za vreme trudnoće, ponekad ĉak pred sam 

poroĊaj. Gospod je oĉigledno, namerno lišio ove ţivotinje materinskog instinkta da bi ĉovek 

video šta se dešava prilikom odsustva ovog instinkta. Mnogi znaju da ako se ţenka kunića kad se 

okoti ne nepoji dobro vodom ili joj se ne oduzmu mladunci ona moţe da ih proţdere. Istaći ću: 

materinski instinkt koji je usmeren na zaštitu mladunĉeta je jedinstven, kako za vreme trudnoće, 

tako i posle poroĊaja. Onaj ko ne ĉuva dete za vreme trudnoće neće ga ĉuvati ni posle. Evo šta se 

dogaĊa sa ţivotinjama ako instinkti kod njih nepravilno deluju. Isto ovo se dogaĊa i sa ĉovekom 

ako izgubi sposobnost uzdrţavanja. Kad razuzdan muţ saznaje da je ţena trudna, da to unosi 

ograniĉenja u njihov bludni ţivot on instistira na abortusu. Po ĉemu je takav ĉovek bolji od 

kunića?  

Ĉovek kojim ovladava strast postaje sliĉan nerazumnim ţivotinjama. Vrlo su retke ţivotinje koje 

su u stanju da stvore stabilne parove. Naravno, strast bluda se ne razvija tako jako samo 

zahvaljujući sredstvima za kontracepciju, već znaĉajnu ulogu ovde igraju sredstva za masovno 

informisanje. Mas-mediji jako raspaljuju ţelje, a sredstva za kontracepciju pokušavaju da skinu 

svaku odgovornost prilikom sjedinjenja: "Ne bojte se, dece neće biti!" 

Dejstvo duhovne strasti se moţe uporediti s dejstvom droge. Delovanje narkotiĉke materije brzo 

slabi, organizam se na nju navikava. Zato se zahteva povećanje doze ili prelazak na jaĉe 

narkotike. Isto se dešava izmeĊu supruţnika. Ako njima ovlada strast, ubrzo će se svi odnosi 

izmeĊu njih svesti na krevetske, a normalna ljudska meĊusobna briga osnovana na duševnoj i 

duhovnoj bliskosti biće potisnuta u drugi plan. Braĉni drugovi ne postaju jedna plot, već prosto 

stalni partneri. I vrlo je verovatno da će strast od svojih robova zahtevati promenu partnera da bi 

se iskusila nova osećanja, da bi se ponovo osetila novina od zbliţavanja s novim ĉovekom. 

Ali, primena sredstava za kontracepciju ne donosi samo duhovnu štetu. Bitna je i šteta po 

zdravlje. Poĉeću od toga da je ţenski organizam uopšte divna tvorevina Boţija. Muški 



organizam je u poreĊenju s njim isto što i drvene raĉunaljke u poreĊenju s digitronom. Muški 

organizam se uvek nalazi u istom stanju, a ţenski moţe da se nalazi u ĉetiri potpuno razliĉita 

stanja: 

- devstvenost (nema supruţanske bliskosti, organi koji su vezani za raĊanje dece se nalaze u 

polusnu); 

- spremnost za trudnoću (svi organi se nalaze u potpunoj pripravnosti za zaĉeće); 

- trudnoća; 

- dojenje. 

U svakom od ovih stanja organizam radi na razliĉite naĉine; i svaki put prelazeći iz jednog stanja 

u drugo ţena oseća u sebi vrlo ozbiljno prestrojavanje. Sve promene u radu ţenskog organizma 

vrše se uz pomoć osetljivih hormonskih "štimovanja". 

Ĉim se u utrobi ţene pojavljuje dete, ceo njen organizam se prestrojava, on se pretvara u malu 

fabriku za pripremu hrane za zaĉeto dete. Kad se ono raĊa na svet dolazi do novog 

prestrojavanja, sad mama postaje fabrika za pripremu mleka za bebu. I sva ova stanja se malo 

podudaraju. Za vreme dojenja zaĉeće novog deteta je malo verovatno, pošto se u ovom periodu u 

majĉinom organizmu izdvajaju posebne materije koje spreĉavaju sazrevanje nove jajne ćelije. A 

danas su majke koje doje dete dva meseca, a onda prestaju, trećeg meseca već ponovo u stanju 

da zaĉnu. I poĉinju da koriste razliĉita sredstva da bi izbegle zaĉeće umesto da prosto doje iako 

je za zdravlje deteta korisnije uzdrţavati se i za vreme dojenja.  

Svratite u naš deĉji dom zdravlja. Na zidu visi plakat o dojenju. Tamo je crno na belo napisano 

da dojenje spreĉava trudnoću. Ranije su ţene dojile do dve-tri godine, što je i bilo najprirodniji 

naĉin za spreĉavanje ĉeste trudnoće. Deca roĊena u periodu od godinu dana su bila velika 

retkost. Mišljenje o tome da su ranije ţene raĊale svake godine i da je u svim porodicama bilo po 

desetoro-dvanaestoro dece su ĉisti mit, koji je u naše vreme izmišljen radi opravdanja sredstava 

za kontracepciju. Setimo se starih bajki: "Imao car tri sina..." ili tri kćeri... 

Na primer, ţena koristi hormonska sredstva za kontracepciju. Šta time postiţe? Ona se meša u 

ovaj tanano naštimovani sistem. To ne prolazi bez traga. Nikad nije bilo ovakvog obilja ţenskih 

bolesti kao danas. Ako se danas negde pojavi vest da su bataci koje smo uvezli iz inostranstva 

puni hormonskih preparata poĉeće ĉitav talas protesta. Ali o tome da se u svakoj hormonskoj 

tableti za kontracepciju sadrţi na desetinu više hormona nego u jednom bataku svi ćute. 

Evo sledeće priĉe. Jedna parohijanka je do dolaska u hram nekoliko godina koristila jedno od 

hormonskih sredstava. Kad je poţelela da rodi dete jedva je ostala ţiva. Ovo sredstvo je 

prouzrokovalo suţavanje materiĉnih kanala kojima se zaĉeta beba spušta u matericu. U ovim 

kanalima su se stvorili spojevi. Na kraju je zaĉela dete, ali ono nije moglo da se spusti u 

matericu. Ona dospeva u reanimaciju s dijagnozom "vanmateriĉna trudnoća". Vanmateriĉna 

trudnoća je stopostotna smrt deteta od gladi plus pretnja po majĉin ţivot. Posle operacije za 

vreme koje je morala da joj bude udaljena praktiĉno cela materica ova parohijanka je zauvek 



izgubila sposobnost da raĊa decu. Istina, jedan pravoslavni ginekolog je ovim povodom primetio 

da dokazati to da je sve što se dogodilo s ovom parohijankom vezano upravo za navedeno 

sredstvo naţalost nije moguće, iako je vrlo verovatno da je upravo ono krivo za to. Zato se 

ginekolozi ne zaustavljaju u primeni ovih sredstava za kontracepciju. 

Jedan od moskovskih pravoslavnih ginekologa je na prosvetnim kursevima istakao da je materica 

osamnestogodišnje-dvadesetogodišnje mlade ţene koja koristi hormonska sredstva oko godinu 

dana kao materica starice. Umesto plodonosne zemlje koja je spremna da primi seme - samo 

spaljena popucala suva zemlja. Imajući ovakav staraĉki organ ţena, naravno, nije sposobna da 

zaĉne. 

Postoje i druga sredstva za kontracepciju. Na primer, spirale. One mehaniĉki nadraţuju 

sluzokoţu materice i embrion ne moţe da se uĉvrsti u njoj da bi se razvijao. Zar to nije silovanje 

sopstvenog organizma? Jedan drugi pravoslavni ginekolog je spiralu u materici poredio s trnom 

u prstu. Organizam iz sve snage odbija, izbacuje ovaj trn gnojem. Isto se dešava i u ţeninoj 

utrobi. Sliĉni eksperimenti sa svojim organizom ne prolaze bez posledica. Nevešta upotreba 

spirale moţe da nanese veliku štetu ţeni. Ali ĉak i umešno obraćanje uvek škodi. 

Ĉak i ako supruţnici koriste "nevinija" sredstva za kontracepciju s taĉke gledišta fiziologije 

svejedno dolazi do poremećaja normalnog rada organizma. Organi za raĊanje dece su ĉoveku i 

dati da bi raĊao decu. Ako ljudi ove organe koriste u druge svrhe za to moraju da plate bolestima. 

Na primer, ĉoveku su dati i organi za varenje hrane. Šta će biti ako ne budemo hteli da ih 

koristimo za ishranu, već radi dobijanja zadovoljstva? Jedan poznati moskovski sveštenik ovim 

povodom kaţe sledeće: "Volim da jedem dimljenu ribu. Ali koliko mogu da je pojedem? Dobro, 

kilogram, više ne mogu. Eto, pojeo sam kilogram i hoću još, ali ne mogu. Onda idem u toalet, 

stavljam prst u usta, povraćam, ţeludac se ĉisti, vraćam se za sto i nastavljam da jedem. Kako 

vam se sviĊa ovakvo ponašanje?" Normalan ĉovek ne moţe to da radi. Iako su u antiĉko doba 

postojali takvi ljudi, oni su se zvali "gurmani". Postupali su upravo tako. Za vreme pira je u 

dvorištu stajalo brvno. Ĉovek bio pojeo, izašao u dvorište, bacio na brvno na stomak da bi bolje 

povratio i opet bi išao da jede. Tada se to smatralo normalnim. Ovakvo muĉenje organizma 

(ĉovek nadraţuje svoje organe za varenje hrane, ali im ne daje punovrednu hranu) plaćaćemo 

bolestima - ĉirom, gorušicom itd. 

Ĉovek će takoĊe platiti za korišćenje sredstava za kontracepciju. Za vreme bliskosti ţenin 

organizam kroz hormonski sistem dobija upozorenje da treba da se nastroji na moguće zaĉeće. 

Ako nema supruţniĉke bliskosti ţenski organizam se nalazi u stanju polusna. Ako postoji 

bliskost, on će biti u stanju pripravnosti. 

Ţene koje su ţivele celomudreno pre braka i koje su ĉuvale svoju nevinost znaju za ozbiljne 

promene u organizmu koje poĉinju posle poĉetka supruţniĉkog ţivota, još mnogo pre zaĉeća 

prvenca. Na primer, menja se figura ţene: povećavaju se grudi, zaobljavaju se kukovi, odnosno, 

organizam se prestrojava već od poĉetka supruţniĉkog ţivota. Većina ljudi ĉak ne zna za ovo 

celomudreno stanje ţenskog organizma. MeĊutim, podsetiću na to da devstvenost nije samo i 

nije toliko fiziološki pojam koliko je duhovni. Većina savremenih devojaka izlazi iz devstvenog 

stanja mnogo pre poĉetka supruţniĉkog ţivota. Nepristojni filmovi, razvratni tekstovi, vulgarna 

reklama - sve ovo raĊa bujicu prljavih misli. Od neĉistih misli raĊaju se bludna osećanja i izvode 



organizam ţene iz devstvenog stanja. Sva osećanja ovakve poludevojke-poluţene su već 

promenjena. Ako na primer, ĉednu devojku dodirne mladić u njoj se od ovog dodira neće roditi 

gotovo ništa osim moţda neprijatnog osećanja nedozvoljene slobode u ponašanju mladića. Ako 

pak muškarac dodirne devojku koja je već izgubila svoju moralnu devstvenost ovaj dodir moţe u 

njoj da rodi ĉitavu buru osećanja s kojima ona teško da moţe da izaĊe na kraj. Ovo moţe da se 

odnosi ĉak i na sluĉajne dodire u vozu ili u autobusu. 

Ako supruţnici ţele da imaju bliskost, ali ne ţele da imaju decu neka se supruga pripremi za 

ţenske bolesti. NJen organizam iz stanja devstvenosti prelazi u stanje udate ţene, odnosno u 

stanje spremnosti za trudnoću, ali supruţnici ne daju mogućnost da ova trudnoća nastupi. Stavite 

ispred sebe mirisnu peĉenu kokošku. Vaš organizam će poĉeti da luĉi ţeludaĉni sok, spremajući 

se za varenje hrane. Ali ako ovu kokošku ne stavite u usta izluĉeni sok će razjedati vaš ţeludac. 

Ĉineći tako ĉesto u najskorije vreme ćete uništiti svoje zdravlje i dobićete ĉir. Ranije je ţena 

ţivela otprilike u sledećem ciklusu: spremnost na trudnoću (u proseku od dva meseca do šest 

meseci) - trudnoća (devet meseci) - dojenje (godinu-godinu i po dana, ponekad do tri godine) - 

spremnost... itd. Ovo je prirodan ciklus za organizam, menjajući ga nanosimo štetu zdravlju. 

Da bih u doveo do kraja temu kontracepcije, treba da kaţem to da Crkva principijelno deli 

sredstva za kontracepciju na dve vrste. 2000. godine na Jubilarnom Arhijerejskom Saboru donete 

su "Osnove socijalne koncepcije Ruske Pravoslavne Crkve", koje daju odgovore na mnoge 

odgovore od ţivotne vaţnosti iz savremenog ţivota. Jedno od najsloţenijih pitanja bio je odnos 

Pravoslavne Crkve prema sredstvima za kontracepciju. Pre prihvatanja ovog dokumenta ovaj 

problem se nije pokretao na nivou zvaniĉne crkvene nauke. 

Sabor Ruske Pravoslavne Crkve u "Osnovama socijalne koncepcije" sredstva za kontracepciju 

deli na abortivna i neabortivna. Abortivna sredstva su ona koja uništavaju ljudski ţivot koji je 

već zaĉet u majĉinoj utrobi na najranijim stadijumima. Na upotrebu ovakvih sredstava, kako je 

istaknuto u dokumentu "primenjuje se stav koji se odnosi na abortus" (Gl. 12, paragraf 3). Znaĉi, 

Crkva smatra da je njihovo korišćenje nedopustivo i grehovno. MeĊutim, dalje je reĉeno: 

"Sredstva koja nisu vezana za presecanje već zaĉetog ţivota ni u kom sluĉaju se ne mogu 

izjednaĉavati s abortusom." 

Dakle, Pravoslavna Crkva smatra da je idealno da se sredstva za kontracepciju uopšte ne koriste, 

odnosno - ili da se raĊa onoliko dece koliko Gospod pošalje, ili da se braĉni par uzdrţava od 

supruţanske bliskosti. MeĊutim, pošto zbog sveopšteg pada morala ne mogu ni iz daleka svi da 

vode ovakav podviţniĉki ţivot supruţnici mogu po meĊusobnom dogovoru da preduzimaju mere 

za spreĉavanje zaĉeća. Crkva ne blagosiljajući direktno ove mere ipak to dopušta, znajući 

ljudsku nemoć. MeĊutim, pritom Crkva smatra da je za hrišćane kategoriĉki nedopustivo da 

koriste abortivna sredstva za kontracepciju.  

Obratimo se medicinskim izvorima da bismo se razabrali koja sredstva za kontracepciju spadaju 

u abortivna. Lekari-ginekolozi ukazuju na dve osnovne vrste sredstava za kontracepciju koja 

poseduju abortivno dejstvo. 

Kao prvo, to su unutarmateriĉne spirale, koje su već pominjane. Ova sredstva uopšte nemaju 

prava da se nazivaju kontraceptivima, pošto reĉ "kontracepcija" oznaĉava "sredstvo za 



spreĉavanje trudnoće", ali ona upravo ni na koji naĉin ne spreĉavaju zaĉeće. NJihovo dejstvo se 

bazira na tome da već zaĉet (!) zametak ne moţe da se priĉvrsti za zidove materice, odnosno 

dejstvo je iskljuĉivo abortivno, pošto je vezano za presecanje već zaĉetog ţivota. 

Drugi oblik sredstava za kontracepciju koja imaju abortivna dejstva jesu već pominjani 

hormonski kontraceptivi. Ova sredstva su sloţenija i deluju odmah u nekoliko pravaca. Ne 

upuštajući se u detalje istaći ću da ova sredstva imaju ĉetiri mehanizma koja spreĉavaju raĊanje 

dece. Dva prva mehanizma spreĉavaju zaĉeće, ali pošto do zaĉetka novog ţivota ipak dolazi s 

vremena na vreme, ona dva druga mehanizma usmeravaju svoj udarac u već zaĉeti ţivot. Krajem 

1998. godine u SAD je objavljena deklaracija koja upozorava na abortivnost hormonskih 

sredstava za kontracepciju. 

TakoĊe ću istaći sledeće. Hormonska sredstva deluju u nekoliko pravaca da bi smanjila rizik od 

trudnoće. MeĊutim, što je "pouzdanija" zaštita od trudnoće, tim je veća šteta koja se nanosi ţeni. 

RaĊanje dece je sposobnost ţenskog organizma koju je u njega utkao Bog. Borba s ovom 

sposobnošću kao s bolešću će se pretvoriti u prave bolesti. Kontraceptivi, kako hormonski, tako i 

spirale dovode zdrav ţenski organizam u toliko bolesno i rastrojeno stanje da ona više ne moţe 

da zaĉne dete. Ako me recimo, ne boli glava, ali budem uzimao tablete protiv glavobolje siguran 

sam da će me uskoro zaista zaboleti. 

Iako broj dece ubijene hormonskim sredstvima manji nego ubijene spiralama, greh ubistva 

(abortus) ostaje ubistvo. Kvantitet (manje abortusa) u ovom sluĉaju ne prelazi u kvalitet (manje 

sam grešan). Strašno je imati na svojoj savesti ĉak i jednu ubijenu dušu. 

Dakle, broju abortusa koji se u ogromnom broju obavljaju u bolnicama dodaje se mnogo veći 

broj mikroabortusa, koji se prosto ne mogu evidentirati i izbrojati. I mnoge ţene koje smatraju da 

nisu krive za izvršene abortuse u stvari su krive za ubistovo dece zaĉete u njihovoj utrobi. 

Naravno, one nisu znale da su koristeći sredstva za kontracepciju ubijale decu, zato što im to 

niko nije rekao. Ali ubistvo, ĉak i iz nehata svejedno ostaje ubistvo. Krivica za nehotiĉni greh je 

manja nego za svesni, ali zaĉetoj deci to više nije vaţno, ona znaju samo to da su ubijena.  

Beseda 8 

Koliko dece treba da bude? 

Statistika za 2000. godinu u Taldomskom rejonu je bila sledeća: oko 220 porodica s mnogo dece 

u kojima se vaspitava oko 660 dece. Zahvaljujući prostom raĉunanju došao sam do otkrića koje 

me je zapanjilo: ispostavlja se da se mnogoĉlanom porodicom smatra porodica s troje dece. Ovo 

otkriće se nije odmah moglo da uĊe u moju glavu. Ipak reĉ "mnogo" ne mogu da poveţem s 

cifrom "tri". "Mnogo" - pa to je barem pet. 

Naravno, postoje lingvistiĉka istraţivanja koja dokazuju da su u prvobitna vremena ljudi brojali: 

jedan, dva, mnogo. Broj "tri" kod njih navodno nije postojao zbog primitivnog mišljenja. S ovim 

ĉovek delimiĉno moţe da se sloţi: jedan mamont je dobro, dva je još bolje, a tri mamonta je već 

mnogo. Istraţivaĉi slovenskog jezika istiĉu da je pojam "mnogo" kod Slovena i njihovih predaka 

Praslovena koristio ako je objekata bilo pet i više. Svedoĉanstvo za ovo se moţe videti i u 



savremenom ruskom jeziku. Kaţemo, jedno dete, dva deteta, tri deteta, ĉetiri deteta, ali već 

petoro (i dalje) dece, odnosno mnogo dece. 

Još u vreme perestrojke jednom sam na radiju slušao kako govori neka ţena, struĉnjak za 

demografska pitanja. Ona je objasnila da je za odrţavanje brojĉanog stanja stanovništva na istom 

nivou potrebno da 60% porodica ima po troje dece. I to još nije sve: ako ostalih 40% porodica 

bude imalo po dvoje dece, onda će 100 porodica ili 200 roditelja imati samo 260 dece, odnosno 

natalitet stanovništva će biti svega 30%. U stari, nemaju sve preostale porodice dvoje dece i 

realno će u sledećoj generaciji biti samo 230 dece, odnosno natalitet od svega 15%, ovih 15% 

teško da će moći da pokriju mortalitet. Deo dece umire ne dostigavši zrelo doba, a deo odrasle 

dece nikad neće stvoriti porodicu. Dakle, u sledećoj generaciji će biti opet samo 200 roditelja ili 

100 porodica. 

Uz ovakvu postavku ispada da većina porodica (60%) treba da ima mnogo dece po savremenoj 

terminologiji. Sloţite se da je nelogiĉno nazvati porodicu porodicom s mnogo dece kad više od 

polovine svih porodica treba da budu takve. Zato bih ţeleo da znate da je porodica s 1-2 dece još 

uvek porodica s malo dece, porodica s 3-4 dece je normalna porodica, a 5 i više dece je prava 

porodica s mnogo dece. Hteo bih da u vašoj glavi ono što treba da bude norma (ako ne ţelimo da 

se izrodimo) prestane da ima prefiks "mnogo", odnosno da se smatra nekim viškom. Naţalost, 

danas na mlade roditelje koji ţele da imaju treće dete roĊaci i poznanici gledaju u najboljem 

sluĉaju sa snishodljivim osmehom, a pre će biti da vrte prstem pored slepoĉnice: "Dvoje ne 

mogu da prehrane, a još treće raĊaju." Ne plašite se, raĊajte, da biste postali normalna porodica. 

  

Argumenti u zaštitu više dece 

  

Danas porodica s mnogo dece ima sve manje i manje. Skoro niko više ne ţeli da ima mnogo 

dece. Ĉesto još jedno dete biva neţeljeno, sluĉajno. Ĉuvali su se, ali nešto nije pomoglo. Hvala 

Bogu, rešili su se da rode i neprimetno su postali mnogo srećniji, zato što Gospod za svako dete 

roditeljima dodaje sreće. Malo dece predstavlja jedan od oblika egoizma. A egoistiĉnom ĉoveku 

je teško da bude srećan. 

  

Egoizam 

  

Pod egoizmom treba podrazumevati posebnu taĉku gledišta na svet kad ĉovek sve što se dešava 

ocenjuje s taĉke gledišta svojih liĉnih interesa. 

Ako u porodici ima jedno dete, ovakva situacija jako pogoduje stvaranju egoizma u detetu. Dete 

u porodici s jednim detetom vidi ispoljavanje samo jedne volje - svoje, samo jednih ţelja - 



svojih. Naravno i u porodici s jednim detetom prisustvuje još volja roditelja. MeĊutim, ţelja 

roditelja za dete ni iz daleka nije isto što i ţelja njegovog brata ili sestre. Roditelji imaju vlast i 

neopozivi autoritet, zato što ispunjavanje svoje volje mogu da ostvare na silu. Volju svojih 

roditelja dete je prinuĎeno da poštuje, a da u svojim postupcima uzima u obzir ţelje svoje braće i 

sestara - to je već dobrovoljna stvar. I ako u porodici postoji makar još jedno dete u duši 

ĉoveĉuljka moţe da poĉne veliki rad - da svaki svoj korak poredi s interesima drugog ĉoveka. 

MeĊutim, naravno ovaj rad moţe i da ne poĉne - sve zavisi od roditelja. Ali, što bude više dece, 

tim lakše će roditeljima biti da pomognu svom detetu da savlada egoizam.  

Danas se ĉesto mogu ĉuti sledeće reĉi: mogu da obezbedim srećno detinjstvo (solidno 

obrazovanje ili t.sl.) samo jednom detetu, maksimum dvoma. Zvuĉi ako ne ubedljivo, ono makar 

logiĉno. MeĊutim, ţivotna logika je drugaĉija. Ako je dete jedno, od njega roditelji ĉesto ţele da 

naprave vunderkinda, ako ne velikog, onda u krajnjoj meri malog vunderkinda koji bi umeo da 

peva i da igra, da svira klavir i gitaru, koji bi umeo da drţi kiĉicu u rukama, da poznaje 

jurisprudenciju, menadţment i marketing (ni dan-danas ne znam taĉno znaĉenje ovih muĉnih 

reĉi). I cilj roditelja postaje da izvedu dete u ţivot. "Neka imamo jedno dete, ali zato ono neće 

biti obiĉan ĉovek." Roditeljske ţelje se prirodno, prenose na dete, ono ih upija svom dušom, i 

poĉinje iskreno da ţivi s verom u to da je on zaista neka posebna liĉnost. Interesovanja deteta 

poĉinju da igraju preveliku ulogu i ono se navikava na to da se njegova interesovanja uvek 

stavljaju na prvo mesto, a ovo i jeste odreĊeno vaspitavanje egoizma u detetu. 

  

Izdržljivost 

  

Na bogosloviji sam, razume se, poznavao mnoge studente. MeĊu bogoslovima su bila i braća iz 

porodica s mnogo dece. Nije ih bilo toliko mnogo - dve-tri porodice. Na primer, najstariji brat je 

već studirao na fakultetu, srednji je završavao bogosloviju, a najmlaĊi se tek upisao. Po pravilu, 

oni su se isticali, ali ne zato što su se razmetali, već zbog svoje dobrote, spremnosti da pomognu 

i otvorenosti. 

Posle upisa na bogosloviju ĉovek ĉesto dospeva u priliĉno stroge uslove, koji liĉe na vojne 

akademije. Na primer, ĉak je i svakodnevni ţivot bio priliĉno surov. U godinama kad sam se ja 

školovao uĉenici prvog razreda su po pravilu bili smešteni u priliĉno velike sobe i u svakoj od 

njih je bilo po oko 20 kreveta. I dobro se sećam kako se mnogo moj cimer koji je leţao na 

susednom krevetu nervirao kad nije mogao da zaspi dok su se njegovi drugovi iz razreda noću 

došaptavali. Nije mogao da se odmori danju, zato što je prosto bilo nemoguće ostvariti tišinu 

danju. Ĉesto je morao da negoduje i ponekad da se svaĊa sa svojim cimerima. On je bio jedinac 

u porodici. 

Potpuna suprotnost ovakvim neţnim bićima bili su bogoslovi iz porodica s mnogo dece, od kojih 

sam jednog znao bliţe. On je tonuo u san ĉak i u prolaznoj sobi, gde su ljudi stalno išli iz jedne 

sobe u drugu. Mogao je mirno da zaspi i kad je na susednom krevetu po desetak bogoslova pilo 

ĉaj diţući galamu. 



Liĉno bih ţeleo da moja deca ĉvrsto stoje na nogama, da budu vrlo izdrţljiva i da lako podnose 

sve teškoće. U porodici s mnogo dece ona će lako moći tako da se prekale. 

  

S trećim je lakše 

  

Mnogi se ne odluĉuju da rode više dece s uţasom se sećajući neprospavanih noći, prljavih 

pelena, bolesti, odlazaka kod lekara itd. Zaista, svako dete zahteva mnogo snage. Ali, po pravilu, 

s drugim detetom je lakše nego s prvim, a s trećim je mnogo lakše nego s drugim. Na prvom 

detetu praktiĉno svi dobijaju ĉvoruge. Greške ne pravi samo onaj ko ništa ne radi. Na drugom 

detetu greške već poĉinju da se ispravljaju, a poĉevši od trećeg deteta ţena postaje već 

"profesionalna" mama. 

Koliko grešaka se pravi s prvim detetom! Najprostiji primer ću navesti iz sopstvenog ţivota. 

RaĊa se prvo dete, kod kuće svi idu na vrhovima prstiju, sve goste strogo upozoravaju: "Pst, dete 

spava, šapućite." Istina, kako se moţe govoriti glasno u prisustvu deteta ako moţe da ga probudi 

ĉak i kamion koji prolazi pored kuće? Nakon godinu i po dana raĊa se drugo dete, istorija se 

skoro ponavlja, iako je već teţe ne remetiti tišinu. Na kraju se raĊa treće, pravo dete iz "porodice 

s mnogo dece". O tišini ne moţe biti ni reĉi, jer po kući stalno jurcaju dva motorĉića koja diţu 

buku. Roditelji su već izbavljeni od nuţnosti da stvaraju idealnu tišinu, a beba se, sa svoje strane, 

ne trza na svaki šum i budi se samo ako u njena kolica u punoj brzini neko udari biciklom sa 

tricikl. Broj besanih noći se smanjuje, pošto mama već zna kako da nauĉi dete da se ne budi noću 

radi dojenja. 

  

Slobodno vreme (ili Repić) 

  

Svako dete zahteva paţnju. Ono je kao sunĊer koji sve upija, ne moţe bez opštenja. Dok je dete 

jedno jedini izvor komunikacije za njega su roditelji. Dete kao repić trĉi za njima, ili ako još ne 

ume da trĉi ĉesto traţi da ga nose ili da se barem neko nalazi pored njega. Od deteta ĉovek 

bukvalno nema kuda da se dene, ono brzo primećuje odlazak roditelja. Mnoge mame rodivši 

jedno dete s uţasom misle da slobodnog vremena s drugim detetom uopšte neće biti. MeĊutim, 

nije tako. Kad repića ima već dva ona se mogu spojiti! Kad je drugo dete (ćerka) napunilo nešto 

malo više od godinu i po dana postalo je dovoljno odraslo da moţe da se igra sa starijim. Mi smo 

tad odahnuli. Sad nisu jurcali za nama nego jedno za drugim. Nama je preostajalo samo da 

periodiĉno rešavamo konflikte izmeĊu dece mireći ih, uĉeći ih da jedno drugom popuštaju i da 

sve dele. 



A i treće dete je već sa pola godine moglo da se stavi da sedi nedaleko od starijih i ono je barem 

pola sata moglo sa zanimanjem da gleda kako se oni igraju. Da li se moglo zamisliti da najstarije 

dete s pola godine ostavimo samo makar na deset minuta? 

Naravno, brige s troje dece postaju veće, ali starija deca već s ĉetiri godine mogu da budu 

pomoćnici, makar u tome što će se poigrati s mlaĊima oslobaĊajući vas za druge poslove. 

  

Gubitak kontrole 

  

Ako je dete u porodici samo, šansa da će roditelji izgubiti kontrolu nad svojim detetom je vrlo 

velika. Iako je naizgled lakše paziti na jedno dete nego na petoro. 

Jednom kupujemo u prodavnici odeću za svoju decu. Prodavaĉica sa zavišću gleda našu decu i 

kaţe: "Sigurno vam je lako s decom, ona se verovatno mnogo sama igraju. A mi imamo jedno. 

Dosadno mu je samom, a mi ne moţemo stalno njime da se bavimo. Ali, nije strašno - sad ćemo 

ga dati u vrtić pa će biti lakše." 

Naravno, detetu s ogromnom energijom i maštom, nije dovoljno samo opštenje s roditeljima, ono 

traţi društvo sebi slilĉnih. MeĊutim, jedna je stvar ako se mnogo druţi s braćom i sestrama s 

kojima dobija isto vaspitanje, a potpuno je druga stvar ako veći deo vremena provodi meĊu 

drugovima koji su daleki od vaših predstava o moralu i od vaših ţivotnih principa. S 14-15 

godina, kad dete postaje odrastao ĉovek, roditelji s uţasom shvataju da njihov sinĉić ili kćerka 

postaju za njih potpuni tuĊinci. "Otkud to u njemu?" ĉudiće se roditelji. A radi se o tome što je 

dete veći deo vremena provodilo van porodice i formiralo svoj karakter negde sa strane. 

  

Uloga starijeg 

  

Prvo dete ĉesto biva razmaţeno. Nije baš lako izbaviti se od kaprica. MeĊutim, postoje uslovi 

koji pomaţu u borbi protiv kaprica. 

Evo jedne ilustracije iz ţivota ovim povodom. Naše najstarije dete je zbog našeg neiskustva 

mnogo bolovalo u uzrastu od jedne do dve godine. To je još više pomagalo da bude razmaţeno. 

Jednom smo kupili veliku lubenicu, doneli je kući i poĉeli da se bavimo svojim poslovima. 

Najstarije dete koje je tada napunilo tri i po godine pola sata je išlo za nama i kukalo: "Tata, kad 

ćemo da jedemo lubenicu?" Iz iskustva zna da će ako dugo kuka ili ĉak zaplaĉe brzo ostvariti 

svoje. Na kraju, posle izvesnog vremena ja pristajem. MeĊutim, došavši u kuhinju sa sinom 

vidim da je tamo nered. "Ĉekaj, sad ćemo ovo da sredimo, a onda će biti lubenica." Dete poĉinje 

da kuka i da dosaĊuje duplo više. U kuhinji se pojavljuje kćerka koja nema još ni dve godine: 



"Tata, 'benica," ona poĉinje da istiĉe svoje zahteve. "Sad će poĉeti," mislim sa uţasom. MeĊutim, 

u pomoć neoĉekivano dolazi stariji sin: "Šta ti je, Ulijana, zar ne vidiš da tata sprema? Sad će da 

spremi i biće lubenica." Nastavljam da spremam i s ĉuĊenjem zapaţam kako se iz kapricioznog 

deteta koj je kukalo stariji sin u tren oka pretvorio u starijeg brata, koji je u toku sledećih deset 

minuta vaţno nagovarao sestru da još malo priĉeka. 

  

Kako izaći na kraj s njima? 

  

Razgovarao sam sa dva sveštenika koji imaju mnogo dece i pitao ih kako oni izlaze na kraj. 

Jedan od odgovora je bio sledeći: "Posle petoro dece već ne primećuješ koliko ih ima. U smislu 

da teškoća nema više prilikom raĊanja još jednog deteta." To je govorio sveštenik koji je imao 

sedmoro dece. Zaista, kad se pojavi peto dete, najstarije po pravilu ima oko 10 godina. To je već 

pravi pomoćnik. Do šestog raste već drugi dragoceni pomoćnik itd. 

Jednom smo imali goste, ţiveli su kod nas nekoliko dana. I popadija i ja smo primetili da 

moramo malo više paţnje da posvetimo disciplini. S troje male dece (dvoje naših i jedna mala 

gošća) morali smo da promenimo raspored jela. Kad je Grigorije (najstarije dete) bio sam, 

razume se, zadovoljavali smo njegove kaprice. Ako neće da jede sad, dobro, poješće kasnije. S 

dvoje se istorija ponavljala. Na kraju, nahraniš jedno, posle pola sata drugo, posle sat vremena 

prvo je opet ogladnelo. To već nije baš zgodno, ali smo s dvoje još izlazili na kraj. Kad se 

sakupilo troje dece shvatili smo da nismo više u stanju da hranimo svako posebno. Onda smo 

poĉeli da stavljamo sve troje dece za sto odjednom i ĉim je neko pokušavalo da ispolji svoj 

karakter odmah bi izletelo od stola ili bi dobro dobilo po turu. Proces hranjenja troje dece ubrzo 

je poĉeo da oduzima mnogo manje vremena nego dvoje. Onda smo se setili priĉa starijih ljudi o 

njihovom detinjstvu. Svi sede za stolom, niko ne sme ni da pisne. Prvi jede otac, zatim svi ostali. 

Za smeh i razgovor odmah dobiješ kašikom po ĉelu tako da sve puca. Dete je u stara vremena 

raslo u potpuno drugim uslovima, gde nije bilo mesta za bilo kakve kaprice. Kad je dete jedno, 

mami je lakše da sama opere sudove, veš, da pomete. Kakvo će dete pritom odrasti - jasno je. Ali 

kad dece ima mnogo mama je prinuĊena da vaspitava u njima marljivost već prosto zbog toga što 

sama više ne moţe da izaĊe nakraj. 

Zakljuĉak je prost - atmosfera u porodici s mnogo dece primorava roditelje da pravilno 

vaspitavaju decu, izbavljajući ih od svakog povlaĊivanja deci. I ubrzo roditelji s mnogo dece 

dobijaju ĉitavu brigadu pomoćnika. 

  

Kako prehraniti ovoliko drekavaca? 

  



Ovoj temi, oĉigledno treba posvetiti posebnu besedu. Zasad se jednom reĉenicom moţe 

odgovoriti: ako neko ţeli da ima mnogo dece on će ih imati, ĉak i ako imetak u porodici nije 

velik. Ako ĉovek ne ţeli da ima decu, on će, ĉak i ako je bogat govoriti sebi: ne, neću moći da ih 

prehranim. Za nekoga dete predstavlja suvišna usta, a za nekoga izvor radosti. 

Misao o tome da loše ţivimo je mit. Naravno, mogli bismo da ţivimo i bolje, ali ne ţivimo loše. 

Sećam se priĉa starijih ljudi o tome da su šećer prvi put bez problema mogli da kupe tek 50-ih 

godina, a meso 60-ih. I oni su ţiveli, i preţiveli su i nekoliko puta jaĉi su od naše generacije.  

Ako razmislimo kako ţivimo i kako trošimo svoj novac obuzima nas uţas. Kod nas je iz 

Krasnojarska doputovala baka. Ĉim je došla poĉeli smo dva puta reĊe da kupujemo novu odeću 

za decu. Sad su se sve špilhozne i hulahopke popravljale, krpile i trajale su po dva-tri puta duţe. 

Prvo nam je bilo neobiĉno da vidimo hulahopke s ogromnim zakrpama, ranije bismo ih prosto 

bacili bez popravljanja. Ĉak nas je na poĉetku bilo sramota što naša deca idu kao neki siromasi. 

Ali, kasnije smo se navikli i ne vidimo u tome ništa strašno ili sramotno. 

Kvalitetna odeća moţe da sluţi vrlo dugo. Naše najmlaĊe dete i dan-danas koristi zimske 

pantalone u kojima je odraslo već petoro dece - dvoje dece moje sestre i naših starijih troje. 

Odnosno, najmlaĊe je već šesto, koje ih nosi. Kvalitetna obuća bez problema izdrţava troje-

ĉetvoro mališana. Istina, u starijem uzrastu ne više od dvoje dece. Setimo se engleske poslovice: 

"Nismo tako bogati da kupujemo jeftine stvari." Na primer, mami predstoji izbor: kakve 

pantalone da kupi - za 100 ili za 200 rubalja? "Mi smo siromašni, moţemo da othranimo samo 

jedno, kupujemo za 100!" Obiĉno je to kineska roba široke potrošnje koja na ovom jedinom 

detetu u porodici završava svoje postojanje. Ukupno: 100 rubalja po detetu. Mama koja ima više 

dece mora da kupi pantalone za 200 rubalja, ali su one dovoljne za ĉetvoro dece. Ukupno: 50 

rubalja po detetu. 

Roditelji lako mogu da razmaze jedno dete. Bombone, keks, sladoled itd. Sve se završava 

skupim lekovima protiv alergije, dizbakterioze, ĉira (u Taldomu je već bilo sluĉajeva kad su deca 

sa 14-16 godina imala ĉir). A s druge strane, pred oĉima mi je nekoliko velikih porodica s krajnje 

oskudnim sredstvima u kojima rastu normalna, zdrava deca. Ograniĉenost sredstava primorava ih 

da se hrane skromno, deca ni iz daleka ne vide poslastice svaki dan. Oni moraju da štede, ali 

deca od toga ne postaju slabunjava i bolesna, pre će biti obrnuto, jer, pokazalo se da je litar 

mleka koji se uzima od mlekara po 10 rubalja mnogo kvalitetniji od tetrapaka koji je u 

prodavnici kupljen za 16 rubalja. A meso ili riba spremljeni svojim rukama su mnogo korisniji 

nego kobasica ili štapići od krabe u kojima je koliĉina pravog mesa ili ribe sasvim mala. 

Isto se moţe reći i za odeću. Da li odrastao gradski ĉovek ima mnogo zaista iznošenih stvari? 

Praktiĉno vrlo malo! Odeća se po pravilu ne menja zato što više ne moţe da se nosi, već zato što 

se promenila moda, kroj je već demode. I najmanja zakrpa na jakni ili mantilu je prosto 

nedopustiva, jer će ĉovek izgledati kao prosjak ili beskućnik. 

Šta mi je potrebno da proĊem glavnom seoskom ulicom? Mislim da su mi potpuno dovoljne 

ĉizme od ĉoje, radniĉke pantalone i košulja s parom zakrpa na rukavima. Potpuno pristojan 

izgled. A šta treba da obuĉem da se prošetam glavnom gradskom ulicom? Sve što bude na meni 

koštaće dva-tri puta više. Zato je u stvari do pravog siromaštva ili gladi još daleko. A svi 



razgovori o siromaštvu su izazvani prosto navikom na komforan i bezbriţan ţivot, kojeg, 

naravno, neće biti ako se rodi nekoliko dece. 

Da bi se imalo mnogo dece treba se samo odluĉiti, treba ĉovek da bude spreman da ţivi radi 

svoje dece i da zaboravi na sebe. Dok razmišlja samo o sebi porodica s mnogo dece će mu 

izgledati kao pakao. A kad sve misli i ţelje budu vezane za sopstvenu decu porodica s mnogo 

dece će biti jedini uslov za sreću. 

  

Penzija (ili: šta čeka supružnike koji su rodili samo jedno dete ili su ostali bez dece) 

  

MeĊu ljudima su ĉesto uvreţene laţne predstave o ovim ili onim predmetima. Na primer, skoro 

svi smatraju da svoju penziju obezbeĊujemo doprinosima koji se uplaćuju u penzioni fond. 

Odnosno, mi kao da zaraĊujemo sebi penziju, tj. kao da uplaćujemo svoj novac u neku banku, 

odakle ćemo zatim, kad ostarimo, dobijati penziju.  

Avaj, avaj, avaj!!! Sve se odvija drugaĉije. Novac koji zaraĊujemo i uplaćujemo u penzioni fond 

se ne ĉuva za naše buduće penzije, nego se koristi za penzije nama savremenih penzionera. Oni 

su nas rodili, vaspitali, da bismo ih mi, generacija koja sledi za njima, hranili. A nas će da hrani i 

da obezbeĊuje našu starost, već druga generacija, ona koja sledi za nama. 

Pa šta onda? Šta se od toga menja? Jedna generacija ili druga, ali neko će nas hraniti, nikuda se 

neće denuti! Mi uplaćujemo, i oni će! 

Ipak, nije baš sve tako jednostavno. Po proraĉunima struĉnjaka za demografske probleme, ako 

natalitet ostane isti do 2030. godine će na jednog ĉoveka koji radi dolaziti dva penzionera. Danas 

je srednji nivo nataliteta 1,17 na jednu porodicu umesto neophodnih 2,2-2,3. U Evropi 1,7, oni 

takoĊe izumiru, ali ne tako brzo. Zaista, ako u porodici u proseku ima jedno dete, koliko dece će 

pomagati roditeljima u starosti? Jasno je da će to ĉiniti jedno, drugo nema odakle da doĊe. Na 

njegovom vratu će sedeti dvoje staraca, dok na svakog ĉoveka koji radi treba da bude jedan 

stariji ĉovek. Doprinosi za penzioni fond kroz 30 godina moraju postati dva puta veći. 

Danas ljudi ĉesto raĊaju jedno dete ubeĊujući sebe u to da samo tako moţe da me se obezbedi 

srećno detinjstvo. A šta pritom spremaju dragom ĉedu za 30-ak godina? Tada će se roditelji 

upravo odlaziti u penziju. Oni sinu ili kćerki spremaju lep poklon - udvostruĉeni doprinos za 

penziju. 

Svaka generacija koja radi hrani starce i decu. Zaista, lakše je othraniti jedno dete ili uopšte 

nemati decu. Danas mama i tata obezbeĊuju srećno detinjstvo jednom detetu (više ne govorim o 

razmaţenosti ovog deteta), a da li će se sutra (odnosno kroz 30 godina) ovo razmaţeno srećno 

ĉedo brinuti o oba svoja roditelja? 



Zar danas ima malo usamljenih staraca? A sutra će ih biti duplo više. Ako nisi rodio i vaspitao 

dvoje-troje dece spremaj se za staraĉki dom gde će biti jedna medicinska sestra (ili dadilja) na 

deset-petnaest staraca. 

Zašto se danas aktivno razmatra pitanje o mogućnosti eutanazije kad bolestan starac moţe biti 

ubijen ako da svoj pristanak? Zato što neko sprema naš razum i srca za potrebno rešenje. Uskoro 

će staraca biti mnogo i neko ţeli da nas nauĉi da ubijamo najslabije - bolesne. TakoĊe je lakše 

ubiti bolesnog starca nego ga negovati. Sve je povezano. Prvo nas navikavaju na misao da se 

raĊaju samo ţeljena deca. MeĊutim, kroz 30 godina ova ţeljena deca će biti spremna da ubiju 

svoje (ili tuĊe - to nije vaţno) bolesne starce, zato što teško da će poţeleti da hrane duplo više 

staraca. Strašno je, ali za 30 godina ovi starci ćemo biti mi - oni koji su se odrekli raĊanja dece. 

Zašto danas o tome skoro niko ne govori? 

Crkva ne samo da govori nego u poslednje vreme na sva zvona viĉe o onome što nam se dešava. 

A van Crkve zaista skoro svi ćute. Starija generacije neće doţiveti ovo strašno vreme. Ona je 

pošteno rodila nas, srednju generaciju i sigurna je da ćemo ih mi nekako prehraniti. MlaĊa 

generacija raste i ništa ne shvata. A mi, srednja generacija, kuda gledamo, o ĉemu razmišljamo? 

Razmah industrije zabave nam zatvara oĉi. Ne daju nam da vidimo i ĉujemo, a mi to i ne ţelimo. 

MeĊutim, vratimo se pitanju penzije. Ţalosno je što visina penzije i danas ne zavisi od broja 

dece. Dvoje ljudi dobijaju istu platu, uplaćuju iste doprinose u penzioni fond. Ali jedan vaspitava 

troje dece, a drugi nijedno. Prvi troši manje novca na sebe, koristeći ga za decu, i dva puta više 

radi kod kuće. Vaspitanje dece je drugi i odgovorniji posao. Korist od ovog posla će imati celo 

društvo, ali svaka porodica ovaj podvig nosi na svoju inicijativu, ne dobijajući za ovaj izuzetno 

teţak rad gotovo ništa od drţave. Drugi ĉovek koji nema dece sav novac troši na sebe, ima 

gomilu slobodnog vremena, uopšte ţivi digavši sve ĉetiri uvis. I posle toga oni će dobijati istu 

penziju? Ja bih ĉiste savesti duplo povećao penziju roditeljima s mnogo dece, a roditelju s malo 

dece bi pritom na njegovo negodovanje moglo da se odgovori: "Ti se svoje već potrošio na sebe 

u mladosti." 

U raznim drţavama i raznim epohama uvodili su se specijalni porezi s ciljem povećanja natalitet. 

Na primer, u sovjetsko vreme je postajao porez na neoţenjene, samce i graĊane s malo dece. 

Kako je ţalosno što ovakvog poreza nema i u savremenoj Rusiji. Sredstva koja bi se dobila od 

ovog poreza mogla bi se iskoristiti za podršku porodica s mnogo dece. 

Ĉak je i sovjetska drţava uvodeći ovakav porez shvatala da što je više dece tim je više ruku koje 

rade, tim je zemlja jaĉa. A savremeni ĉovek se sve više boji prekobrojnih usta koja će pojesti 

njegovo parĉe. Ranije, kad nije bilo nikakvih fondova sve je bilo prosto i jasno. Deca su 

blagoslov Boţji. Što manje radnih ruku u porodici - to gore. "U starosti će me negovati moja 

deca, neka ih bude više!" Ako ne izrodiš decu doći će vreme, umrećeš, neće imati ko ni da te 

sahrani. 

Zbog niskog nataliteta kroz 30 godina će biti loše svima osim moţda onim retkim porodica koje 

se nisu plašile da imaju mnogo dece. NJihova deca neće ostaviti roditelje ni u najteţim 

okolnostima. 



Sad se ĉesto na decu gleda kao na kaznu sudbine. MeĊutim, istinska kazna će nas zadesiti ako se 

ne probudimo iz duhovnog sna koji nam ne dozvoljava da uvidimo najprostije stvari.  

Beseda 9 

Ko je glava porodice? 

  

Danas ću pokušati da izloţim pogled na porodicu, koji je kod nas u Rusiji postojao u toku dugog 

niza vekova, pogled Pravoslavne Crkve na odnose izmeĊu muţa i ţene. Ali poĉeću malo 

poizdalje, od zablude koja se duboko ukorenila u umovima ljudi. Većina ljudi dalekih od Crkve 

smatra da navodno Crkva tvrdi da je ţena niţe biće od muškarca, da je ona biće niţe vrste. 

Ovakav utisak mogu da steknu oni koji su nešto naĉuli o crkvenim obiĉajima, ali ne razumeju 

suštinu pojave. S jedne strane moţe se uĉiniti da je stvarno tako. Vidite, ţena ne moţe da primi 

svešteniĉki ĉin, ţenama je zabranjen ulazak u oltar, a za vreme Venĉanja ĉitac ĉita "strašne" reĉi 

iz Poslanice apostola Pavla: "Ţena da se boji svojega muţa" (Ef. 5, 33). Stvarno je hrišćanstvo 

nekakva religija muškaraca-porobljivaĉa ţenskog pola. 

Pokušaću da izloţim pravilno pravoslavno uĉenje o prirodi muškog i ţenskog pola. U stvari, 

samo je hrišćanstvo ukinulo prezriv odnos prema ţeni koji je vladao u celom svetu. Upravo 

hrišćanstvo je izjavilo da je ţena isti takav ĉovek kao i muškarac i da je ljudska priroda 

jedinstvena za muškarce i za ţene, jer kako kaţe apostol Pavle: "Nema muškog pola ni ţenskog, 

jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu." (Gal. 3, 28). Ali, istovremeno Crkva ne ćuti o razlikama koje 

postoje izmeĊu muškarca i ţene. Hajde da analiziramo ove razlike, a zatim da istaknemo i ono u 

ĉemu su muškarac i ţena potpuno jedinstveni. 

Ĉovek se po uĉenju Crkve sastoji od duha, duše i tela. Poĉećemo da analiziramo ĉoveka po redu. 

  

Telo. U to da se muškarac po svojoj telesnoj (fiziološkoj) graĊi razlikuje od ţene niko ne sumnja. 

Postoji ĉitava oblast medicine - ginekologija, koja se bavi iskljuĉivo ţenskim bolestima. 

Muškarci od ovih bolesti prosto ne pate. Već smo razmatrali telesne razlike kad smo govorili o 

grehovima protiv porodice. Podsetiću na to da je ţenski organizam mnogo sloţeniji od muškog. 

Naveo bih sledeće poreĊenje: muški organizam je kao pisaća mašina, a ţenski organizam je kao 

kompjuter s printerom. Mašina ne zavisi od struje, ona se moţe popravljati uz pomoć šrafcigera i 

ĉekića. Ali, mogućnosti kompjutera su mnogo veće iako je mnogo neţniji. 

Istaći ću vrlo vaţnu stranu: sve razlike u telu izmeĊu muškarca i ţene su vezane za raĊanje dece. 

Sve osobenosti ţenskog organizma su one koje su joj Bogom date radi raĊanja dece. I osobenosti 

muškog tela su takoĊe vezane za porodicu. Kad je ţena trudna ili doji ona postaje nezaštićena. 

Zaštitu treba da obezbedi muţ kojem je Gospod radi toga dao fiziĉku snagu. 

Bezumno je govoriti da je ţena u pogledu telesne graĊe na niţem nivou od muškarca. Oni su 

(muškarac i ţena) razliĉiti, ali niko nije na višem ili niţem niovu od drugog. Ĉak su i dve ruke 



jednog ĉoveka razliĉite. Leva ruka ne moţe mnogo toga što moţe da uradi desna i obrnuto. Ako 

je u pitanju takmiĉenje u teškoj atletici, naravno da je ţena slabija. A ako se takmiĉe u 

sposobnosti da nošenja i raĊanja dece muškarac je prosto nemoćan. 

Duša. U ĉovekovoj duši sveti oci ponekad izdvajaju sledeće sile: razum, volja i osećanja. 

  

  Muž Žena 

um   

volja   

osećanja   

  

Draga deco, odgovorite mi ko je pametniji: muškarci ili ţene? Prvo odgovaraju devojke, onda 

mladići... Da, mišljenja su se podelila. U stvari, pitanje koje sam postavio je formulisano potpuno 

pogrešno. Ne moţe se govoriti ko je pametniji i ko je gluplji. Radi se o tome što su razum 

muškarca i ţene prosto razliĉiti. Kod muškaraca je razum više razumski, sklon strogoj logici. 

Ţenski razum je intuitivniji. Zapamtimo, ţena nije gluplja od muškarca, ali je ţenska logika 

drugaĉija. Ĉesto ţena svojom ţenskom intuicijom moţe mnogo brţe da se snaĊe u zamršenoj 

situaciji, posebno u klupku ljudskih odnosa. 

Sledeće pitanje: ko ima više volje? Već vam je jasno da je pitanje opet nekorektno. 

Kad se govori o tome da muškarci imaju karakter s jaĉom voljom, ovo u stvari ne znaĉi da 

muškarci imaju volju, a ţene je nemaju. Volja je takoĊe razliĉita. Kod muškaraca je kruta, jarko 

izraţena, a kod ţena je mekša i zbog toga je neprimetna. To se naroĉito vidi u vaspitavanju dece. 

Otac će pre postići da dete ispuni njegovu volju direktnom prinudom, a majka neţnošću, 

zaobilazeći oštre ćoškove u detetovom karakteru. 

Kad sam jednom ovo pitanje (ko ima jaĉu volju?) postavio u slušaonici u kojoj je bilo nekoliko 

oţenjenih muškaraca oni su u jedan glas rekli: "Naravno, ţena!" Oni su na svojoj koţi već 

iskusili uticaj ţenske volje. Ţena moţe da ima veoma jaku volju, ali se ona blago ispoljava. Ako 

ţena ţeli da postigne svoje, ona neće vikati na svog muţa: "Ah, ti lengove, opet leţiš na kauĉu! 

Ustaj, lenjivĉe, da radiš!" Ne, naravno da neće. Neţno će prići muţu i neţnim glasom reći: "Mili, 

prošle godine si napravio tako zgodnu i lepu poliĉicu. Napravi mi još tri takve. Ti si moj 

vrhunski majstor!" Muţevljevo srce će se naroĉito rastopiti od poslednje reĉenice i on će odmah 

krenuti da ispuni molbu svoje voljene ţene. 

Ispoljavanje osećanja je takoĊe razliĉito. Muškarac slabo ispoljava svoja osećanja, sve svoje 

utiske poredi s argumentima razuma. A ţena je naprotiv, sklonija burnom ispoljavanju svojih 

emocija. Teško da ćemo na sahrani videti muškarce koji ridaju i ĉupaju sebi kosu. Ali 

istovremeno su ţene zahvaljujući svojoj emocionalnosti osetljivije na tuĊu bol. Ţeni je 

svojstvenije da prigrli dete i da se razneţi. 



Moţe se navesti sledeća slika, koja ilustruje razliku u osećanjima izmeĊu muškarca i ţene. Na 

primer, ima razliĉitih vaga. Postoji vaga uz pomoć koje se u zadrugama mere vozila. Na vozilo 

se natovari krompir (jedno pet tona) i ono se vozi u prostoriju za merenje da bi se utvrdila teţina. 

A ima vaga uz pomoću koje juvelir precizno do miligrama moţe da izmeri proizvode od 

dragocenih metala. Ako na ovu malu vagu stane isti onaj kamion od pet tona, od male vage neće 

ostati ništa. Isto se ĉesto dešava sa ţenom koja dospeva u ekstremnu situaciju. Moţe se desiti da 

njena psiha ne izdrţi. 

Evo jednog sluĉaja iz ţivota. Roditelji su ostavili dete od godinu dana na dve minute. Ono pada u 

vodu u bazen i poĉinje da se davi. Već u sledećem trenutku otac u uţasu nalazi dete koje pluta 

licem okrenuto na dole na površini vode, juri s njim kući da bi mu dao veštaĉko disanje. Kad 

ugleda muţa koji nosi pomodrelog sina koji je već prestao da diše, majka prosto pobeţe u šoku u 

drugu sobu s reĉima: "Ne mogu to da gledam, on je već potpuno plav." Dete je spaseno, ali ćemo 

iz ove priĉe zapamtiti sledeće. Nije majka otišla zbog toga što nije volela sina i nije htela da mu 

pomogne, već prosto to nije mogla da uĉini. Ona je lako mogla da uhvati svaki pokret u 

raspoloţenju deteta, što otac nije mogao zbog njemu svojstvene grubosti osećanja, ali njenu 

snagu premašuje da gleda dete kako umire. Zato manja osećajnost i mirnoća koji su svojstveni 

muškarcu omogućavaju da se adekvatno ponaša u vanrednim okolnostima. 

Da rezimiramo ono što je reĉeno: 

  

  

  Muž Žena 

um logika intuicija 

volja ĉvrstina mekoća 

osećanja mirnoća osećajnost 

  

Svemu što je reĉeno o duševnim snagama muškaraca i ţena treba dodati sledeće. Razlike u 

duševnoj snazi potiĉu od raznih uloga koje muškarac i ţena treba da imaju u porodici. Ţena je 

kao majka i supruga osetljivi barometar, koji treba da uhvati duševno stanje svakog ĉlana 

porodice da bi svojom neţnošću i paţnjom pomogla muţu da pravilno usmeri decu prilikom 

njihovog vaspitavanja. Ţena stvara unutrašnju atmosferu u porodici. NJoj je Bog za to dao sve 

potrebne moći: posebnu intuiciju, mekoću karaktera i osećajnost. Muškarac je kao otac i muţ 

glava porodice koji treba da ume da donosi odluke i da snosi odgovornost za celu porodicu. Muţ 

je spoljašnja zaštita za celu porodicu, njemu je Bog za to dao sve što mu je potrebno: logiĉan um, 

ĉvrstinu volje, sposobnost da se ne prepušta sluĉajnim emocijama.  

Osobenosti duševnih snaga u kontekstu porodice postaju vrline. Na primer, razliĉita osećajnost 

muškarca i ţene je prosto neophodna. Oni se dopunjuju u porodici, bilo bi im teško jednom bez 

drugog. Vaspitavajući decu bez ţene otac bi mogao prosto da ne primećuje mnogo onoga što se 

dešava s decom. A majka bi vaspitavajući decu bez muţa ĉinila mnoštvo grešaka zbog 



spoljašnjih okolnosti koje je pritiskaju. Odnosno van porodice specifiĉnosti svakog pola postaju 

ili poroci ili se doţivljavaju kao nedostaci. 

Fiziĉka snaga muškarca koja nije usmerena na zaštitu porodice pretvara se u huliganstvo. Ţenska 

emocionalnost i osećajnost bez porodice ţenu ponekad uvlaĉe u strašne grehove. Mekoća 

ţenskog karaktera za neudatu ţenu u naše surovo vreme postaje kazna koje ţena ţeli da se izbavi 

kao prokletstva. I tako dalje. 

MeĊutim, opasno je odricati se uloge koja je Bogom predodreĊena. Na primer, ţena ţeli da bude 

nezavisna i hrabra, ali zbog toga treba da unakazi svoju prirodu. A kad ova hrabra ţena stupi u 

brak ona više ne moţe da ispuni svoju ulogu u porodici. Isto se dogaĊa i s muškarcima kao gube 

svoju muţevnost. 

Ovde treba malo zastati. Da me ţene ne bi optuţile za to da ţelim da ih ponizim i potĉinim 

muškarcima objasniću šta za mene znaĉi reĉenica: "Muţ je glava porodice". 

Treba jasno razdvojiti dva pojma - "glava" i "despot". Po ĉemu se oni razlikuju? Ukratko se 

moţe reći ovako: glava odgovara za sve što se dešava i kriv je za sve. A despot - naprotiv - ni za 

šta ne odgovara i za njega su krivi svi unaokolo. 

Ko je kriv ako se ĉovek okliznuo: glava ili noga? Jasno je da je glava. Ona ima oĉi koje treba da 

gledaju pred noge na putu, ona ima pamet koja treba da bira bezbedniji put. Ona ima uši koje je 

slušaju, koje treba da biraju bezbedniji put. Ona ima uši koje slušaju da li prolazi automobil. Evo, 

muţ treba da bude takva glava i da odgovara za sve. 

Mala ilustracija da bi se shvatilo po ĉemu se glava razlikuje od despota. Muţ i ţena se spremaju 

na dalek put. Ţena se dugo lickala ispred ogledala, birajući odeću, zakasnili su na autobus, znaĉi 

i na voz. Ko je kriv? Uobiĉajeni odgovor: ţena. Nije istina! Kriv je muţ! Gledajte sami: pa on je 

znao da ţena voli dugo da se sprema birajući odeću. NJemu je od Boga dat jasan um, sposobnost 

da trezveno rasuĊuje i da na sve raĉuna. Zašto nije iskoristio svoje sposobnosti i nije se dosetio 

da odredi vreme za izlazak iz kuće za pola sata ranije? Zašto nije proraĉunao sve moguće 

propuste? Muškarcu je data ĉvrsta volja. Zašto je nije iskoristio da bi na vreme odvojio ţenu od 

ogledala? Muškarcu su data gruba osećanja. Zašto se prepustio osećanjima, bio dirnut i divio se 

svojoj ţeni-lepotici koja se lickala ispred ogledala? Kriv je samo on! 

Ako je muţ prva glava porodice, on neće prekorevati ţenu za kašnjenje, već će za sve kriviti 

sebe. A despot će histeriĉno vikati na ţenu koja je ispred ogledala doterivala pola sata duţe i 

uopšte je kriva za sve njegove neuspehe. 

Zato, kad Crkva kaţe da je muĊ glava porodice, to nije toliko strašno podsećanje ţene na njeno 

ropstvo koliko upozorenje muškarcu kakav on treba da bude da bi ga ţena smatrala glavom. 

Ovakvih muţeva danas skoro da nema, zato ţene i ne mogu da se nalaze u poslušanju koje je 

ranije kod ţena postojalo. A stvarno je uţasno potĉinjavati se samovoljnom despotu. 



Ţeleo bih da kaţem svim ţenama: "Radujte se što je muţ - glava porodice! Sad vi ni za šta niste 

krive. Za sve su krivi muškarci!" I ţeleo bih da viknem da ĉuju svi muškarci: "Ridajte što ste 

krivi za sve! Vi ste glava porodice i ma šta da se desi vi ćete morati da odgovarate." 

Ţena abortira. Ona ĉini uţasno surov postupak. Pritom gubi svoju ţenstvenost: njena duša grubi i 

gubi osećajnost, ona intuitivno shvata da je ovaj postupak uţasan, ali ovu misao potiskuje 

hladnom raĉunicom. Ali ko je za to kriv? Nije ona kriva! Kriv je otac deteta (dobro je još ako 

nije muţ, već samo ljubavnik). Kriv je zato što je izgubio svoju muţevnost. On je stupio u vezu 

sa ţenom, ali nije ţeleo da snosi odgovornost za ovu vezu. Zar je to muškarac? Ţena s detetom 

postaje nejaka, a on nije hteo da je zaštiti. Zar je to muškarac? 

Za mnoge abortuse, u 90% sluĉajeva krivi su muškarci. Oni su izgubili svoju muţevnost zbog 

toga što naizgled ne guraju ţenu u abortus, ali odbijaju da donesu odluku o nuţnosti roĊenja 

deteta, što treba da uĉini pravi muškarac. Ţena ne moţe da izdrţi ovo opterećenje - donošenje 

odluke - i ĉini nepopravljivi postupak - ubistvo sopstvenog deteta. Ţene su prinuĊene da gube 

svoju ţenstvenost ĉineći grub, vrlo surov i potpuno neţenstven postupak, unakaţavajući samim 

tim svoju ţensku prirodu. MeĊutim, ako ţena ide na abortus uprkos volji muţa, naravno da je za 

to ona kriva. 

MeĊutim, vratimo se analiziranju ĉoveka. U telu su razlike oĉigledne, vrlo je teško izgubiti ih ili 

savladati. U duševnim snagama razlike su takoĊe znaĉajne, iako muškarci već mogu da izgube 

svoju muţevnost i da postanu feminizirani, a ţene mogu da izgube svoju ţenstvenost 

poprimajući muška svojstva koja im nisu svojstvena. 

A da li se kod muškarca i ţene razlikuje ljudski duh?  

Duh je onaj deo ljudske prirode, koja je u stanju da teţi ka Bogu. Bliskost Bogu ne odreĊuje 

stanje duše, već stanje duha. Vaspitan ĉovek moţe da se nalazi dalje od Boga nego nevaspitan, 

ali ĉist srcem. Stanje duha odreĊuje ĉovekovo spasenje: kuda ĉovek ide. LJudski duh se ili 

udaljuje od Boga gubeći ono što su u dali Bog, roditelji, uĉitelji, ili se naprotiv pribliţava Bogu, 

savladavajući poroke koje je stekao za vreme vaspitanja. Dakle, duhovne snage ĉoveka, 

ustrojstvo duha se kod muškaraca i ţena ni po ĉemu ne razlikuju. Ovde nema razlika! I muškarcu 

i ţeni je podjednako pristupaĉno spasenje. Iako je broj svetaca muškog pola koji je Crkva 

proslavila veći nego svetih ţena, broj svetaca, koji su proslavljeni kod Samog Boga, mi ne 

znamo. Aritmetika u ovom sluĉaju nije pokazatelj. Crkva kao najveću od svih svetih, uzvišeniju 

ĉak i od anĊeoskih sila poštuje Majku Boţiju. Ona je po Svojoj svetosti iznad svih svetih 

muškaraca.  

U ţitiju prepodobnog Makarija Egipatskog postoji sledeći momenat. Posle dugih i zaista velikih 

podviga posta i noćnih bdenija u molitvi odjednom je poĉeo da razmišlja da moţda niko na 

zemlji po podvizima nije veći od njega. Gospod, da bi smirio i urazumio podviţnika objavljuje 

mu o tome da u obliţnjem gradu ţive dve ţene koje su Mu ugodile više nego Makarije. 

Prepodobni se uputio da vidi ove ţene da bi saznao kakav to podvig nose, koji prevazilazi sve 

njegove napore. Kad je Makarije našao ove ţene i poĉeo da ih moli da mu ispriĉaju o svojim 

podvizima, ĉuo je odgovor da one ne znaju ni za kakve svoje podvige. One su bile jetrve, a pošto 

nisu imale dece htele su da se se podvizavaju kao monahinje otišavši u neki ţenski manastir, ali 



ih muţevi nisu pustili, zato ni o kakvim podvizima nije moglo biti govora. Jedino što znaju da 

imaju, to je da se za sve vreme zajedniĉkog ţivota nijednom nisu posvaĊale. Prepodobni je otišao 

od njih postavši svestan da je za Boga nezlobivost srca mnogo iznad telesnih podviga. 

Zapamtimo ovu priĉu. Ţenski podvig je po pravilu neprimetan i mnoge ţene koje su ugodile 

Bogu svojim ţivotom Crkva nije proslavila, već su proslavljene samo kod Boga. Ispostavlja se 

da to ako se dve domaćice ne svaĊaju pored jednog šporeta nije manji podvig od mnogih postova 

i bdenja otšelniĉkog ţivota. 

Dakle, u duhovnom delu ljudske prirode nema razlika izmeĊu muškarca i ţene! Spasenje je 

podjednako dostupno, kako muškarcu, tako i ţeni. Ovde vlada potpuna ravnopravnost. 

Hrišćanstvo govori upravo o ovakvoj jednakosti u duhu, ali razlike u dušu i telu ostaju. 

Veoma bih ţeleo da svi: i muškrci i ţene poštuju svoj pol i da teţe ka tome da postanu pravi 

muškarci i prave ţene i da muškarci budu muţevni, a ţene ţenstvene. 

Porodica je ţiv organizam. A u svakom organizmu postoje razliĉiti organi koji ispunjavaju 

razliĉite zadatke. Na primer, uzmimo drvo, recimo, jabuku. Drvo ima korenje, koje ga drţi ĉvrsto 

na zemlji i hrani ga. Jabuka ima i grane, na njima raste lišće, pojavljuju se cvetovi, i na kraju, 

sazrevaju plodovi - jabuke. Ko je vaţniji: korenje ili grane? Glupo pitanje, sve je vaţno! Ali šta 

će biti, ako korenje poĉne da štrĉi iz zemlje da bi na njemu rasle javuke, a grane se poviju prema 

zemlji kako bi se same hranile iz zemlje? Kakvo nakazno drvo će to biti? Ovo će biti slika 

savremene porodice u kojoj su muškarci ţenstveni, a ţene muţevne. Vrlo nakazna slika. 

Prava porodica se moţe prikazati otprilike na sledeći naĉin. Otac je spoljašnji krug, on odgovara 

za sve veze porodice sa spoljašnjim svetom. Na primer, porodica se seli u novi stan. Ţena moţe 

mirno da pakuje stvari, znajući da će muţ naći vozilo i dogovoriti se s nosaĉima. To je njegova 

duţnost. U svim komplikovanim situacijama muţ ide da se raspravi. Majka je krug koji skoro u 

potpunosti obuhvata decu, ona je sva u porodici i u deci. Ţena je ĉuvarka domaćeg ognjišta. Od 

nje zavisi atmosfera u porodici. Kakve zavese da se okaĉe u kuhinji, kakvi karneri da se naprave 

na njima, šta da se spremi za ruĉak, koju odeću deci treba hitno kupiti - bolje je da sve to rešava 

ţena. 

Ne treba praviti grane od korenja, a korenje od grana. Da, danas je teško vreme. Jednom sam 

razgovarao s devojkama o porodici i dotakli smo se teme gde ţele da idu na školovanje. Sve su 

bez izuzetka ţelele da steknu prestiţnu struku i da tek onda stupe u brak da bi u sluĉaju da se 

rastanu s muţem mogle da prehrane sebe i dete. Pokušavao sam da im objasnim da tu nešto nije 

u redu, da je njihov zadatak da se pripreme da budu dostojne ţene i majke. MeĊutim, to je bilo 

beskorisno. Muškarci su na njihove oĉi bili previše nepouzdani da bi mogle da s oslone na njih. 

Stvara se zatvoreni krug. Ţene postaju odluĉne i prodorne, da ne bi zavisile od muškaraca. A kad 

muškarci vide previše samostalne ţene, oni podsvesno potpuno gube svaku odgovornost: "Mogu 

da se ne brinem za nju, ona je snalaţljiva, neće propasti." Jedna parohijanka je dugo posle 

razgovora o tome ko je glava u porodici dugo jadikovala: "Celog ţivota sam se spremala za 

aktivan ţivot, da bih u svemu bila prva, da bih sve postizala. Muţ nije podrţavao nijednu moju 

aktivnost. U bašti, u povrtnjaku - svuda sam kopala sama. Uvek sam ga prekorevala za 



neodgovornost, za to da se ne sekira i da se ni za šta ne brine. A sad shvatam da sam sama kriva, 

jer ni u ĉemu mu nisam popuštala, uvek sam insistirala na svome, u svim sitnicama sam 

pokušavala da ostvarim priznanje toga da sam u pravu." Ţena svojim rukama moţe da ubije 

muţevnost u muškarcu ako ne ţeli da bude ţenstvena. 

U porodicama vrlo retko ima situacija kad je za neslogu kriva samo jedna strana. Skoro uvek su 

kriva oba supruţnika. Muţ je prevario, otišao je iz porodice, naizgled, sve je jednostavno, on je 

loš i kriv je za sve. MeĊutim, sve je mnogo komplikovanije. Poĉinješ da razgovaraš s muţem i 

ispostavlja se da je i on u mnogome u pravu i da je i sam delimiĉno ţrtva ţeninog ponašanja. Na 

primer, ţena veoma poštuje svoje roditelje što samo po sebi nije loše. Ali ako je za nju reĉ 

roditelja vaţnija od reĉi muţa porodica se raspada. Ako prilikom rešavanja vaţnih pitanja 

mišljenje roditelja odnosi prevagu nad svim argumentima muţa to već nije normalno. Jer u 

Bibliji Gospod kaţe: "i ostaviće čovek oca i majku i prilepiće se za ţenu svoju, i biće dvoje jedno 

telo". Zapazite: "ostaviće oca i majku". A ako uz to braĉni par ţivi u stanu koji su poklonili 

ţenini roditelji, stvar je veoma loša. Nekoliko konflikata sa ţenom kad ona zauzima poziciju 

roditelja, nekoliko prekora da ti (muţ) ţiviš na raĉun mojih roditelja i duţan si da im budeš 

zahvalan za to. U ovakvoj porodici glava više nije muţ, već ţenini roditelji. U dobroj porodici od 

trenutka kad su se supruţnici potpisali u opštini za ţenu je muţevljevo mišljenje zakon, a za 

muţa su interesi ţene i dece iznad svega. 

Mirno se moţe tvrditi da ţena u svoj svojoj lepoti procveta tek onda kad je pored nje pouzdan 

muţ s kojim se oseća potpuno sigurno. Inaĉe njena duša poĉinje da se "skamenjuje". I muškarac 

se sa svoje strane preobraţava ako se pored njega nalazi krotka i briţna ţena. Supruţnici koji 

pravilno ispunjavaju svoju ulogu u porodici mogu realno da promene ili isprave drugog. 

Muškarac, koji je muţevan ĉini suprugu ţenstvenom. A ţena koja je ţenstvena, moţe da uĉini 

muškarca glavom svoje porodice.  

Muškarac i ţena imaju razliĉite darove. Na primer, umetnik ima poseban talenat - tananu 

osetljivost vida, muziĉar ima svoj talenat - tanani sluh. Svako treba da iskoristi svoj dar. Biće 

smešno ako muziĉar poĉne da zavidi slikaru i lati se kiĉice. Bolje je da svako razvija svoj talenat, 

koji mu je Bog dao. 

Danas se vrlo ĉesto diskutuje na temu ravnopravnosti izmeĊu muškaraca i ţena, aktivno deluju 

feministiĉke organizacije koje se bore za prava ţena. Ali ne treba zaboraviti da razlike izmeĊu 

polova proistiĉu iz organizacije porodice i udarac po ovim razlikama biće udarac po porodici. A 

sve ove organizacije podrţava Zapad da bi konaĉno uništio rusku porodicu i oslabio našu 

domovinu. Udarac je zaista lukav i precizan.  

Dopuna uz besedu 9 

O muževnosti i ženstvenosti 

  

Dodaću još nekoliko reĉi o tome šta podrazumevam pod istinskom ţenstvenošću i istinskom 

muţevnošću. Poĉeću od ţenstvenosti. Siguran sam da ste svi gledali film "Devojke". Podsetiću 



na to to da se glavna junakinja filma Tosja, nije odlikovala privlaĉnom spoljašnošću. Ilija 

Kovrigin, drugi glavni junak se kladio da će Tosja za nedelju dana trĉati za njim kao kuĉence. Da 

bi dobio opkladu, on prestaje da se udvara (kako je mislio, neko vreme) Anfiski, "car-ptici", po 

reĉima jednog od junaka filma. Anfiska je šarmantna dama pred kojom muškarci padaju na 

kolena zbog njenog prenemaganja, koketarije i drugih sredstava. Prelomni momenat u filmu 

nastaje kad se Ilija odjednom ozbiljno zaljubljuje u Tosju i napušta Anfisku. Zanimljiva su 

priznanja Anfiske za vreme noćne histerije, posle poslednjeg razgovora s Ilijom: "Mislila sam da 

svi laţu o ljubavi, da su izmislili lepu bajku da bi bilo veselije ţiveti. A sad vidim da ona 

postoji... Evo objasnite. Sve vole: i Kaću, i NaĊu, ĉak i Tosku. Samo sam ja kao prokleta, nisam 

valjda ja najgora?" "Pa što se ti ţališ?" - odgovara jedna od devojaka. "Sa mnom se samo 

zabavljaju, a kad treba da se ţene ili da zavole istinski, naĊu neku Mašu ili Dašu. Evo i Ilija je 

pobegao kod Toske. Ĉak hoće i da se ţeni njome! A šta lepo ima u njoj? Nema ĉak šta ni da se 

vidi!" 

Stvarno, zbog ĉega je Ilija zavoleo Tosju? Podsećam na film. Poĉinju prve šetnje Tosje i Ilije. 

Ilija pokušava da zagrli Tosju. Šta ona radi? Istrgne se od njega i krije se iza vrata svoje kuće. 

Koje reĉi se otrgnu iz njegovih usta? "Vrtić!" Svega jedna reĉenica, ali nam ona daje mnogo 

toga. Ilija sve više u Tosji vidi dete. Zaista, ona još ne ume da se grli i plaši se toga - vrtić! Ali to 

više nisu reĉi nadmenog podsmeha, one se izgovaraju nekako drugaĉije, s ljubavlju. Prvobitni 

cilj - kroćenja i sablaţnjavanja goropadne sve više gube svoju privlaĉnost. Za Iliju više nema 

goropadne, postoji veliko i naivno dete - Tosja.  

Zamislio sam igru karata na kojoj se okupilo nekoliko prevaranata. Jasno je da svako ţeli da 

prevari druge, i ako jedan od njih to bude uĉinio, biće mu jako drago. Ali ako se dete da igra, 

koje ne ume to da radi posadi da igra s profesionalnim igraĉem teško da će se ovaj prevarant 

radovati ako pobedi dete. Isto tako i Ilija poĉinje da shvata da pred njim nije dama koja ima 

ogromno iskustvo u ljubavnim avanturama, već naivno dete, koje će moći da prevari u dva 

poteza. MeĊutim, gnusno je prevariti ĉoveka koji ima poverenja, zato se Ilija sve manje udvara s 

ciljem da prevari, a sve više iskreno se radujući opštenjem s ĉistom devojkom. 

Prolazi vreme i Ilija se sve više zaljubljuje u detinju ĉistotu Tosjine duše. Još jednom ponavljam 

- u detinju čistotu duše. Šta je to deĉja ĉistota duše? To je stanje kad ne veruješ da ljudi mogu da 

te prevare prosto zbog toga što sam nikad nisi varao. Tosji je zaista neshvatljivo da neko moţe da 

uzme i da prevari drugog ĉoveka. Postoji ĉistota duše kad ĉovek dugim trudom ĉisti dušu od 

mnoštva grehova, koje je uĉinio. A biva i ĉistota duše kad ĉovek nije iskusio greh, kad nije 

izobliĉio svoju dušu. Evo, ovo poslednje i jeste deĉja ĉistota duše. Tosja još nije obmanjivala, 

nije varala, nije poniţavala druge ljude i njoj je neshvatljivo kako se to uopšte moţe uĉiniti. 

Istaći ću još jedan vaţan momenat. Ko se seća koliko se puta Tosja ljubila? Pitanje nije nimalo 

sluĉajno. Tosja se poljubila svega ĉetiri puta. Na samom kraju filma dva puta ju je poljubio Ilija i 

dva puta je ona poljubila njega. Pre toga se nikad nije ljubila! I ovo je vrlo vaţno! Ona sama 

priznaje: "O tome je sramota i govoriti. Eto, ranije sam mislila: kako se ljudi ljube? Pa nosevi 

smetaju. Sad vidim da ne smetaju." 

Hajde da razmislimo: da li će se momak bolje ili gore odnositi prema devojci ako se ona nikad 

nije ljubila? Smelo tvrdim da će je zavoleti još jaĉe. Ako je imao za cilj da se prosto zabavlja s 



devojkom-lepojkom, da prijatno provede vreme, a zatim da je ostavi, verovatno da će se prema 

njoj odnositi s nadmenošću: "Eto, ne ume ĉak ni da se ljubi!" Ali ako ţeli da stvori porodicu to je 

veliki plus za devojku - saĉuvala je svoju ĉistotu za njega. 

Zamislimo sledeću sliku. Mladić prvi put pokušava da poljubi devojku. Ona mu se, nagledavši se 

razvratnih scena na televiziji, baca oko vrata i ljubi ga kao da se ĉitavog ţivota jedino time 

bavila. Misli da će tako pruţiti zadovoljstvo svom udvaraĉu. "Pa ljudi se ljube radi 

zadovoljstva," misli ona i pokušava da pruţi maksimalno zadovoljstvo svom izabraniku. Šta se 

dešava u mladićevoj duši? Da li on poĉinje više da je voli? Upravo o tome se i radi što ne 

poĉinje! Moţda će poĉeti da je grli jaĉe, ali će je slabije voleti. Da li moţete da zamislite stanje 

mladića? On je mislio da se njegova devojka ljubi prvi put, a ispostavlja se da je ona već iskusna, 

uliĉarka, koju je već ljubilo na desetine muškaraca i koju su grlile desetine ruku. "Ne ţelim da 

budem jedanaesti! Ţelim da budem jedini!" - evo šta podsvesno shvata mladić. I on se prema 

devojci više neće odnositi s trepetom i neţnošću, već grubo i razdraţljivo. Zbog ĉega? Zbog toga 

što ona nije saĉuvala svoju ĉistotu. On se ĉak neće libiti da je ostavi. "Već je imala desetak 

momaka, jedan više ili manje - nije bitno. Nema veze, preţiveće!" 

Dakle, devojke, ĉuvajte svoju ĉistotu i celomudrenost, zbog toga ćete biti još više voljene! 

Jednom sam ĉuo muĉno priznanje jedne devojke o tome da je ostavila momka: "Pa on ne ume 

ĉak ni da se ljubi!" Umesto da se raduje tako retkom i vrednom dobitku, ona je još i 

nezadovoljna. Jer ako si mu prva, znaĉi šansa da ćeš biti jedina i voljena celog ţivota je veoma 

velika. Ako si u njegovom ţivotu druga, šanse su duplo manje, ako si treća - tri puta manje, 

deseta - šansi gotovo da nema. 

Dakle, istinski ženski šarm se sastoji u čistoti duše devojke ili ţene koja nije iskusila greh. Ili, 

moţe se reći da se ovaj šarm sastoji u celomudrenosti. Iz ovog šarma moţe da se rodi prava 

ljubav. MeĊutim, postoji i šarm, koji moţe da privuĉe paţnju muškarca, da ga oĉara, da ga natera 

da ispunjava njenu volju. Ipak, od ovog šarma se ne raĊa ljubav, nego pohota. Ovaj drugi šarm je 

u stvari nemoćan. Anfiska u filmu je to shvatila: svojom koketarijom ona ne raĊa ljubav, već 

pohotu. Ona nije šarmantna, već razvratna. Muškarci je ne vole, već prosto ţele da je iskoriste 

kao stvar. 

Evo divnog primera ţenskog šarma - Tatjana iz "Evgenija Onjegina". Tatjana se zaljubila u 

Onjegina, priznala mu je ljubav, on ju je odbacio. Posle nekoliko godina vidi je na balu. Puškin 

pojavu Tatjane opisuje na sledeći naĉin: 

  

Ona je bila staloţena 

Nije bila hladna niti govorljiva, 

Bez pogleda drskog za sve,  

Bez pretendovanja na uspeh, 



Bez onih malih kreveljenja, 

Bez poduhvata imitacije... 

Sve je tiho, prosto u njoj bilo,  

Ĉinilo se da je taĉna kopija  

Du comme il faut... (Šiškove, oprosti: 

Ne znam kako da prevedem.) 

Dame su joj se pribliţavale; 

Starice su joj se osmehivale; 

Muškarci su joj se klanjali niţe, 

Hvatali su pogled njenih oĉiju, 

Devojke su prolazile tiše 

Pred njom po sali, i više od svih 

I nos i ramena je podizao, 

General koji je ušao s njom 

Nijedna se ne bi mogla da lepšom 

Nazvati; ali od glave do pete 

Niko ne bi mogao da naĊe u njoj 

Ono što se u despotskoj modi 

U visokom krugu londonskom 

Zove vulgar. (Ne mogu... 

Volim veoma ovu reĉ, 

Ali ne mogu da prevedem; 

Ona je zasad kod nas nova, 



I teško da će biti u ĉasti. 

Bila bi dobra za epigram...) 

Ali vraćam se našoj dami. 

Zbog bezbriţnih ĉari je mila, 

Ona je sedela za stolom 

S blistavom Ninom Voronskom, 

Ovom Kleopatrom Neve; 

I sigurno bi se sloţila, 

Da Nina mermernom lepotom 

Nije mogla da zatamni susetku, 

Iako je blistava bila. 

  

  

Ko je primetio kakve visine je bila Tatjana? Visoka? Zgodna? Krhka? da li je imala svetle oĉi? A 

kosu?.. To nikad nećemo saznati. Znamo da niko nije mogao da je nazove "rasnom" lepoticom. 

U njenoj spoljašnjosti nije bilo niĉega što bi se moglo uporediti s lepotom Nine Voronske. 

A Tatjana je u ovom mislu potpuno bezbriţna ("Zbog bezbriţnih ĉari mila..."). Ona se ne trudi da 

ostavi utisak: nije hladna, nije brbljiva, bez drske reĉi za sve, bez pretendovanja na uspeh, bez 

ovih malih kreveljenja, bez poduhvata imitacije... Sve je osvojila njena prirodnost, ona je 

oĉaravala sve: dame su joj se pribliţavale, starice su joj se osmehivale, muškarci su joj se klanjali 

niţe, hvatali su pogled njenih oĉiju, devojke su prolazile tiše... Tatjana je predivna, ali ne zbog 

spoljašnjosti, već zbog svog unutrašnjeg ustrojstva. I ovu lepotu ne moţe da zaseni mermerna 

lepota Nine Voronske. 

Ţeleo bih da dopunim opis ţenstvenosti još jednim primerom i da kaţem nešto ne samo o tome u 

ĉemu se krije istinski ţenski šarm, već i u ĉemu se sastoji snaga ţene. 

Postoji izvanredan film "Maćeha" u kojoj se pokazuje snaga ţene, pokazuje se u ĉemu moţe biti 

mnogo jaĉa od muškarca. Siţe filma je sledeći. Pavel Jegoriĉ, muţ glavne junakinje Šure saznaje 

da ima kćerku Svetu, ĉija je majka, njegova bivša dragana, umrla. On donosi odluku da uzme 

kćerku na vaspitavanje, bez obzira na proteste ţene i tašte. MeĊutim, ispostavlja se da dete ima 

teţak karakter: majka je u kćerki vaspitala krajnji oprez i nepoverljivost prema ljudima. 



Ispostavlja se da nije baš lako otopiti srce deteta u novoj porodici. I sav ovaj napor pada na ţenu, 

odnosno maćehu, koja je ipak pristala da primi devojĉicu.  

Nekoliko puta je sam Pavel hteo već ozbiljno, muški da porazgovara s kćerkom, i da je pita zašto 

se tako loše odnosi prema njima. Svaki put je Šura (maćeha) ţurila u zaštitu i praktiĉno nije 

dozvoljavala muţu da kaţe nijednu uvredljivu ili oštru reĉ. Situacija u porodici postaje uţarena. 

Evo jedne veoma vaţne scene u filmu. Muţ umoran od nastale situacije poĉinje da grdi ţenu: 

"Evo šta ne razumem. Što se raduješ? Zašto se ceriš? Ona te ne priznaje, a ti se kikoćeš. Dakle, 

tebe ĉovek stvarno ne moţe da nauĉi pameti ni šibom, ni batinom... Taĉno te je majka definisala: 

kratka pamet!" Pavel ne shvata svu mudrost ţene, ne shvata kako joj je teško da iznudi od sebe 

svaku veselo izgovorenu reĉ. Svojom brigom i neţnošću ona treba da rastopi srce njegove roĊene 

kćeri, a svoje pastorke. A ovde je muţ praktiĉno izdaje. On je doveo kćerku, on je preuzeo 

odgovornost za njenu sudbinu. MeĊutim, sav teret ove odgovornosti pada na ţenina pleća. I u 

trenutku napetosti svih njenih snaga ispostavlja se da je muţ ne shvata. "A šta si uĉinio da bi te 

priznala za oca?" to je sve što Šuri preostaje da odgovori na njegove prekore. Zaista, vrlo taĉne 

reĉi. "Radiš, radiš, moţe se reći da danima ne bivaš kod kuće..." - sad je već za Pavela uvredljivo 

to što radi, a od njega se još nešto zahteva. MeĊutim, zaista, porodiĉna sreća se ne moţe kupiti 

novcem. Stan se moţe kupiti, ali u ovom stanu nema sreće, ako se ĉovek još duhovno ne potrudi. 

Ovo je najteţi posao. Šura je mnogo jaĉa i mudrija od Pavela. 

Vrlo vaţne reĉi izgovara stara uĉiteljica kod kojoj se Šura obratila za pomoć: "Zaboravi na 

uvrede! A što je dete teško, šta je potrebno kad presaĊuješ biljku? Vreme i toplota!" Kad je Pavel 

ĉuo ove reĉi, koje je Šura ponovila on posle nekoliko minuta, oĉigledno kad je "svario" reĉeno 

ponavlja: "Vreme i toplota!" Na kraju filma Sveta napokon grli Šuru i naziva je mamom. 

Snaga ţene je u njenoj sposobnosti da trpi, da ĉeka i neprimetno daje toplinu, ne traţeći ništa za 

uzvrat. Muškarci su retko sposobni na ovo. Oni umeju da rešavaju probleme drugaĉije: da 

porazgovaravši muški jasno i glasno zahtevaju odgovor. Pavelu je lakše da ceo dan ore na polju 

nego da primora sebe da bude neţan i paţljiv kad mu je teško na duši. Nije mu jasno kako Sveta 

moţe da se namrgodi i da ga gleda s nepoverenjem kad je primio da ţivi kod njega. Ne moţe 

ĉovek sebe brzo da promeni i to još ako je mali. "Ona se trudi!" - "Samo se ti trudiš, a za nju si 

izmislila..." - Pavel ne veruje ţeni. Ali Šurino ţensko srce sve vidi, sve razume. 

Dakle, ţenina snaga je u sposobnosti da trpi i u duševnoj toplini srca. Muškarac moţe da trpi 

fiziĉku bol ili da sakupi sve svoje snage u nekom odluĉnom trenutku, ali da trpi, da ĉeka ne zna 

se šta u neizvestnosti, i to još dugo, ne zna se koliko vremena - ovde je on po pravilu nemoćan. 

Sad nekoliko reĉi o muževnosti. Izdvojio bih sledeće crte muţevnosti: sposobnost da štiti, 

sposobnost da donosi odluke i sposobnost da odgovara za svaku od njih. Po pravilu, mladi ljudi 

imaju potpuno drugaĉije predstave o muţevnosti. Sećam se jednom kako nas je kad sam imao 10 

godina za vreme šetnje s drugovima na ulici uhvatio neki huligan od 17-18 godina. Pošto je bio 

pijan poĉeo je da nas uĉi kako da ţivimo: "Pravi muškarac je onaj ko se makar jednom napio, 

prespavao sa ţenom i neko vreme bio u zatvoru." Mislim da mnogi mladi ljudi u svojim 

teţnjama nisu otišli mnogo dalje od ovog ideala i da teţe neĉem sliĉnom. U stvari, ovaj ideal 

nema ništa zajedniĉko s muţevnošću.  



Pokušaću da prokomentarišem tri karakteristike muţevnosti koje sam naveo. 

Donošenje odluka. Muškarcu je Bogom dato pravo da donosi odluke. Upravo on to i treba da 

ĉini. Već smo malo govorili o tome u razgovoru o glavi porodice. MeĊutim, ovo uopšte ne znaĉi 

da on treba u potpunosti da ignoriše druge ĉlanove porodice i pre svega svoju suprugu. Na 

primer, car ima mnogo savetnika. Zadatak savetnika je da daju savete. Oni su struĉnjaci u nekoj 

oblasti, situaciju poznaju bolje nego car koji ne moţe sam da obuhvati sve probleme. Oni 

savetuju, ali on donosi odluku. To što se savetuje s drugim ljudima nije njegov nedostatak, već 

naprotiv, svedoĉanstvo o njegovoj mudrosti. Car koji bude zanemarivao savete uskoro će postati 

ĉuven kao tiranin. 

"Tata, da li mogu da se prošetem?" pita sin oca koji se vratio s posla. "Naravno, sinko, idi, 

prošetaj se." MeĊutim, neoĉekivano se na putu ispreĉi supruga: "Šta ti je? Nije nauĉio lekcije i 

nije veĉerao, a već se spremio u šetnju s deĉacima, ne puštam ga!" - "Ako sam rekao: moţe, to 

znaĉi da moţe! Ja sam glava porodice!" Poĉinje svaĊa meĊu roditeljima. Ko je kriv za ovu 

svaĊu? Verovatno oboje. Obiĉno majka mnogo bolje zna probleme dece i muškarcu je uvek pre 

nego što donese odluku vezanu za ĉlanove porodice bolje da se posavetuje sa svojom suprugom. 

Tada će odluka biti bolja i oĉev autoritet imati mnogo veću teţinu. A ţena s druge strane ne treba 

da pokreće raspravu u prisustvu dece i da srozava oĉev autoritet. 

Ako u nekom vaţnom i zamršenom pitanju muškarac odbije da donese odluku govoreći: "Ne 

znam šta da odluĉim. Draga, donesi odluku sama," on se odriĉe svog zvanja muškarca. Ovo su 

nedopustive reĉi za ĉoveka koji sebe smatra pravim muškarcem. 

MeĊutim, ovakve stvari se ipak ĉesto dogaĊaju. Na primer, muţ kaţe ţeni da sama donese 

odluku. I sad rešenje koje je ţena donela muţ treba da smatra svojim rešenjem. Ako se odjednom 

pokaţe da je odluka nepravilna muţ nema prava da za to krivi ţenu. "Predao sam ti svoje pravo 

da donosiš odluku i ja ću odgovarati za nju kao za svoju sopstvenu," tako treba da razmišlja 

svaki pravi muškarac. 

Odgovornost. Muškarac snosi odgovornost za sve u svojoj porodici! Ĉak i za ono što se dogaĊa 

bez njegove dozvole ili uprkos njegovoj zabrani. Ako sin razbije prozor otac nema prava da 

kaţe: "Nisam ja razbio, pitajte sina." Za muškarca je nedoliĉno da se izvinjava pred gostima koji 

su došli iznenada: "Izvinite zbog nereda, ţena nije stigla da pospremi." Ako ĉak stvarno ţena nije 

uspela da pospremi, svejedno muškarac treba da kaţe: "Oprostite, nismo stigli da pospremimo." 

U ovom mi sadrţi se mnogo toga. Tamo gde muţ je sposoban na takvu odgovornost za sve što se 

dogaĊa u porodici ţena će se osećati zaista zaštićenom.  

Zaštita. Muškarac mora da brani svoju porodicu od svake tuĊe intervencije, koja moţe da naruši 

mir u porodici. Ovde se ima u vidu i ĉisto materijalna dobrobit u porodici i duševni mir. Na 

primer, ako otac porodice oseća da televizor loše utiĉe na dete i ono postaje neobuzdano, on je 

duţan da preseĉe gledanje emisija koje su štetne po dete i da stoji na straţi njegovog duševnog 

zdravlja. Uzgred reĉeno, o televiziji. Ja bih posavetovao roditeljima da zaštite decu od 

savremenih video i televizijskih programa, dozvolivši im da kod kuće gledaju samo videokasete 

sa starim sovjetskim filmovima i crtanim filmovima koji se u ogromnom broju slobodno prodaju 

u naše vreme. 



Muţ treba da brani svoju porodicu od intervencije bliskih roĊaka u porodiĉne stvari. Setimo se 

reĉi iz Biblije: zato će ostaviti čovek svog oca i svoju majku svoju, i prilepiće se za ţenu svoju; i 

biće jedno telo (1 Mojs. 2, 24). Vrlo ĉesto se roditelji (naroĉito majke) mešaju u porodiĉne stvari 

svoje dece. Duţnost svakog hrišćanina je da sluša roditelje, ali ako roditelji unose razdor u 

porodicu deca imaju potpuno pravo da ne poslušaju. TakoĊe, kad roditelji zahtevaju od svoje 

dece da uĉine greh. Ako majka primorava kćerku da ide na abortus, onda je poslušanje 

roditeljima već neumesno. Poslušanje Bogu Koji je rekao "ne ubij" je iznad poslušanja 

roditeljima. Na primer, majka poĉinje da biva ljubomorna na svoju snahu prema sinu koji ima 

već 28 godina. To je delimiĉno razumljivo, njena "mrvica" pripada nekoj tuĊoj ţeni. Kad je 

nasamo sa sinom majka poĉinje da mu ukazuje nedostatke njegove ţene, zahteva da je izgrdi, da 

je ispravlja. Ali sin treba da ustane u zaštitu svoje porodice i da preseĉe sliĉne razgovore s 

majkom.  

Beseda 10 

Ja sam odrastao[1] (Pubertet) 

  

Za osnivanje porodice po mom mišljenju devojka i momak moraju imati odreĊene neophodne 

kvalitete. Danas bih ţeleo da popriĉamo o osobini koja je zajedniĉka za muškarce i ţene. LJudi 

koji stupaju u brak moraju biti odrasli, ili zreli. Svima je jasno da niko ne moţe da stvori 

porodicu sa 10 godina. Desetogodišnji ĉovek je još uvek dete. Ĉak i ako to bude jako lepo 

vaspitan deĉak i ako u budućnosti bude dobar porodiĉan ĉovek, sa 10 godina on nije u stanju da 

stvori porodicu. Porodicu moţe da osnuje samo odrastao ĉovek.  

Vi ste sad u prelaznom periodu, odnosno u uzrastu kad se prelazi iz deĉjeg stanja u odraslo. I 

fiziološka zrelost ovde nije pokazatelj. Na primer, blagoverni knez Aleksandar Nevski je već sa 

15 godina vladao u Novgorodu, u ovoj ogromnoj severnoj prestonici Rusije, a sa 19 godina je 

postao Nevski, jer je osvojio pobedu u bici na Nevi, koja mu je donela ogromnu slavu. A 

savremeni 15-godišnji mladić je po pravilu nesposoban da odgovara ĉak i za sebe, a ne za druge 

ljude. Po mojim posmatranjima danas odrastanje kod savremenih momaka nastupa sa 22-25 

godina, a kod devojaka sa 18-20 godina. To je veoma kasno, jer se u prošlim vekovima devojci 

dozvoljavalo da stupi u brak sa 14 godina, a momcima sa 16 godina. Do ovog doba mladi ljudi 

su morali biti u potpunosti zreli.  

Danas ću pokušati da objasnim šta znaĉi biti odrastao. U pitanju o porodici, o stupanju u brak 

tema zrelosti ima ogromnu vaţnost. Radi se o tome što i dete moţe da se zaljubi, ali da voli moţe 

samo odrastao ĉovek. Deca mogu da se igraju odnosa odraslih, ali ne mogu da grade ove odnose 

istinski. Zato ne bi bilo loše da se mladi par uveri da li je sposoban za tako odgovoran korak pre 

nego što osnuje porodicu. 

U odraslom ĉoveku bih istakao dve vrlo vaţne osobine: 

- samostalnost (sloboda, nezavisnost); 

http://svetosavlje.org/biblioteka/Porodica/JednomZaCeoZivot/JednomZaCeoZivot13.htm#note1


- odgovornost za druge ljude.  

Siguran sam da se kod većine vas zrelost asocira sa slobodom. Dete je, kaţu, siroto biće koje 

nema svoju volju; umesto njega sve odluĉuju roditelji, ono mora da sluša uĉitelje itd. Odrastao 

ĉovek je potpuno druga stvar, on moţe da radi šta hoće. Dete svako vaspitava, a hajde probaj da 

prevaspitaš odraslog. 

Molim vas, mila deco, koja sad prelazite u stanje odraslog, recite ko najviše ometa vašu slobodu. 

Slušam i pišem na tabli vaše izjave: 

  

Roditelji 

Učitelji 

Starija braća i sestre 

Milicija 

Saobraćajna milicija itd. 

  

Da, mislim da moţete još dugo da nastavite ovaj spisak. MeĊutim, ĉini mi se da ste zaboravili 

nešto veoma vaţno. Zaboravili ste Boga. Kao verujući ĉovek mogu da kaţem da našu slobodu 

najviše ometa Bog! Zaista, zamislite ţivot hrišćanina koji duboko veruje u Boga. Svake srede i 

petka hrišćani poste, odnosno ne jedu meso, mleĉne proizvode, jaja itd. Dolazi sreda, hoću da 

jedem sendviĉ s kobasicom, a kaţu mi: "Ne smeš!" Kakva je tu sloboda?! Svake nedelje svi 

hrišćani treba da budu u hramu. Zamislite kako je to strašno: jedini slobodan dan kad ĉovek 

moţe duţe da se valja u krevetu, treba da provodi u hramu. A zapovesti Boţije? Ovo se ne sme, 

ovo se ne radi - sve same zabrane. Od roditelja se moţe pobeći ili ĉovek moţe makar da se 

zakljuĉa od njih, od uĉitelja moţe da se sakrije, ĉak i od milicije moţe da pobegne, a eto od Boga 

nigde ne moţeš da se sakriješ. Dakle, eto ko najviše moţe da ometa našu slobodu! 

Ovo se vrlo dobro moţe izraziti jednom reĉenicom: 

  

Ako nema Boga, sve se može!  

  

Ţelim da pojedem "snikers" sam i da ga ne delim ni sa kim. Molim, zakljuĉao sam se u sobu i 

jedem. To je sve! Niko mi ne smeta, niko me ne vidi. To je taĉno ako nema Boga. A ako postoji? 

Kuda onda da pobegnem? Bog je svuda! Zato imam samo dva izlaza: ili da prestanem da budem 



pohlepan i da sve poĉnem da delim sa svima ili da dokaţem samom sebi i da poverujem da Boga 

nema. Bezboţnici su se upravo ovim bavili, odnosno dokazivanjem da Boga nema.  

Hajde da na trenutak zamenimo mesta. Sad nisam sveštenik, a vi niste deĉaci i devojĉice, sad ste 

vi vernici, a ja sam okoreli bezboţnik. I ja ću vam sad dokazati da Boga nema i da zato mogu da 

radim sve šta ţelim. 

Dakle, vi vernici ste izmislili sebi nekog Boga, a ja ću vam na brzinu dokazati da nema Boga 

Kojeg ste vi izmislili, prosto ne moţe Ga biti. Vi uĉite da je Bog najviša Sila, da je Bog 

svemoguć. Ali takav Bog ne moţe da postoji. Ĉujte: a da li vaš svemogući Bog moţe da napravi 

kamen koji Sam ne moţe da podigne? 

Hajde da razmislimo zajedno. Moguća su dva odgovora: moţe ili ne moţe. Varijanta prva: Bog 

ne moţe da stvori takav kamen. To je i trebalo dokazati - Bog nije svemoguć!  

Varijanta druga: Bog moţe da stvori takav kamen. Ali onda Bog neće moći da podigne ovaj 

kamen, prestaće da bude svemoguć, što je i trebalo dokazati! 

Bezboţnici su ovakve dokaze o nepostojanju Boga vrlo ĉesto navodili u 18. i 19. veku. 

Ovo je prvi pogled na temu "Bog i sloboda": Bog je najveća smetnja na putu ka potpunoj 

slobodi. Ako pak Boga nema sve je moguće. Zato ako hoću da radim šta mi je volja Bog ne sme 

da postoji. 

MeĊutim, postoji i drugi - pravoslavni pogled na odnose izmeĊu Boga i slobode. Zato, vratimo se 

u svoje normalno stanje, sad sam ja ponovo sveštenik, a vi ste deĉaci i devojĉice. Kao sveštenik 

moram da izjavim da Bog nije smetnja za našu slobodu. Zbog ĉega? Pokušaću da objasnim. 

Vratiću se doskoĉici bezboţnika o kamenu koji nije moguće podignuti. Za vernika Bog ipak 

postoji i On je zaista svemoguć. Radi se o tome što je Bog ipak stvorio kamen koji Sam ne moţe 

da podigne i istovremeno je Bog podigao ovaj kamen. Niko ne zna koji je to divan kamen?.. To 

je ĉovek! 

Bog je stvorio ĉoveka i dao mu je slobodu. LJudska sloboda je jedno od najvaţnijih svojstava 

ljudske prirode. To je deo obraza Boţijeg koji je ĉoveku darovan. I što je divno, Sam Bog ne 

moţe da oduzme ĉoveku slobodu. Bog na primer ne moţe da natera ĉoveka da Ga zavoli. Bog ne 

moţe da natera ĉoveka da postane dobar. Da bi ga naterao da Ga zavoli On treba prethodno da 

mu oduzme slobodu, a bez slobode ĉovek postaje ţivotinja. Ţivot ţivotinje se reguliše 

instinktima i refleksima a ovde nema slobode. Mnoge ţivotinje se mogu naterati da zavole. Baci 

psu svakog dana parĉe mesa i videćeš da će te on uskoro zavoleti zbog toga. A ĉovek nije pas, 

njega ne moţeš da nateraš da zavoli, on je zaista upravo onaj kamen koji Bog ne moţe da 

podigne.  

Samo to što je Bog stvorio ĉoveka je zaĉuĊujući dogaĊaj. Pre stvaranja ĉoveka (i anĊela koji 

takoĊe poseduju slobodu) u svetu je bila prisutna samo jedna volja - volja Boţija. Sve se 

potĉinjavalo Bogu. Pojavljuje se ĉovek i u svetu nastaje još mnoštvo razliĉitih volja. Danas preko 



6 milijardi ljudi svojom voljom utiĉe na svet. Bog se stvarajući ĉoveka odrekao autokratije u 

svetu, ĉovek je prizvan da bude satvorac Bogu, ali bi mogao da bude i razrušitelj sveta. Bog 

stvara ĉoveka znajući da ĉovek, pošto je slobodan, moţe i da se usprotivi svom Tvorcu i pritom 

Bog neće moći da primora ĉoveka da se popravi.  

Ovde moţe da se postavi pitanje. Kako Bog ne moţe da natera ĉoveka da nešto uradi? Da uzme i 

da ga zaustavi? Ide ĉovek s pištoljem na ubistvo, pritiska oroz, ali se Bog meša - ali pištolj zataji, 

još jednom pritiska oroz - još jednom pištolj zataji. Ili drugi primer iz Starog Zaveta. Car Ahav 

šalje pedeset vojnika da ubiju proroka Iliju. Prorok se moli, s neba silazi oganj. I tako tri puta. 

Bog moţe Svojom voljom da preseĉe dejstvo ljudske volje. Ali pogledajte paţljivo. Bog moţe da 

prekine dejstvo, ali ne moţe da natera ĉoveka da promeni svoje ţelje, svoju volju. Ĉovek smišlja 

ubistvo, uzima pištolj, pritiska oroz - pištolj zataji, onda uzima noţ, zamahuje, ali se noţ lomi, 

ĉovek se baca na ţrtvu - ali odjednom ga pogaĊa iznenadna bolest i on pada u iznemoglosti. 

MeĊutim, ĉak i dok leţi on moţe da ne prestane da ţeli smrt drugog ĉoveka. Bog ne moţe da 

natera zloĉinca da voli svoju ţrtvu! 

Potrudimo se da jasno podelimo dve vrste slobode. Sloboda biva spoljašnja, i unutrašnja. Ovo su 

potpuno razliĉite stvari, meĊusobno potpuno nezavisne. Na primer, na poĉetku hrišćanstva je 

bilo mnogo muĉenika koji su bili robovi. Evo ovakav rob-hrišćanin nije imao nikakvu slobodu. 

Dolazi njegov gospodar s šibom, primorava ga da vuĉe kamenje u kamenolomu i rob poslušno 

ispunjava njegovu volju. On nije slobodan. Ali evo, dolaze progonitelji hrišćana i govore: 

"Odreci se Hrista! Pokloni se našim idolima." A on odgovara: "Ne! Niko ne moţe da me odvoji 

od Hrista!" Progonitelji muĉe hrišćanina, ali on ostaje neumoljiv. Oni mogu ĉak da ga nateraju 

na silu da klekne na kolena pred idolom, ali ne mogu da ga nateraju da se iskreno pokloni idolu u 

svom srcu.  

Niko ne moţe da oduzme unutrašnju slobodu! Ni roditelji, ni uĉitelji, ni milicija, ni GAI, ni 

muĉitelji, i što je najĉudnije, ĉak ni Bog ne moţe da mu oduzme ovu slobodu! Evo zbog ĉega na 

zemlji postoje ratovi. "A zašto vaš dobri Bog ne moţe da zabrani sve ratove?" Moţe da zabrani, 

ali kakva je vajda od ove zabrane? Poĉeo je rat - svi topovi su se pokvarili, ljudi uzimaju 

mitraljeze, mitraljezi se kvare, ljudi uzimaju automate, i oni se kvare, uzimaju noţeve, zatim 

dolazi do tuĉe. Bog ne moţe da uništi u ljudskom srcu mrţnju, zavist i neprijateljstvo bez 

ĉovekove volje. 

O spoljašnjoj slobodi ĉak nije ni zanimljivo govoriti. Ona zavisi od hiljadu sluĉajnosti. Ja na 

primer idem putem, kola se kvare. Pre minut sam bio slobodan u svojim dejstvima, a sad stojim. 

Dvadeset kilometara imam u jednu stranu do najbliţeg nastanjenog mesta, dvadeset do drugog. 

Ništa ne mogu da uradim. Imao sam slobodu, a sad je nemam. Hoću da pogledam film na videu, 

sedam pred ekran, ukljuĉujem, a u tom trenutku nestaje struja. Opet nisam slobodan u svom 

izboru i moram da se bavim neĉim drugim. Eto vam i sva vaša spoljašnja sloboda. 

Navešću još jedan primer, koji ilustruje razliku izmeĊu unutrašnje i spoljašnje slobode. Crtam na 

tabli dva ĉoveĉuljka. Poznato je da jedan od njih moţe da ide kuda hoće, a drugi nije slobodan u 

svom kretanju. Pitanje: ko je od njih slobodniji? Svima je jasno da je prvi - on ide kuda hoće, 

slobodan je. Ali precizirajmo malo situaciju. Ispostavlja se da ova dva ĉoveka stoje na krovu 

višespratnice. Prvom ĉoveku su vezane oĉi i on ne zna gde se nalazi, a drugom su otvorene i on 



sve vidi odliĉno. Ko je sad slobodniji? Drugi? Ali gledajte: prvi ĉovek moţe da ide kuda hoće 

pošto ne vidi, kakva je opasnost pred njim. On moţe mirno da ide pored provalije i da se na 

plaši, jer je ne vidi. A drugi? Vidite njegova dejstva. On se ne pribliţava ivici krova bliţe od tri 

metra, oprezno obilazi sva klizava mesta, vrlo je ograniĉen u svojim dejstvima. Ovde se ne sme, 

ovde je opasno, tamo nije sigurno. On ĉak nije slobodan na izboru puta kretanja. 

MeĊutim, ipak je svima jasno da je on slobodniji. Zašto? Prvi ĉovek vezanih oĉiju moţe da se 

kreće kuda hoće, ali ova spoljašnja sloboda kroz dve minute dovodi do neopreznog kretanja, 

ĉovek se oklizne i stropoštava. Ĉak i ako preţivi biće u gipsu i od njegove slobode neće ništa 

ostati. 

Zapamtimo to. Spoljašnja sloboda (po principu "Šta hoću, to i radim") vrlo brzo dovodi do 

gubitka svake slobode. "Ja sam odrastao ĉovek," izjavljuje 15-godišnji mladić "već mogu da 

pijem i da pušim, niko ne moţe da mi zabrani!" Ali do 18 godine on postaje alkoholiĉar. Gde je 

njegova sloboda? "Ja sam slobodan ĉovek, ako hoću pijem, a ako neću ne pijem." Sve je taĉno, 

samo što on sad uvek ţeli da pije. On više ne moţe da ne ţeli. Ĉovek je izgubio slobodu - ne 

moţe da ne ţeli! Zar je narkoman slobodan ĉovek? Naravno da ne moţe. Samo što nije vazan 

konopcem i nisu mu lisice na rukama, ali je njegova duša vezana grehovnom strašću. Sve ţelje 

su usmerene u istom pravcu - da se ušprica. I ova nesloboda je gora od svakog zatvora. 

Na primer, mladić pita: "A šta mi smeta da budem intimno blizak s mojom devojkom? Mi smo 

slobodni ljudi!" Smeta to što posle ove bliskosti više nećete biti slobodni. Vaša osećanja, volja i 

razum će se promeniti, i uopšte neće biti usmereni na unutrašnji svet onog drugog, već na telesno 

zadovoljstvo. 

Uzgred reĉeno, rekao bih da Crkva uopšte ništa ne zabranjuje i ne moţe da zabrani. Crkva samo 

upozorava, jer postoje elementarni zakoni našeg ţivota, koje ne treba kršiti. Ne pijte otrov - 

otrovaćete se, ne skaĉite kroz prozor - razbićete se. Isto tako i Crkva upozorava: "Nemoj da pušiš 

- posle nećeš moći da ostaviš, ne pij - postaćeš pijanica, nemoj da bludniĉiš - kasnije nećeš moći 

da zavoliš i da osnuješ pravu porodicu, ne kradi - izgubićeš dobrotu i milosrĊe, poštuj oca i 

majku - inaĉe te neće voleti tvoja deca" itd.  

Istinska sloboda se sastoji u slobodi od strasti. Upravo strasti lišavaju ĉoveka unutrašnje slobode. 

Strasti lišavaju ĉoveka onoga što ĉak ni Bog ne moţe da oduzme. Ĉovek ţeli da voli svoju ţenu, 

da se ne ljuti, da se ne gnevi na nju, ali strast gneva ga savladava. Bilo bi mu drago da se zaustavi 

za vreme skandala, ali ne moţe i vatra meĊusobne neprijatnosti se još više rasplamsava. Ĉovek 

hoće da smrša, da se ne prejeda, da jede manje slatkiša i poslastica, ali ga savladava strast prema 

prejedanju. I posle svakog obroka ĉovek se ponovo i ponovo goji. 

Da se ne bi izgubila ova sloboda potreban je stalni trud. U Crkvi postoji dosta postova. Broj 

posnih dana kad se ne dozvoljava da se jedu odreĊene namirnice u proseku iznosi 180-200 dana, 

odnosno polovinu svih dana u godini. Ĉini se da je za savremenog neverujućeg ĉoveka uţasno da 

posti polovinu svih dana u godini. MeĊutim, za ĉovekovu dušu je to krajnje korisno. Ĉovek nije 

vezan za jelo. On u svakom momentu s lakoćom moţe da se odrekne neĉega. Ĉovek se lako 

navikava da se neĉeg odrekne. Kao što će vojnik ako se navikao na komfor u mirno vreme biti 



nepouzdan za vreme rata isto tako i ĉovek koji se navikao na komfor lako gubi duševnu 

ravnoteţu u razliĉitim iskušenjima. 

Uzgred budi reĉeno, treba istaći da zahvaljujući postu ĉovek moţe ne samo da savlada svoju 

ţelju, na primer, ţelju da pojede kobasicu, ne moţe ĉak ni da upravlja svojim osećanjima i 

uopšte ne ţeli da je jede. Pijanica ne moţe da ne ţeli da ne pije. On ne vlada svojim osećanjima. 

On je rob svoje ţelje. A post mu pomaţe da upravlja svojim ţeljama. 

Na primer, post ne pretpostavlja uzdrţavanje od jela, već i uzdrţavanje od supruţniĉke bliskosti 

uoĉi posnog dana. Za većinu ljudi je to glupost. "Nije valjda! Crkva će da se meša u moj intimni 

ţivot i da mi kaţe kad ću da spavam sa ţenom, a kad neću." Ali vernici se u svom porodiĉnom 

ţivotu zahvaljujući postu uĉe da upravljaju svojim osećanjima. "Sutra je postan dan i mi ćemo 

odloţiti svoju ţelju ove noći." I zaista, supruţnici neće imati ovu ţelju. Zašto je to vaţno u 

braĉnom ţivotu? Supruga se razbolela ili je zatrudnela i ne moţe da ima supruţniĉku bliskost. U 

normalnoj porodici ovo ne izaziva nikakvu tragediju. Suprug u svakom momentu moţe da 

upravlja svojim osećanjima i ţeljama. Ovako se stiĉe istinska sloboda. 

Savremena psihoterapija, proţeta frojdistiĉkim idejama, će sa stranica novina i ĉasopisa stalno 

tvrditi da je uzdrţanje opasno za psihu. Nezadovoljene ţelje se, kaţu, skupljaju u podsvesti, i ovo 

je bremenito psihiĉkim rastrojstvima. Ali ljudi su u Rusiji tako ţiveli vekovima i nije bilo 

nikakvih neuroza. Prosto, Frojdove ideje se ne odnose na stabilne, dobre porodice. U ovakvim 

porodicima supruţnici umeju da upravljaju svojim ţeljama. Psihiĉko rastrojstvo se pojavljuje 

kod ĉoveka koji gleda razvratne filmove, ĉita pornografska ili erotska izdanja, odnosno na svaki 

naĉin uzbuĊuje u sebi bludnu ţelju, ali ne moţe da je zadovolji (nema para da plati prostitutki, a 

besplatno niko neće s njim u krevet). Eto upravo ovde će ĉovek biti na granici ludila. Ali neće 

biti krivo prinudno uzdrţanje, već razuzdanost ĉula. A kad ĉovek moţe da upravlja svojim 

ţeljama, nema nikakvih nezadovoljenih ţelja i nikakva razorna psihiĉka energija se ne skuplja u 

podsvesti. Vrlo je lako dobiti ĉir na ţelucu ako ĉovek za vreme posta ide po prodavnicama i 

gleda raznorazne delikatese i miriše dimljenu kobasicu. Vrlo brzo će od takvih dejstava krenuti 

pljuvaĉka. Poĉeće da se luĉi ţeludaĉni sok. Od nezadovoljene ţelje poĉeće da se razvijaju i 

psihiĉke bolesti i ĉir na ţelucu. Ali uzrok bolesti uopšte neće biti post, već ĉovekovo nerazumno 

ponašanje. 

U principu nije teško nauĉiti upravljati svojim osećanjima. Ovde nema skoro nikakve mudrosti. 

Glavna tajna se sastoji samo u tome da ĉovek treba da se bori sa svojim osećanjima dok su još 

mala i dok moţeš da izaĊeš na kraj s njima. Ne dozvoljavaj sebi slobodno opštenje s 

predstavnicima drugog pola pa ćeš se kontrolisati. Ĉim je momak dozvolio sebi da dotakne 

devojku sposobnost da upravlja sobom se već pomalo gubi. Uzgred reĉeno, samo blizak ĉovek 

moţe da dodiruje tuĊe telo, na primer, muţ, ali nipošto ne bilo koji poznati momak. Kad ima 

mnogo slobode u opštenju nesreća nije daleko. Drugi princip: izbegavaj sluĉajeve koji vode ka 

pojaĉavanju ţelja. Ako ţeliš da saĉuvaš ĉiste odnose s devojkom - ĉuvaj svoja osećanja: ne treba 

da ostaješ s njom nasamo u stanu kad je kasno. Ovde je isto kao s postom. Ako ţeliš da postiš 

vrlo je lako, samo nemoj da ideš na ona mesta gde mirišu peĉena piletina, peljmeni i šokoladne 

bombone. 



Pravoslavni supruţnici, koji umeju da poste uvek su poţeljni jedno za drugo. Ne dolazi do 

prezasićenja u osećanjima. Posle dugih postova radost meĊusobne bliskosti će biti novi medeni 

mesec. Ĉesto upravo prezasićenje gura ljude na prevaru radi dobijanja novih osećanja s novim 

partnerom. MeĊusobno oĉekivanje bliskosti jako odlikuje blagoĉestivu porodicu od para gde se 

bliskost odvija bez reda i ĉesto sve zavisi od raspoloţenja i ţelje samo jednog od supruţnika. 

Ali vratimo se crteţu s dva ĉoveĉuljka. Gledajući ga moţe se dati još jedna definicija istinske 

slobode. Dok je spoljašnja sloboda ţivot po principu "sve što hoću to i mogu", unutrašnja 

sloboda je viđenje. Ovu definiciju ću napisati na tabli. 

  

Sloboda je viđenje.  

  

Zaista, ĉovek koji vidi kuda stupa svojom nogom i do ĉega ovo moţe da dovede je mnogo 

slobodniji od slepog ĉoveka. Istinska sloboda se sastoji u sposobnosti da ĉovek vidi posledice 

svojih postupaka. Verujući ĉovek neće gledati razvratne slike i zagledati se u polugole devojke 

koje idu ulicom. "On ne sme da gleda, znaĉi, nije slobodan," moţe se pomisliti za takvog ĉoveka. 

Ali u stvari, on samim tim brani svoju slobodu. "Ţelim da volim svoju ţenu i samo nju," evo šta 

u sebi misli ovaj ĉovek. I on je zaista voli, plaši se da će izgubiti ljubav i ne ţeli da vara suprugu, 

ĉak ni u mislima. U JevanĊelju Gospod kaţe da svako ko gleda ţenu sa ţeljom već čini preljubu s 

njom u svom srcu (Mt. 5, 28). Prava prevara uvek poĉinje od slobodnog ponašanja, od prevare u 

mislima, u pogledima. A posle prave prevare ĉovek više ne moţe da voli svoju ţenu ĉisto, ĉak ni 

ako poţeli. On je izgubio svoju sposobnost da voli. 

Ako ĉovek slomi nogu ne moţe da igra, gubi ovu sposobnost. Isto se dešava u ĉovekovoj duši. 

Posle prevare ĉovek ne moţe da voli ţenu kao što je voleo ranije, ne moţe da voli decu kao što je 

voleo ranije. Ĉovek koji je ukrao nešto ne moţe više da bude milosrdan. U njegovoj duši se nešto 

slomilo, njegovo srce je postalo kameno, i neka sposobnost duše je izgubljena.  

Slobodan ĉovek je onaj ko moţe da kaţe: "Ne ţelim da gledam ovaj prizor zato što znam kakvu 

ću štetu imati od toga." Praktiĉno svako zna privlaĉnu silu televizije. Upadljiv spot bukvalno ne 

daje ĉoveku mogućnost da odvoji od njega svoj pogled. Ĉovek je opĉaran i gubi svoju slobodu. 

Prava sloboda je da se mirno iskljuĉi televizor u trenutku kad se na njemu prikazuje jarki, ali 

štetan prizor. 

MeĊutim, treba se zadrţati i na ovako vaţnom pitanju: a kako steći sposobnost da ĉovek vidi 

posledice svih svojih postupaka? Navešću primer. Zamislimo mraĉnu prljavu sobu u kojoj ima 

toliko mnogo Ċubreta da u sobu ne dospeva nijedan sunĉev zrak. Šta vidi vlasnik sobe ako nema 

struje u ovoj sobi? Ništa! Ima mnogo prljavštine, ali se ne vidi. Da bi se izbavio od ove 

prljavštine on poĉinje da sprema sobu. Prvo što treba uĉiniti jeste da opere prozor u svojoj sobi. 

Prvi zrak sunca pada u sobu. Šta vidi domaćin u ovom polumraku? Prvo vidi samo velike 

predmete: orman, koji stoji ukrivo, prevrnuti sto, razbacane stolice. Domaćin sve ovo stavlja na 

svoje mesto. U sobi je postalo već mnogo ĉistije, dakle svetlije. Sad moţe dobro da uoĉi sitnije 



predmete: knjige su razbacane, novine su raskupusane. Ĉovek sprema i to. Ponovo postaje 

svetlije... I tako korak po korak, svaki put je sve svetlije i ĉistije. Kad je sreĊivanje završeno, sve 

blista, sve se sija, svaka trunĉica prašine se vidi, on hoće sve da izbriše, svaka stvar koja se ne 

nalazi na svom mestu se vidi i ĉovek ţeli da je pospremi. 

Po pravoslavnom crkvenom uĉenju nešto sliĉno se dogaĊa s ĉovekom za vreme ispovesti. Ĉovek 

je prvi put došao na ispovest. Po pravilu, ne moţe odmah da kaţe sve svoje grehove, već samo 

dva-tri greha, ali takva koja mu savest ne dozvoljava da zaboravi. U duši mu postaje ĉistije, 

dakle, svetlije. Posle izvesnog vremena ĉovek poĉinje da vidi ono što ranije nikad nije video u 

sebi. Ponovo se ispoveda i pokušava da se izbavi od ovog greha i u duši mu postaje još svetlije... 

itd. Kad se ĉovek stalno ispoveda njegova duša liĉi na ĉistu pometenu sobu, gde se vidi svaka 

trunĉica. 

Ako je ĉovek nauĉio da vidi najsitnije grehove to znaĉi da je malo verovatno da će doći do teških 

grehova. U stvari, sitni grehovi uopšte nisu istni, to su prosto prvi koraci ka teškim grehovima. 

Ako ih ĉovek uĉini lako će doći do teţih. A onaj ko ne uĉini prvi korak nikad im se neće 

pribliţiti. 

Ali vratimo se onome od ĉega smo zapoĉeli razgovore. Vi ste u pubertetu. Do 15-16 godine on 

treba već da se završava, ali danas detinjstvo i izlaz iz njega mogu da se oduţe jako mnogo. Još 

nedavno se pojam "omladina" odnosio na uzrast od 14 do 28 godina. Danas su granice pomerene 

i omladinom se nazivaju ljudi do 30 godina. Moţe se reći da je zvaniĉno priznata ĉinjenica još 

većeg kašnjenja ljudi u pubertetu - sve do 30 godina. Pubertet se za vas završava onda kad 

poĉnete da se brinete ne za spoljašnju slobodu (odnosno: kako se izbaviti od uticaja odraslih?), 

nego za to da stvorite stabilnu porodicu. 

Ako mladić pod slobodom još uvek shvata samo spoljašnju slobodu i teţi samo prema njoj šta je 

za njega porodica? Teret! Omĉa oko vrata! Setimo se da je porodica kao par konja upregnut u 

kola koji se vuku po bespuću. Prava porodica poĉinje tamo gde ĉovek kaţe: "Gotovo! Sad je za 

mene na prvom mestu porodica, a zatim sve moje liĉne ţelje." Odnosno, poĉinje da deluje 

princip: "Neću da radim ono što ja hoću, već ono što je korisno za moju porodicu." Naizgled, 

kakva je tu sloboda? 

LJubav je odgovornost. Odgovornost znaĉi da su ti vezane ruke i noge; moraš da se baviš 

sportom sa decom, moraš da radiš s njima domaći, moraš..., moraš..., moraš... Ali izgubivši 

spoljašnju slobodu, taĉnije dobrovoljno je se odrekavši u ime istinske slobode, ĉovek dobija 

nešto neobiĉno - slobodu da voli, da voli lako i ĉisto! I radost od ove slobode pokriva sve 

nezgode i lišavanja, zato što ĉovek stiĉe sreću. 

Na kraju ću istaći da sam meĊu osobinama odraslog ĉoveka na poĉetku razgovora istakao 

sposobnost da se snosi odgovornost i za druge ljude. To je takoĊe vrlo vaţna crta odraslog 

ĉoveka. Ako se samostalnost i sloboda tiĉu pre svega samog ĉoveka sposobnost da se upravlja 

sopstvenim osećanjima, odgovornost je već nastavak ove sposobnosti, to je sposobnost da ĉovek 

ne odgovara samo za sebe, već i za druge. Muţ treba da ume da odgovara za ţenu, a ţena za 

decu. Već smo više puta govorili da je ljubav odgovornost. Ali sve poĉinje od sposobnosti da 

upravlja sobom i svojim osećanjima, od sticanja istinske unutrašnje slobode - slobode od strasti. 



 

 

  

  

NAPOMENE: 

1. Beseda je ponekad praćena gledanjem filma "Poĉetak" (razgovor s uĉenicima starijih 

razreda pedagoga J.A.Avdejenko, videostudija "Radonjeţ").  

 

Beseda 11 

Unutrašnje ustrojstvo porodice 

Narod je ţiv organizam, ĉije su ćelije porodice. Ako se naruši porodiĉno ustrojstvo naroda, 

društvo se ozbiljno razboljeva. Upravo u porodici dolazi do prenošenja iskustva jednog naraštaja 

drugom. Ako sin radi pored oca - rame uz rame - upravo ovde on stiĉe ţivo ţivotno iskustvo. Mi 

kao narod slabimo zato što je snaga naroda u jaĉini porodice, a porodica se u Rusiji praktiĉno 

uništava. LJubav prema bilo ĉemu (prema domovini, prema celom svetu, prema sluĉajnom 

prolazniku itd.) poĉinje od ljubavi u porodici, pošto je porodica jedino mestu u kojem ĉovek 

izuĉava školu ljubavi. 

A savremeno ustrojstvo ţivota nimalo ne podrţava jaĉanje porodice, već je naprotiv uništava. 

Istaći ću nekoliko strana u pitanju unutrašnjeg ustrojstva savremene porodice. 

  

Status porodice 

  

Poĉeću od toga da sama porodica mora da ima vrlo visok status pre svega za samog ĉoveka. Ako 

porodica ne zauzima jedno od najvaţnijih mesta u ĉovekovom ţivotu, nikad mu neće poći za 

rukom da stvori stabilnu porodicu. 

U sovjetsko vreme se vrlo ĉesto lansirala parola "Društveni interesi su iznad liĉnih". Ova 

apsolutno laţna postavka je remetila svu hijerahiju vrednosti u sovjetskom ĉoveku. Porodica u 

ovoj hijerarhiji uopšte ne postoji. Postoje nekakvi apstraktni društveni interesi i postoje liĉni. A u 

koje interese spadaju porodiĉni: u društvene ili liĉne? Ovde je poĉinjala zbrka. U zavisnosti od 

situacije porodiĉni interesi su se uvrštavali ĉas u društvene, ĉas u liĉne. MeĊutim, ipak su će 

porodiĉni problemi ĉešće spadali u društvene, odnosno u liĉne, odnosno manje vaţne nego što su 



društveni, pošto su za izgradnju komunizma bili potrebni pouzdani ljudi - koji nisu vezani bilo 

kakvim liĉnim interesima. Ĉovek koji je vezan za porodicu (uostalom, kao i za zemlju) nije bio 

pouzdan za komunizam. Zato je epoha izgradnje komunizma ili socijalizma jako podrila sve 

porodiĉne navike Rusa. A posle perestrojke je jako oslabljena porodica došla do stanja potpune 

degradacije. Iako je ideal stabilne porodice još uvek ţiv u našem narodu, ţivo iskustvo toga kako 

se stvara ovakva porodica smo u mnogome izgubili.  

Kod pravoslavnog savremenog porodiĉnog ĉoveka porodica zauzima potpuno jasno i glasno 

mesto u hijerahiji vrednosti. Sistem ovih vrednosti je sledeći: Bog - porodica - društveno 

sluţenje (ili sluţenje ljudima) - liĉni interesi. Porodica stoji na drugom mestu posle Boga, mnogo 

iznad društvenog sluţenja, a tim više iznad liĉnih interesa. Šta oznaĉava ovakav sistem 

vrednosti? Ako muţ nagovara ţenu na abortus (odnosno na ubistvo), poslušanje Bogu je iznad 

poslušanja muţu. U datom sluĉaju, ako muţ insistira na abortusu, ţena moţe ĉak da podnese 

zahtev za razvod. Raspad porodice je u ovom sluĉaju manja nesreća od narušavanja zapovesti 

"Ne ubij!". Ili drugi sliĉan primer. Ako ĉovek, da bi spasio sina od zasluţene kazne ţeli da ide na 

prestup koji mu omogućava njegova funkcija, bolje je da se zaustavi, jer je poštovanje zapovesti 

Boţijih iznad brige o bliţnjem. 

Ali, evo drugog primera. Muţ kategoriĉno protestvuje protiv toga da ţena ide u hram. Kako je 

bolje da ţena postupi? Da li ona takoĊe moţe da podnese zahtev za razvod kao u sluĉaju s 

abortusom? U ovom sluĉaju ipak ne moţe da se razvede. Ako u ovom sluĉaju muţ ne navodi 

ţenu na kršenje zapovesti i ne primorava je da se odrekne Boga, ţeni je bolje da popusti i da ne 

ide u hram neko vreme. Odlazak u hram u ovom sluĉaju moţe biti uvršten u ţenine liĉne 

interese. Zato je bolje da saĉuva porodicu ne odlazeći u hram, ali da pritom ostaje verna Bogu u 

svom srcu. U ovom sluĉaju je porodica vaţnija. Ako porodiĉni interesi primoravaju muţa ili 

ţenu da napuste vaţnu funkciju a pritom moţe da postrada ĉak i preduzeće, ĉovek treba da ode 

ne sumnjajući, jer je porodica vaţnija. I tako dalje. Još jednom ću ponoviti: porodica je iznad 

svega osim Boga. Naţalost, ovakav odnos prema porodici se danas vrlo retko moţe sresti. 

  

>Životna sredina 

  

Roditelji porodiĉno iskustvo prenose na decu. Zato ću naĉiniti nekoliko opaski povodom 

vaspitavanja dece. Porodica je normalna sredina za vaspitavanje. MeĊutim, gde se vaspitavaju 

savremena deca? Zar u porodicama? Od ranog detinjstva dete se daje u vrtić, zatim u školu. U 

vrtiću dete provodi oko 8 sati dnevno, a s roditeljima opšti otprilike isto toliko. Doba kad dete 

ide u vrtić je najvaţnije za formiranje liĉnosti, a polovinu ukupnog vremena dete provodi u 

sredini, koja nimalo ne liĉi na porodiĉnu domaću atmosferu. 

Po ĉemu se atmosfera u porodici razlikuje od deĉjeg vrtića? Kao prvo, u porodici postoji jasna 

hijerarhijska struktura. Postoje odrasli, postoje stariji braća i sestre, postoje mlaĊi. Dete ima 

odreĊeno mesto u ovoj hijerarhiji. Kao drugo, svi ljudi koji ga okruţuju kod kuće su bliski roĊaci 

s kojima je ono vezano za ĉitav ţivot. U deĉjem vrtiću uopšte nije tako. Dete se nalazi u 



kolektivu vršnjaka. Hijerarhijske strukture skoro da nema. Postoji jedan vaspitaĉ na celu grupu, 

zato se veći deo svih konflikata u detetovom ţivotu odvija prilikom komuniciranja s vršnjacima. 

U kolektivu vršnjaka su svi jednaki, ovde nema starijih i mlaĊih. Ovo je potpuno neprirodna 

atmosfera. Neprirodna je makar zato što Gospod nije dao ţeni sposobnost da odjednom rodi po 

petnaestoro-dvadesetoro deĉice koja bi bila ravnopravna u porodici. Sve vaspitanje u porodici se 

gradi na tome što se mlaĊi navikavaju na poslušanje starijima, a stariji se navikavaju da se brinu 

o mlaĊima. Kad dete proĊe dvostruku školu (školu poslušanja i školu brige) ono odrasta kao 

normalan ĉovek - poslušan i briţan. U deĉjem vrtiću dete pohaĊa potpuno drugu školu - školu 

ravnopravnosti. Sva deca imaju ista prava i obaveze. Deca se uĉe da ţive zajedno bez konflikata: 

da se ne tuku, da se ne svaĊaju. Ništa više! Sve ovo postoji i u porodici. Ali u deĉjem vrtiću 

nema duha poslušanja i brige kojim je proţeta porodiĉna atmosfera. Ako bismo pripremali dete 

za to da nikada neće stvarati porodicu, da će celog ţivota ţiveti u opšteţitijima nikad neće 

zauzimati šefovsku duţnost i nikad neće biti potĉinjen, onda je vaspitanje u deĉjem vrtu potpuno 

prihvatljivo. Ako ţelimo da odgajimo budućeg porodiĉnog ĉoveka deĉji vrtić je krajnje štetan. 

Ako ţelimo da odgajimo pravog graĊanina krajnje je poţeljno vaspitanje upravo u porodici. Celo 

društvo je organizovano hijerarhijiski. Postoji rukovodstvo i postoje potĉinjeni. Svako ima svoja 

prava i svoje obaveze i svako ima svoju odgovornost. Dete upravo u porodici usvaja pravilan 

odnos prema starijima i mlaĊima i ono na šta nailazi u odraslom ţivotu, usvojio je još u 

detinjstvu. 

U vrtiću su svi ljudi privremeni. Vaspitaĉi se menjaju po odreĊenom rasporedu, sama deca nisu 

vezana jedno za drugo niĉim osim deĉjeg druţenja. Danas se druţimo, sutra ćemo se posvaĊati. 

Deca ne odgovaraju jedni za druge. A u porodici deca ne mogu dugo da ţive u svaĊi, naroĉito 

ako su mala. Ovo prosto neće dozvoliti roditelji koji će svim silama pomiriti decu. Brat i sestra 

ostaju bliski za ceo ţivot i roditelji ih od ranog detinjstva uĉe da je svaĊa uţasan i potpuno 

nedopustiv dogaĊaj u njihovim ţivotima. U vrtiću konflikti mogu da imaju potpuno drugaĉiji 

ishod: dugotrajna meĊusobna ozlojeĊenost, dete moţe da se raziĊe s najboljim drugom, moţe 

ĉak da preĊe u drugu grupu ili drugi vrtić. 

  

Pravilna hijerarhija u porodici 

  

Porodica je hijerarhiĉna i ovo je vrlo vaţno, ali je za vaspitanje potrebna pravilna hijerarhija: 

otac - majka - deda i baka - stariji braća i sestre - ja - mlaĊi. Svaki ĉlan mora da ima svoje mesto 

u ovoj hijerarhiji. Uzgred reĉeno, u navedenoj šemi deda i baka stoje na drugom mestu posle 

roditelja. Ovakvo stanje stvari postoji u sluĉaju da je starija generacija već ostarila i da je sama 

predala starešinstvo svojoj deci. Slušao sam priĉe od starijih ljudi o tome da je u starim 

porodicama obavezno nastupao momenat kad je ostareli glava porodice pozivao svog sina i 

predavao mu svoje obaveze. 

Ova pravilna hijerarhija ne sme da se narušava. Ako ţena staje na prvo mesto ovo remeti 

porodicu. O ovome smo već govorili u razgovoru o tome ko je glava porodice. MeĊutim, postoji 



još jedno ĉesto izopaĉavanje u ustrojstvu savremenih porodica. Ispostavlja se da je ĉesto potajna 

glava u porodici dete. Pokušaću da objasnim šta se ima u vidu.  

Jedan pravoslavni psiholog istiĉe da je u sovjetskoj pedagogici 50-ih godina došlo do prevrata. 

Bila je objavljena svima nama poznata deviza: "Sve najbolje - deci." Mi smo se toliko navikli na 

nju da ne sumnjamo u njenu istinitost. Da bi se objasnilo roditeljima odakle potiĉu njihove 

nevolje s decom ovaj psiholog je roditeljima postavljao pitanje: "Ko u vašoj porodici dobija 

najbolji komad?" - "Naravno, dete," sledi odgovor. A upravo ovo je znak toga da su svi odnosi u 

porodici izvrnuti. Poĉećemo od toga da uopšte ne treba da postoje najbolji komadi u porodici. 

Prvi i najveći komad treba da dobija otac. Istiĉem još jednom: ne najbolji, već prvi i najveći. 

Drugi i manji komad ide majci, a dalje svim ostalima - dekama i bakama, i na kraju, deci. Ovako 

je uvek bilo u porodicama s tradicionalnim pravoslavnim ustrojstvom. Ĉesto sam pitao starije 

ljude o tome kako je proticao ruĉak u starim porodicama. Svaki put sam slušao nešto sliĉno. Na 

sto je stavljan bakraĉ sa ĉorbom. Jedan za sve! Nikakvih najboljih komada, svi su jeli iz jednog 

bakraĉa. Prvi je poĉinjao da jede otac, pre njega niko nije mogao da zahvati ĉorbu svojom 

kašikom. Na poĉetku niko nije jeo meso iz ĉorbe. Na kraju, kad bi pojeli svu teĉnost otac bi 

jednom udario kašikom po bakraĉu i to je bio signal da moţe da se jede meso. Za stolom niko 

nije razgovarao i do završetka ruĉka niko nije mogao da ustane od stola samovoljno. Ovakvo 

stanje se u ruskim porodicama u provinciji odrţalo do kraja 40-ih godina. Tek poĉetkom 50-ih 

godina se u seoskim porodicama pojavljuje posuĊe za svakog ĉlana porodice. Pre toga je svako 

imao samo svoju kašiku. Ako se u selu odrţavala svadba posuĊe se skupljalo po celom selu. 

Tako je bilo u svim slojevima. I u trgovaĉkim i u plemićkim porodicama poštovanje starijih je 

proţimalo ĉitavo ustrojstvo ţivota.  

Jedna parohijanka je priĉala da je kad je s porodicom prvi put otputovala iz Moskve na selo na 

celo leto, otkrila mnogo toga. Jednom se vratila iz bašte kući s jednom komšinicom, meštankom. 

Ona je pre svega, kao i uvek, odmah poĉela da sprema da jedu deca kako bi se potkrepila posle 

posla. "Šta to radiš?" s ĉuĊenjem je pita komšinica. "Kako šta? Hranim decu." "Prvo nahrani 

domaćina! Vidi ti nje!" Tek tada se ova parohijanka prvi put zamislila nad tim da u porodici 

treba da postoji glava porodice kojeg treba poštovati i da treba navikavati decu na to da poštuju 

oca. Elementarna pravila porodiĉnog ţivota, koje je znala obiĉna seoska ţena predstavljala su 

otkrovenje za gradsku ţenu koja je stekla visoko obrazovanje, mnogo ĉitala i smatrala sebe 

sasvim dobrom suprugom. 

Na parohiji na kojoj sam ĉinio prve svoje korake u crkvenom ţivotu (a i na mnogim drugim 

parohijama) gotovo uvek sam video istu sliku. Za vreme Priĉešća prva su prilazila deca, zatim 

odrasli - i muškarci i ţene pomešano. Smatrao sam da je ovo potpuno normalno i ispravno. 

MeĊutim, ĉitajući jednom drevne crkvene spomenike naišao sam na opis poretka kako se 

Priĉešću prilazilo u drevnoj Crkvi. Prvo su se priĉešćivali klirici (pojci, ĉteĉevi), zatim mirjani: 

muškarci, ţene i tek na kraju - deca. Prvo sam se zaĉudio: kako to?! Primoravaju sirotu decu da 

ĉekaju! Kasnije je ĉuĊenje zamenilo shvatanje da tako i treba da bude. Uzgred reĉeno, sasvim 

mala deca se ipak nisu priĉešćivala na kraju, već prosto na rukama svojih oĉeva i majki, 

pristupajući zajedno s njima Priĉešću, a samostalna deca, koju ne treba stalno drţati za ruku su 

zaista išla kasnije. Tako i treba da bude ako ţelimo da odgajimo dobru decu koja znaju svoje 

mesto u ţivotu. 



Zbog ĉega dete dobija najbolje parĉe u porodici? Zbog toga što je malo? U tom sluĉaju, roditelji, 

ĉuvajte se! Dete vrlo lako usvaja to da ima neke privilegije prosto zbog toga što je malo. Umesto 

da odrastu do 16-17 godina savremeni momci odrastaju tek oko 25, a devojke koje su se u 

prošlim vekovima ponekad venĉavale već sa 14 godina, odrastaju tek oko 20 godina. Do 17 

godina roditelji razmaze svoje detešce, a onda se ĉude zbog ĉega njihovi sinovi ne ţele da 

zaraĊuju sebi za ţivot, već i dalje zahtevaju od roditelja pomoć kao nešto što se podrazumeva 

samo po sebi. Pritom, fiziĉko odrastanje nastupa u istom uzrastu kad i treba: devojka je fiziološki 

već sposobna da postane majka, a momak je fiziološki sposoban da postane otac. MeĊutim, oni 

nisu na to moralno spremni.  

Dete ne sme da ima bilo kakve privilegije, bilo kakva posebna prava koja bi mu davala prednost 

u odnosu na roditelje. Ono mora da zna svoje mesto u porodici. Dete mora imati jasne predstave 

o hijerarhiji u porodici: "otac - majka - deda i baka - stariji braća i sestre - ja - mlaĊi braća i 

sestre". Ako u toku 17 godina dete ili već pubertetlija stalno usvaja: "Meni pripada najbolji 

komad zato što sam mali. Ja mogu da ne radim u bašti zato što sam mali. Mogu da ne pomaţem 

mami zato što sam mali i još ne umem da metem," ovakav odnos prema svetu koji ga okruţuje će 

mu ostati do kraja ţivota. Prvo je ono malo zato što još ne ide u školu. Zatim je malo zato što još 

tek ide u školu. Onda je malo zato što tek ide na fakultet. Dalje je još uvek malo, zato što je mlad 

struĉnjak. I sve ovo vreme ĉovek traţi neke privilegije zato što je mali. 

Naravno, treba uzimati u obzir godine dece i ne traţiti od njih ono što nisu u stanju da rade, ali 

besplatne privilegije ne treba da postoje. 

  

Veza između generacija 

  

Verovatno ste slušali priĉe o deci-tarzanima koja su odrasla meĊu ţivotinjama. Poznato je 

nekoliko ovakvih sluĉajeva, i što je glavno, ovu decu praktiĉno nije bilo moguće vratiti ljudskom 

naĉinu ţivota. Za vaspitavanje dece potrebna je ljudska sredina, a u vuĉjoj sredini odrasta vuk. 

Dodao bih još i sledeće: za vaspitavanje odraslog ĉoveka potrebna je sredina odraslih ljudi. 

Današnje dete je uronjeno u deĉju sredinu svojih vršnjaka ili prosto deĉju sredinu - vrtić, škola, 

deĉji kamp. Kontakt izmeĊu dece i odraslih je krajnje ograniĉen. MeĊutim, posle ovakvog 

vaspitavanja ne treba se ĉuditi infantilnosti dece, ne treba se ĉuditi zbog ĉega ona tako polako 

odrastaju. Navikla su na to da budu deca. Kad se dete vaspitava u porodici od stalnog opštenja s 

odraslima ono usvaja zreo odnos prema ţivotu. O tome smo već malo govorili. 

Za vaspitanje odraslog ĉoveka zahteva se ĉvrsta veza izmeĊu generacija. Ĉim oslabimo vezu 

izmeĊu generacija (upisavši dete u vrtić, školu itd.), izgubiće se ogromno iskustvo koje se 

skupljalo stotinama godina, a svaka nova generacija će poĉeti da izmišlja rupu na saksiji. Ĉitavo 

ustrojstvo savremene porodice praktiĉno uništava vezu izmeĊu generacija. Otac ceo dan provodi 

na poslu daleko od porodice. Ovo je prvi udarac po porodici. Kakvima deca vide svoje roditelje? 

Otac je došao umoran s posla, leţe na krevet i poĉinje da ĉita novine. Šta poĉinje da radi moj 

najstariji sin kad ja dolazim kući umoran i prilegnem? On odmah leţe na kauĉ ili na pod i poĉinje 



da se glupira (ne mogu da naĊem drugu reĉ). Ovako on podraţava odraslima. Primoran sam da 

nateram sebe da ustanem i da poĉnem nešto da radim da se sin ne bi potpuno navikao na nerad. 

Nekada nije postojao ovakav jaz meĊu generacijama. 90% ĉitavog stanovništva su bili seljaci. 

Otac je radio ili kod kuće ili nedaleko od kuće i deca su od najranijeg uzrasta uĉestvovala u svim 

poslovima. Dete je usvajalo marljivost od najranijih godina. Deca su poĉinjala da rade već od 4 

godine. Deĉaci su ĉesto pomagali oĉevima u polju, a devojĉice su pomagale majci u kući. 

Nedavno sam u dokumentarnom filmu video kadrove snimljene još pre revolucije, kako 

petogodišnji-šestogodišnji deĉak sam upravlja konjićem i drlja zemlju. Setimo se istog onog 

Nekrasova o "seljaĉiću k'o naprstak". Ali nije samo u seljaštvu postojala ĉvrsta veza meĊu 

generacijama. Trgovci su ĉesto prodavnice drţali u kući i opet su se deca od malih nogu uĉila da 

pomaţu oĉevima da vode domaćinstvo.  

Jednom sam u vozu na dugim relacijama podugo razgovarao s jednom ţenom-lekarem koja je u 

toku razgovora izjavila: "Dobar lekar moţe da bude odgajen samo u trećoj-ĉetvrtoj generaciji. Ja 

predajem na medicinskom fakultetu i odliĉno vidim da je dobar lekar u prvoj generaciji velika 

retkost." Kao primer je navela svoje poznanike - nasledne lekare. "Tamo postoji posebna 

atmosfera, tamo dete već od detinjstva poznaje svu medicinsku terminologiju pošto roditelji 

ĉesto diskutuju o svojim problemima. On već u srednjim razredima lako vlada raznim 

medicinskim priruĉnicima i enciklopedijama. Već u poslednjem razredu škole on je gotov 

bolniĉar iako još nije stekao nikakvo medicinsko obrazovanje. MeĊutim, glavno je da je on već 

upio briţan odnos prema bolesnicima koji je primio od svojih roditelja." 

Skrećem vašu paţnju - tek kroz 3-4 generacije moţe da se nakupi iskustvo. Na primer, 

blagoĉestivi carevi su se vaspitavali u nekoliko generacija. Po pravilu, mudar vladar je postajao 

onaj ko je još od detinjstva bio posvećen u sve unutrašnje i spoljašnje probleme drţave, ko je 

video svog roditelja kako donosi odluke, ko je video do ĉega dovode ove odluke nakon mnogo 

godina. Ovakav vladar je po pravilu mnogo mudriji od ĉoveka koji je do vlasti došao po principu 

skorojevića i to je još zbog toga što su carevi ranije snosili odgovornost za svoj narod i za svoje 

odluke do kraja svog ţivota. Zemlja koja menja vladare je poput ţene koja menja svoje muţeve, 

dok glava porodice - muţ - treba da bude jedan i za ceo ţivot. Nije sluĉajno to što je venĉanje na 

carstvo sliĉno Tajni venĉanja supruga. U oba sluĉaja odgovornost se prima za ceo ţivot. 

Danas većina ţena radi. Ako majka odlazi na posao, ostavljajući svoju porodicu, to je drugi i 

glavni udarac za porodicu. Na jednom od seminara posvećenih temi vaspitavanja dece jedna 

predstavnica odeljenja za maloletnike je podelila s prisutnima svoje utiske. Dok u porodici pije 

samo otac deca su još normalna i porodica se još ne moţe nazvati nesrećnom. Ali ako poĉinje da 

pije i majka deca sigurno dospevaju u kategoriju teške dece, a porodica - u kategoriju nesrećnih. 

Nešto sliĉno se moţe reći i za sve porodice. Kad je iz porodice na posao otišao otac - to još nije 

najstrašnije, ali ako iz porodice odlazi majka, porodica konaĉno propada. U toku celog dana tata 

je na poslu, mama je na poslu, deca su u deĉjem vrtiću ili u školi. Gde je porodica? Moţe se 

odgovoriti: ali uveĉe se svi okupljaju, za vikend su takoĊe svi zajedno. Ali kakav je po pravilu, 

uveĉe i u toku vikenda cilj odraslih? Cilj je u većini sluĉajeva jedan - da se odmore. A deca ĉesto 

i u ovo vreme beţe da se prošetaju ili da posede kod drugova. Svaka generacija raste sama po 

sebi. Zašto se danas kod mnoge dece otkrivaju psihiĉki poremećaji? Zato što je porodica koja je 

uvek bila jak štit, zaštita za deĉju dušu, danas uništena. Umesto toplog doma ostalo je zgarište. 



Ali, kako se ţivotno iskustvo prenosi s kolena na koleno? Ovo iskustvo se po pravilu prenosi 

kroz zajedniĉki rad. Otac radi sa sinom i ovaj svom svojom dušom upija oĉev odnos prema 

ţivotu. Ne pomaţu razgovor i pouka, već samo zajedniĉka delatnost.  

Mi smo u nedeljnoj školi u našem hramu naišli na ovaj problem. Mi odrasli imamo iskustvo 

crkvenog ţivota s decom koja su većinom došla kod nas iz porodica van Crkve, koja imaju ţelju 

da postanu zajedniĉari u ovom iskustvu. Ali ocrkvljenje dece ide vrlo teško - jer mi nismo 

roditelji i ne moţemo da ţivimo s njima. A efikasnost ĉasova veronauke je vrlo mala. Jer šta je 

sat-dva nedeljno u ţivotu deteta kad ono jurca sa svojim drugovima napolju po tri-ĉetiri sata 

svakodnevno? Naravno, ulica u njegovom ţivotu zauzima mnogo vaţnije mesto. Ĉasovi 

veronauke su potrebni, ali oni donose suštinsku korist samo u sluĉaju da je cela porodica 

verujuća, da se deca vaspitavaju u crkvenom duhu i da se ovi ĉasovi odrţavaju kao pomoć 

roditeljima, da bi se deci dala sistematska znanja o Bogu i Crkvi, što ne mogu da uĉine svi 

roditelji. I ispostavlja se da su jedino mesto gde smo zaista, makar nekako mogli da uĉinimo 

decu zajedniĉarima crkvnog ţivota bili deĉji radni kampovi. Na dve nedelje smo putovali u neko 

selo, postavljali šatore nedaleko od hrama i ţiveli maksimalno sve radeći svojim rukama. Samo 

ovde, kad smo bili s decom rame uz rame, svih 24 ĉasa dnevno, kad su ţivela i radila s nama, 

dolazilo je do pravog brušenja karaktera i pravog prenošenja ţivotnog iskustva.  

A dok savremena deca rastu u svojoj generaciji ne opšteći sa starijima, ona se "krĉkaju u 

sopstvenom sosu", što teško da će biti korisno za njih. 

Problemi oĉeva i dece, po mom mišljenju su se u ovim razmerama pojavljivali iskljuĉivo u 18-

19. veku, od kad je poĉela da se klima porodiĉna tradicija u najvišim društvenim krugovima. 

Pred oĉima su mi porodice koje rade na zemlji. Deca su u ovim porodicima prvi pomoćnici i 

nikakve konflikte izmeĊu oĉeva i dece koji su uobiĉajeni za naš društvni ţivot tamo nisam video. 

Jedan savremeni pisac vrlo taĉno piše da postoje dva naĉina ţivota: gradski i seoski. Na selu su 

deca potrebna, pošto su potrebni pomoćnici u domaćinstvu. Posao u selu nije tako kvalifikovan i 

odraslima mogu dobro da pomaţu i deca, - zahteva se samo usrednost, marljivost, strpljivost itd. 

Sva ova svojstva se i vaspitavaju seoskim ţivotom. U gradu je sve drugaĉije, tamo se odvija 

industrijalizacija, a upravo industrijalizacija jako uništava porodicu pošto se sad zahteva sve više 

i više visokokvalifikovan, specijalizovan rad. I ako je ranije otac mogao da povede maloletnog 

sina na polje da mu pomaţe da ore zemlju ili da kosi travu danas ne moţe da ga povede u 

atomsku centralu i da radi pored aparata s kompjuterskim programskim upravljanjem. A i kćerka 

danas ne moţe nikako da pomogne mami u voĊenju knjigovodstva u preduzeću. Visoka 

kvalifikacija u potpunosti oduzima mogućnost malom sinu da stoji pored oca, a kćerki pored 

majke. Visokokvalifikovanom struĉnjaku su deca samo smetnja u njihovom poslu. 

  

Deca - mali odrasli ljudi 

  

Mladi ljudi danas odrastaju jako sporo. Infantilizam pubertetlija je ukorenjen u našem ţivotnom 

ustrojstvu i obiĉnim predstavama o deci. Ranije je ţivot primoravao da se deca na rad navikavaju 



otprilike od 4 godine. Od 7 godina sva deca su poĉinjala da se ispovedaju, odnosno već s se uĉila 

da snose odgovornost za svaki svoj postupak. Na dete se priliĉno rano gledalo kao na ĉoveka koji 

se sprema da bude odrastao. Ono je za ovo bilo bilo planski pripremano. 

Zaista, na dete treba gledati kao na malog odraslog ĉoveka. A princip vaspitanja u naše vreme se 

vrlo jasno moţe formulisati reĉima jedne moderne pesme: "Igraj dok si mlad." Dok je dete malo 

njemu se mnogo dozvoljava. Ovo dovodi do toga da će ĉak i dvadesetogodišnjeg dugajliju 

mamica i dalje paziti i maziti. A skoro je nezamislivo da se dete natera da radi s 4-5 godina: 

"Ono je još malo!" 

A kad se struĉnjaci odjednom sete sveopšteg zaostajanja dece oni poĉinju da razvijaju dete 

veštaĉki. Izmišljaju razliĉite razvojne programe, igre. Ali sve je ovo znak toga da deca oĉigledno 

nešto ne dobijaju ĉak i u normalnim porodicama. A deca ne dobijaju elementarno opštenje s 

odraslima, njima nije potrebno detinjasto opštenje, već odraslo. Ne treba roditelji da se spuštaju 

do nivoa deteta i da poĉinju da trĉe, skaĉu, preskaĉu, prave kule i gradove, odrasli treba da 

primaju decu u svoj odrasli ţivot. Ako je dete ukljuĉeno u ţivot odraslih, ono će biti razvijeno! A 

savremeno dete je ukljuĉeno u ţivot svojih vršnjaka, a ne odraslih. 

U jednoj školi u Taldomu u zbornici visi lep plakat s reĉima: "Ispriĉaj mi i ja ću zaboraviti, 

pokaţi mi i zapamtiću, uradi sa mnom i nauĉiću." Ĉini mi se da ove reĉi svi roditelji treba da 

napišu velikim slovima u svom stanu. Stvarno, ako dete zna da majka radi negde u fabrici i da je 

udarnik, to uopšte ne znaĉi da će odrasti kao vredno. Dobro je ako svojim oĉima vidi kako majka 

stalno radi, pere sudove, sprema kuću, pere veš, ali to još ne znaĉi da će ono biti vredno. Treba 

zajedno s detetom prati sudove, sreĊivati s njim kuću, navikavati se na pranje (odnosno ĉiniti ga 

uĉesnikom svog odraslog ţivota) i tada postoji nada da će dete biti vredno. Dete već sa tri godine 

moţe da pere sudove. Ono se raduje što uĉestvuje u ţivotu odraslih. Sva deca stalno imitiraju 

odrasle, samo im treba omogućiti da ostvare svoju ţelju u pravom radu. 

Imamo poznanicu ĉija deca ponekad dolaze kod nas u goste. Jednom smo ovoj deci dali u ruke 

noţeve da bi zajedno s nama ljuštila krompir i nije bilo kraja deĉjem oduševljenju. Ona su uvek 

ţelela da nauĉe da ĉiste krompir vešto kao mama, ali su po reĉima iste ove mame još mali za 

ovaj posao. A ovde su im omogućili da malo rade kao odrasli. Oni su poĉeli namerno ĉešće da 

dolaze kod nas i da nas mole da nam u neĉemu pomognu. Ispostavlja se da se roditelji ne plaše 

da daju svoju decu u raznorazne sekcije za razvoj dece od tri-ĉetiri godine, a strašno je dati 

detetu od tri godine noţ koji nije preterano oštar da bi iseklo peĉurke za ĉorbu. 

Sve zavisi od ustrojstva porodice - roditelji stalno treba da budu usmereni na to da vaspitaju sebi 

pomoćnike. Savremene mame i tate se oduševljeno smeju i likuju videći kako njihova mila 

kćerka igra, imitirajući zvezde pop-muzike, koje vidi na televizijskom ekranu. Jano je da su u 

ovom sluĉaju roditelji nastrojeni na to da vaspitaju estradnu pevaĉicu a ne pomoćnicu sebi. Deca 

vrlo dobro osećaju šta se roditeljima sviĊa i šta treba raditi da bi im se ugodilo. 

Moj deda se oţenio bakom kad je ona imala 14 godina. Odvezao je daleko na jug gde je video da 

je zemlja dobra kad je sluţio vojsku. Sa 14 godina ona je bila prava domaćica u kući. Prilikom 

pravilnog vaspitanja u ovom uzrastu devojke su već potpuno sposobne da samostalno vode celo 



domaćinstvo i unutrašnje su spremne za materinstvo. Uzgred reĉeno i danas su devojke na selu s 

12-13 godina već odliĉne domaćice. 

Roditelji devojĉice treba da teţe ka tome da vaspitaju devojku koja će sa 14 godina biti potpuno 

samostalna domaćica. Kako ovo ostvariti? Ĉini mi se da je vrlo vaţno da se ne propusti vreme. 

Svakom roditelju su potrebna neka najelementarnija znanja. Jer u razvoju deteta postoje 

odreĊene faze kad se u njemu formiraju ove ili one sposobnosti. Psiholozima su one dobro 

poznate. Naţalost, u školi se ne predaju ĉak ni elementarna znanja o deĉjog psihologiji, iako će 

sva ova znanja praktiĉno svima biti jako korisna, jer ogroman broj današnjih Ċaka će postati 

roditelji. 

Na primer, ako trener vodi košarkašku sekciju on mora da zna da taĉnost šuta zavisi od precizne 

koordinacij pokreta. Ova kordinacija se formira sa 12-14 godina. Ovo znaĉi da ako je dete došlo 

u sekciju kad već ima 15 godina, ono nikad neće imati dobar šut, pošto je vreme kad su se 

formirali njegovi mišići, nervni završeci, koji odgovaraju za preciznost šuta već propušteno. 

Uzgred reĉeno, upravo u ovom uzrastu poĉinje radna obuka u školama. Vaţno je da se u ovo 

doba dete nauĉi da drţi u rukama ĉekić, testeru, šrafciger. Iako je dete trebalo da nauĉi da radi 

još ranije, upravo u ovom uzrastu se u njemu razvija sposobnost za precizne i prefinjene poslove 

i upravo u ovom uzrastu se moţe vaspitati majstor svog zanata, koji će imati "zlatne ruke". 

Upravo u ovom uzrastu - od 12 godina - se deca daju u umetniĉku školu zato što postaju 

sposobna da prefinjenim pokretom olovke ili kiĉice prenose svoju zamisao. I ova sposobnost nije 

povezana samo s razvojem mišića, već i s razvojem duševnih moći, pojavom sposobnosti 

osmišljavanja lepote i sposobnosti da se prenese harmonija. 

U razvoju dece takoĊe postoji odreĊena etapa kad se utemeljuje sama navika na posao. Ovo je 

otprilike uzrast od 4 do 6 godina. Upravo u ovom uzrastu ĉovek treba da poĉne da navikava dete 

na rad. Ono stvarno još nije sposobno za dugotrajan, uporan i temeljan rad. Ipak dete već treba 

da zna šta je rad. Ono mora da ima odreĊene obaveze u kući. Ako se propusti ovaj uzrast, biće 

praktiĉno beskorisno navikavati dete na rad. Ono će verovatno i moći da napravi neku stvar tako 

da bude veoma lepa, ali sam posao neće voleti i neće praviti sliĉne lepe stvari. 

Na primer, još je rano slati dete u prodavnicu po hleb kad ono ima dve i po ili tri godine. Ono 

prosto ne ume da upravlja svojim osećanjima. Na primer, ako naiĊe na putu na maĉku sve je 

gotovo: potrĉaće za njom zaboravivši na tamo neku prodavnicu. Ako dete hoće da se rita u 

krevetu ne moţete da ga naterate da se ne rita. Ono nema gde da utroši energiju i ne upravlja 

sobom ĉak ni ako ga budete kaţnjavali kaišem ili rukom po turu. Već minut posle kazne noge će 

opet poĉeti da se ritaju, ali posle tri godine kod deteta se pojavljuje sposobnost da upravlja 

svojim ţeljama. U njemu će se javiti ţelja da potrĉi za maĉkom, ali ono već moţe da savlada 

jednu svoju ţelju i da ispuni drugu - da doĊe do prodavnice. Kod deteta se pomalo ispoljava 

odgovornost za posao koji mu je poveren. Ova nova sposobnost treba da se razvija zato već od 

ĉetiri godine dete treba navikavati na neke stalne obaveze kod kuće. Inaĉe će vreme da bi mu se 

ulila vrednoća i odgovornost biti propušteno. 

Kad dete malo odraste njega je moguće i treba ga uĉiniti zajedniĉarem u pravilnom planiranju 

svog ţivota. Jednom sam ĉuo priĉu jedne ţene koja još nije bila u poznim godinama o tome kako 

ona uĉi svoju unuku. Kad unuka dugo moli baku da joj kupi nešto veće (kasetofon, odeću i t.sl) 



baka postupa na sledeći naĉin. Ona kupuje stvar, ali ne prosto tako, već je uzima na kredit. Kad 

se kod unuke posle izvesnog vremena pojavi nova ţelja da kupi nešto baka joj odgovara: 

"Priĉekaj. Da li se sećaš, kupile smo kasetofon? Zasad još nismo ni njega otplatile. Sad štedimo 

novac da bismo to otplatile. A kad otplatimo ovu stvar kupićemo novu." Ovako se unuka od 

detinjstva uĉi da planira svoje troškove i da poredi svoje ţelje i mogućnosti. Ova unuka je od 

detinjstva posvećena u ţivot odraslih i uĉestvuje u njemu stiĉući navike donošenja odluka i 

odgovornosti za njih. 

  

Najamništvo (nečuvarnost) 

  

Još jedan problem je vezan za to što savremeni muškarac prestaje da bude domaćin, kako u 

svojoj porodici tako i na svojoj zemlji, u svom poslu, - prestaje da bude domaćin uopšte. Glavni 

pravac savremene industrije je stvaranje moćnih velikih preduzeća, pri ĉemu se dostiţe najmanja 

nabavna cena robe. Sve ovo zahteva usku specijalizaciju rada - jedne fabrike prave navrtke, 

druge šrafove, treće spajaju navrtke sa šrafovima u jedinstven mehanizam. U ovakvom sistemu 

voĊenja domaćinstva svi mi postajemo šrafovi ogromnog mehanizma. Industrijalizacija je 

praktiĉno istisnula naturalnu privredu. Svi ovo doţivljavaju kao plodove civilizacije. Izgleda da 

je naturalna priroda kad je ĉovek sve radio svojim rukama - i orao, i kosio i pravio kuću 

nepovratno otišla u prošlost.  

MeĊutim, ovo dostignuće nije dobro za sve. Savremeno industrijsko ustrojstvo ţivota uništava 

društvo iznutra i najviše razlaţe porodicu. Muškarac mora da bude glava porodica. Ovakav je bio 

uvek ranije. On je bio i glava porodice i domaćin na svojoj zemlji i u svojoj kući. Sad je ĉovek 

postao najamnik, a ne domaćin. Sasvim uobiĉajena razmišljanja: "Došao sam u fabriku, odradio 

odavde dovde i otišao kući. A noću, ĉak i ako eksplodira ja ću malo postradati. Naravno, ţao mi 

je da traţim novi posao, a tako, u principu, ništa strašno, moţe da se preţivi. U sluĉaju nesreće 

drţava je svejedno obavezna da mi naĊe neki posao."  

Ovakva atmosfera praktiĉno ubija odgovornost u starijoj generaciji. Ako ne odmah, onda 

postepeno. Makar time što uopšte ne pomaţe da se razvija ova odgovornost. Šta znaĉi biti 

odgovoran? Ako danas ne posejem sutra moja i ja deca nećemo imati šta da jedemo. Ako ne 

nahranim svoju stoku ona će posle nekoliko dana uginuti. Odnosno sam ţivot uĉi odgovornosti, 

domaćinskom odnosu, zato što je ĉovek bio gazda svog posla. U savremenom ustrojstvu ţivota 

se mnogo toga promenilo. O tome kada i koliko da se seje neka razmišlja agronom. O tome da 

hrani stoku neka razmišlja zootehniĉar: "Moj posao je mali, ako mi kaţu ja ću da uradim, a sam 

da se trpam, ne, izvinite." 

Gubitak domaćinskog odnosa, odnosno najamništvo, uništava srednju generaciju, i prirodno, 

prenosi se na mlaĊu generaciju. Mudar, odgovoran odnos prema ţivotu vaspitava se u toku 

nekoliko generacija, a da se izgubi moţe vrlo lako i brzo. 



Liĉno domaćinstvo, malo porodiĉno preduzeće je najpovoljnija atmosfera za vaspitavanje odnosa 

prema ţivotu koji je danas izgubljen. Naravno, naturalna privreda se više ne moţe vratiti, ali vas 

pozivam da se ne oduševljavate previše dostignućima civilizacije, već da imate na umu ĉime 

ćemo morati da platimo ova dostignuća. Ako izbor oznaĉava vrlo jasno: "Šta je za vas vaţnije: 

plodovi civilizacije ili stabilna porodica?" nesumnjivo ću izabrati stabilnu porodicu. 

Podsetiću da je industrijski naĉin ţivota još raskida vezu izmeĊu generacija, o tome smo govorili 

sasvim nedavno. 

  

Odsustvo ideologije 

  

Sve ranije navedene karakteristike su postojale u sovjetsko vreme. Posle perestrojke su se 

pojavile nove pojave, koje još više izopaĉuju staro ustrojstvo ţivota. 

Jedna od najvaţnijih crta savremenog ţivota je odsustvo bilo kakve drţavne ili makar društveno 

priznate ideologije. Pokušaji da se hrišćanski pogled na svet prenese posle dugog perioda 

bezboţništva ĉesto se doţivljavaju kao pokušaji popova da navuku u hramove što više ljudi kako 

bi napunili svoje dţepove. Više nije moguće vratiti se komunistiĉkoj ideologiji posle svega 

onoga što nam se priĉa o zverstvima boljševika. 

MeĊutim, vaspitanje bez ideologije je praktiĉno nezamislivo. Moţe se ĉak reći da je ideologija 

upravo sistem vaspitavanja (kako odraslih, tako i dece). Ideologija pretpostavlja postojanje ideala 

(junaka, primera iz ţivota dostojnih podraţavanja), moralnih normi (šta je dobro i šta je loše) i 

hijerahije vrednosti (na primer, društveni interesi su iznad liĉnih). Ideologija kao sistem 

vaspitavanja moţe da bude i hrišćanska ako drţava poĉne da vaspitava mlade generacije na 

primeru hrišćanskih muĉenika i podviţnika, ako uzme zapovesti Boţije kao moralne norme i ako 

se bude orijentisala na hrišćansku hijerarhiju vrednosti (na primer "Traţite pre svega Carstvo 

Boţije i ostalo će vam se pridodati"). 

Neka još niste spremni za to da se u potpunosti pridrţavate hrišćanskog naĉina ţivota i da 

vaspitavate decu na primerima pravoslavnih svetaca, ali ţeleo bih da svi oni koji sede u uĉionici 

zapamte da treba da se ĉuvate ako u vašoj porodici ne bude nikakve ideologije. Drvo raste pravo 

ako teţi ka suncu. Lišite ga izvora svetlosti i ono će biti nakazno. Detetova duša zahteva primere 

za podraţavanje. Ako ih ne date detetu ili ako ne budete pazili na ono što se detetu nudi kao 

ideal, ono neće podraţavati onome što vi budete hteli. Dete treba bukvalno okruţiti slikama i 

primerima koje smatrate korisnima. Ruske bajke, dobri stari sovjetski filmovi i crtani filmovi - 

evo šta moţe da ispuni dušu deteta divnim, dobrim i mudrim primerima. 

Svaka jarka slika ostavlja u duši deteta duboki trag. Ako dozvoljavate detetu da gleda sve odreda 

na televiziji nevolja nije daleko. Dete upija sve, posebno pamti ponašanje odraslih i podraţava 

im. Ako dete vidi reklamu na televiziji kako društvo zdravih muškaraca skaĉe od radosti kad na 

njih s neba padne sanduk piva ono će zapamtiti da na reĉ "pivo" treba skakati i radovati se. Ako 



dete vidi na televiziji kako zdravi muškarci iskolaĉe oĉi na mini-suknju koja prolazi i namiguju 

jedan drugom s izgledom znalca, ono će razgledati noge svojih drugarica u školi i namigivati 

svojim drugovima. To će za njega biti norma ponašanja. 

Danas neki, a moţda i većina roditelja smatra da dete treba da zna sve strane ţivota. "Neka dete 

sve zna! Inaĉe će odrasti u uslovima staklene bašte i neće izdrţati iskušenja koja ga zadese." Ili 

je drugi ĉovek sporio sa mnom i govorio: "Pa ako mu zabranim da gleda televizor, a on ode kod 

drugova i tamo bude gledao otvorenih usta ono što mu kod kuće ne dozvoljavaju. Bolje neka sve 

gleda kod kuće, zato ćemo znati šta se s njim dešava. A zabranjeno voće je uvek slatko!"  

Povodom ovakvih razmišljanja treba istaći tri momenta. Kao prvo, zadatak vaspitavanja, 

naravno, nije u zabranama. Kako mi je rekao jedan jeromonah zadatak vaspitavanja je u tome da 

se kod deteta razvije ukus i shvatanje šta je dobro i šta je loše, da detetu samom bude neprijatno 

da gleda loš film. Kao drugo, da bi dete moglo samo da ocenjuje, ono prvo treba da da obrazac, 

po kome će sve raĉunati, s kojim će sve da poredi. Zato je vrlo vaţno da se u ranom detinjstvu 

dete duhovno hrani samo iz ĉistih izvora. Na primer, ako dete budu okruţivala remek-dela 

sovjetske multiplikacije kao "Crveni cvetić", "Pinokio", "Carica-ţaba", "Konjić-grbonjić" koji su 

snimljeni 40-60 godina savremeni crtani film s tuĉama i šamaranjem dete će oĉigledno oceniti 

kao rĊav i samo neće poţeleti da ga gleda. U jednoj porodici smo videli kako deca odmah zovu 

roditelje kad vide na ekranu nešto savremeno-napadno, na šta nisu navikli. Ona odmah osećaju 

da će sad biti nešto okrutno, i mole roditelje da brţe iskljuĉe televizor. 

Ne plašim se da će moje dete pritom odrasti kao neţna biljka koja je gajena pod staklenim 

zvonom. Sve je upravo obrnuto: samo ĉuvajući dete od filmova koji uništavaju njegovu psihu 

ono moţe da se odgaji kao jako. Kad sadimo drvo shvatamo da ono neće odmah postati snaţno i 

ĉvrsto. Dok je malo, ono moţe lako biti zgaţeno, prelomljeno, išĉupano iz zemlje ili na kraju, 

iskriviti da bi raslo krivo. Ali proći će 10-15 godina i više ne moţeš da ga slomiš. Isto tako i 

ljudska duša. Ako je duša uvek teţila ka Nebu ĉovek će ţiveti pošteno i prosto. Ako je ljudska 

duša još u detinjstvu izranavljena grehovima, trag od toga će takoĊe ostati za ceo ţivot. Tako ako 

se duša i nervni sistem deteta "prekaljuju" prizorima krvi i ubistva, u stvari će u njemu prosto 

ogrubeti srce i kad bude videlo prizor prave boli ona neće biti primećena. I ako odjednom 

roditeljima bude loše, srce njihovog voljenog "prekaljenog" ĉeda će ćutati i u ovom srcu se tako 

neće naći ni kap ţalosti ili samilosti.  

Vaspitanje pretpostavlja stvaranje odreĊene hijerarhije vrednosti kod ĉoveka. Bez ove hijerarhije 

nije moguće ocenjivati situaciju i donositi odluke. Na primer, novinaru neko predlaţe da napiše 

neistinit ĉlanak za popriliĉnu sumu. Ako je u njegovoj hijerarhiji vrednosti savest na prvom 

mestu, on lako odbija ponudu. To je normalan, pošten ĉovek. Ako su za njega na prvom mestu 

pare on lako pristaje. To je oĉigledan nitkov. A ako ĉovek nema nikakve principe? Ovo će biti 

postpuno neprincipijelen ĉovek i zato je vrlo opasan. On je u izvesnom smislu gori od 

oĉiglednog nitkova, jer ne znaš šta od njega da oĉekuješ. 

Jedan savremeni bogoslov je govorio upravo ovako. Ne uĉiti dete nikakvom moralu je isto što i 

ne uĉiti ĉoveka jeziku. Ima roditelja koji kaţu: "Ne ţelim da biram umesto deteta, neka odraste i 

samo izabere veru." Ali neka onda ovi roditelji budu dosledni i neka ne biraju jezik za svoje dete, 

neka ono odraste i samo izabere kojim jezikom će govoriti: na francuskom, engleskom ili 



kineskom. "Ne, ne, šta vam je, ono će odrasti kao zaostalo. Kako to, da ga ne uĉimo jeziku?!" 

Negodovaće roditelji. A ne dajući detetu nikakvu veru mi ga odgajamo kao moralno zaostalo. U 

ono vreme kad u njegovoj duši treba da se formiraju norme ponašanje i predstave o tome šta je 

dobro i šta je rĊavo, roditelji su odluĉili da to prećute. 

Dok se u sovjetsko vreme ideologijom bavila škola, savremeni sistem obrazovanja se sad bavi 

samo golim informacijama, sumom znanja. "Znanje je sila" - je duboko laţna parola. Nije vaţna 

samo ĉinjenica, već i njena ocena. A da bi se nešto ocenilo potrebna je skala, taĉka odbrojavanja, 

koliĉina znanja ovde nimalo neće pomoći. Potreban je sistem vrednosti: šta je dobro i šta je loše. 

Postepeno dolazi do zamene vrednosti: profesionalizam se ceni više nego pristojnost, dobrota i 

poštenje. Nova generacija juri za profesionalizmom, ali to je strašno. Ĉovekova sreća 90% ako 

ne i više, zavisi od njegove porodice od toga kako će umeti da uredi svoju kuću, kakva će u njoj 

biti atmosfera. Savremeni roditelji se bave pripremanjem dece za budući ţivot tako što ih upisuju 

na prestiţan fakultet. A zar nije bolje vaspitati skromnog, vrednog ĉoveka koji će ĉvrsto stajati 

na nogama ĉak i za vreme kataklizmi? Profesionalizam ne daje sreću. Mnogi ljudi koji su 

ostvarili izuzetne uspehe na poslu, ali zbog toga nisu saĉuvali svoju porodicu sa 40-45 godina 

staju pred priliĉno strašnim pitanjem: a zašto mi je sve ovo potrebno? Kome je od toga postalo 

bolje? 

I ţeleo bih da istaknem još jednu posledicu toga što nemamo nikakvu ideologiju. To je prisustvo 

namernog razvraćivanja mlade generacije. O tome zašto je ovo strašno za svakog ĉoveka, ĉini mi 

se da je bilo mnogo reĉi. Razvraćeno dete nikad neće postati dobar graĊanin. Dete ne ume da 

izlazi na kraj s jakim utiscima sa strastima u zaĉetku. A sad, posle perestrojke, na dete se od 

samog detinjstva vrši pritisak od strane ĉitave industrije razonode i polastica, a u starijem uzrastu 

- seksualno razvraćivanje. Dok ova industrija bude delovala nije moguće nadati se vaspitanju 

dobre generacije. Draga deco, kad vi odrastete uĉinite sve da u našoj zemlji vašu decu niko ne 

moţe da razvraćuje. 

  

Zaključak 

  

Dragi moji trećaci! Nemojte misliti da samo ja znam sve ono o ĉemu sam vam priĉao. Iskustvo 

mog ţivota je premalo da bi reĉeno proisticalo iz njega. Pokušao sam da vam ispriĉam nešto o 

iskustvu koje se stvaralo vekovima. Ovo iskustvo ĉuva Sveta Crkva. Sad sam vam ispriĉao samo 

mali deo onoga što Crkva zna. Danas sam došao kod vas da bih podelio ovo iskustvo. Da biste 

saznali više, sad već morate da doĊete u hram. Nadam se da ćemo se sresti. Do viĊenja.  

Beseda 12 

Kako sačuvati porodicu?[1] 

  

http://svetosavlje.org/biblioteka/Porodica/JednomZaCeoZivot/JednomZaCeoZivot15.htm#note1


Danas se jako mnogo brakova raspada, po savremenoj statistici - oko 70% brakova, odnosno dve 

trećine, što je uţasna cifra. Istraţivaĉ Sorokin, koji je, ĉini mi se, negde 20-ih godina istraţivao 

ovo pitanje pisao je: "Kod nas na 10.000 brakova ima 89 razvoda," odnosno, to je bilo manje od 

1%. On je govorio: "To je strašan pad morala za Rusiju." A danas je već 70 puta više od 1%, i 

pad porodice kao institucije je strašan. 

Sociolozi istiĉu mnogo razliĉitih uzroka. Naravno, svi ovi uzroci se ne mogu smatrati valjanima, 

zato što se, na primer, ĉesto navodi uzrok kao što je psihološka nespojivost - razliĉitost 

karaktera. Pa, jasno je da se muškarac i ţena u svakom sluĉaju psihološki razlikuju i da ne moţe 

da postoji dvoje potpuno idealnih ljudi. Zatim, navodi se odsustvo zajedničkih interesovanja. 

TakoĊe, zar se to moţe smatrati razlogom, odnosno ozbiljnim razlogom za razvod? Jer, kakva 

mogu biti zajedniĉka interesovanja? Ako je muţu zanimljiva sama ţena, sve što zanima nju, 

zanimaće i njega, i sve što zanima njega, zanimaće i nju, ovde u principu ne moţe da se desi da 

ne postoje zajedniĉka interesovanja zato što je zanimljiv muţ sa svim svojim interesovanjima i 

ţena sa svim svojim interesovanjima. Dakle, ţena sa svim svojim interesovanjima je zanimljiva, 

i ovde oĉigledno nedostaje nešto drugo. Neki govore o odsustvu ljubavi. Naravno, odsustvo 

ljubavi je navodno ozbiljan uzrok, ali treba imati na umu da ljudi i ne mogu da stupe u brak i da 

se pritom nadaju da će se ljubav odmah pojaviti. LJubav se raĊa, nju treba gajiti, treba je 

vaspitavati. I to je prva tema od koje poĉinjem ĉasove s uĉenicima starijih razreda. Ovu temu 

zapoĉinjem odmah, na prvom ĉasu - trudim se da krupnim slovima napišem: Nije moguće stuputi 

u brak iz ljubavi. Razume se, oni se ĉude - kako nije moguće?  

Kaţem im: "Da, svi vi imate nameru da stupite u brak iz ljubavi, brak bez ljubavi je uţasna stvar, 

ipak, bez obzira na to, zapamtite da brak iz ljubavi u principu nije moguć." Naravno, trudim se 

da objasnim da još nijedan ĉovek na zemlji nije stupao u brak iz ljubavi. Namerno se trudim da 

to istaknem, zato što ĉovek zaista mora da im objasni da postoji ljubav i da postoji zaljubljenost.  

A po ĉemu se ljubav razlikuje od zaljubljenosti? Ako bi se tako, u dve reĉi objasnilo, sasvim 

kratko. Evo jednog primera - ĉovek leţi u bolnici s prelomom nogu, mesec dana, dva meseca, na 

primer, pola godine je leţao u bolnici i kaţu mu: "Sutra ćemo ti skinuti gips, poĉećeš pomalo da 

hodaš." On oseća ogromnu radost, uzbuĊen je: "Sutra ću poĉeti da hodam". Oseća neobiĉno 

oduševljenje, ali jedva hoda. Tako je i u zaljubljenosti. Ĉovek je sreo drugog, oseća: "Mogu da 

budem jedinstven s njim, odnosno, on oseća, doţivljava neobiĉno oduševljenje, neku neobiĉnu 

radost, ali zasad još ne voli istinski. To se opet moţe uporediti s prethodnim primerom. Prošlo je 

mesec-dva otkako je ĉoveku skinut gips, i on je poĉeo da se kreće, da hoda postepeno, i to mu 

više ne donosi neku radost, za njega je to postala uobiĉajena pojava, on ide, iz leţećeg stanja je 

prešao u stanje hodanja, odnosno, promenio se. Promenilo se njegovo stanje, naĉin ţivota. Eto, 

tako je i s ljubavlju. Kad ĉovek oseća radost to je još uvek zaljubljenost. On oseća radost zbog 

toga što opšti s ĉovekom, što moţe da bude jedno s njim. Ali to još nije jedinstvo. Kad je ĉovek 

već stupio u novu vezu, u jedinstvo, kad su se dve duše: muškarac i ţena slili u jedno, kako se 

kaţe u Bibliji - "dvoje u jedno telo," njih dvoje postaju jedinstveni, kao dve ruke jednog 

organizma. Odnosno, ako je jednoj ruci loše, i drugoj je teško, ako se jedna noga spotaknula, ako 

je nagazila ekser, druga će trpeti dvostruko opterećenje, nosiće teţinu celog organizma. Eto, kad 

poĉne takav ţivot, to je već prava ljubav. To nije prosto zaljubljenost kao neko osećanje, kao 

osećanje koje ispunjava ĉoveka, već je ljubav stanje kad su se dve duše već srasle, a zaljubljenost 

je predosećanje: moţemo da se slijemo, sad moţemo da se slijemo, da postanemo jedno, ali još 



nismo postali. A ljubav je kad su ljudi već postali jedno, zato zaista, prave ljubavi, ĉim su mladić 

i devojka stupili u brak, kad su postali muţ i ţena, meĊu njima još nema, u principu ne postoji 

ono jedinstvo duša do kojeg će meĊu njima doći, jer se još ne zna da li su jedinstveni. Proći će 

još pet, deset, petnaest godina dok se meĊu njima ne rodi toliko bliska veza, kad moţe da se desi 

da ţena i muţ budu odvojeni, recimo muţ je nekuda otputovao, ali ga ona svojim srcem oseća. 

MeĊutim, koliko će vremena proći, dok se takva bliskost, takvo jedinstvo duša ne pojavi? Zato, 

je prve 2-3 godine ljubav u principu u stanju zaĉetka ili tek poĉinje da klija i ljudi prosto ne treba 

da se ţale na to što meĊu njima nema ljubavi, zato što se za ljubav treba boriti, treba se truditi. 

Da, sociolozi su izdvojili još nekoliko razloga, na primer, prioritet profesionalnih ciljeva u 

odnosu na porodicu. Kao da je to zaista ozbiljan razlog, ili na primer, egoizam, nebriga za 

porodicu. Ĉovek mora da shvati sledeće: da bi nekako saĉuvao porodicu, porodica za njega 

mora da bude zaista na prvom mestu, ma šta da se desi. Ako se, recimo, pred muţem postavlja 

problem: da li da izabere novo radno mesto na kojem će imati više uspeha, odnosno, na kojem će 

napredovati u karijeri, u onome ĉemu je teţio celog ţivota, ili da izabere porodicu, na primer, 

treba da ode iz porodice ili da ga po ceo dan ne bude kod kuće, da malo vremena provodi s 

porodicom, -normalnom muţu treba da bude potpuno jasno: ma neka propadne moj posao ako će 

zbog toga trpeti moja deca, ako ne budem mogao da se bavim njima, ako će zbog toga trpeti 

moja ţena, odnosno ako ne budem mogao da joj pomaţem. Za ĉoveka, naravno, porodica uvek 

treba da bude na prvom mestu. Ako nije tako, ako porodica nije na prvom mestu, to je strašno, 

jer moţe da dovede do raspada porodice.  

MeĊutim, verovatno je ono glavno, i to će biti kao razliĉite strane medalje nekog glavnog razloga 

koji bih ja formulisao na sledeći naĉin. O tome govori jedan izvanredan pisac - From, filosof. 

Uzgred reĉeno, mislim da se genijalnost ljudi verovatno sastoji u sledećem - u tome što postoje 

neke istine koje svi shvataju i osećaju, a nekom jednom ĉoveku se daje da ih formuliše. Eto, u 

tome se sastoji genijalnost. On ima jedan rad pod nazivom "Umeće ljubavi". I tom radu mu je 

pošlo za rukom da uspešno formuliše glavni razlog zbog kojeg se ĉesto raspadaju brakovi. 

Postoji jedna reĉenica u njegovom radu koja kaţe da problem ljubavi nije problem izbora 

ličnosti, to je problem sposobnosti čoveka da voli. Eto, ĉini mi se da je to vrlo precizno. To je 

zaista tako jarko i jasno formulisano.  

Kad se ĉovek odluĉuje za razvod on obiĉno razmišlja: "Eto, bila mi je potrebna dobra ţena, 

nisam imao sreće, nisam dobro izabrao. Šta da se radi? Traţiću dalje. Razvešću se od ove pa ću 

da traţim drugu." On poĉinje da traţi drugu, ali s ovom se ponavlja isto to, zato što problem 

zapravo nije koga izabrati, nije problem izbora, već je problem liĉnosti, problem je da li sam 

ĉovek moţe da voli.  

Mislim da, takoĊe kod Froma postoji jedna jako dobra podela pojmova. Ĉovek moţe da bude. Za 

njega postoje dva osnovna pojma: biti i imati. I, jedna moja, takoĊe zanimljiva poznanica, 

psiholog, koja se isto bavi porodicom, govorila je da posle svog prvog razgovora s ljudima koji 

već imaju porodicu, obiĉno kao domaći zadatak postavlja sledeće pitanje: "Dobro, sad idite kući, 

a sledeći put ćemo razgovarati na ovu temu: kad ste hteli da stupite u brak, da li ste ţeleli da 

imate dobru ţenu, da li ste ţeleli da imate dobru decu, da li ste ţeleli da imate topli dom, ili ste 

ţeleli da budete dobar muţ, da budete dobar otac, da budete domaćin u svojoj kući? Dakle, šta 

ste ţeleli: da imate ili da budete?" To je zaista veoma vaţno stanje: to su dva potpuno razliĉita 



raspoloţenja i stanja ĉovekove duše. Da li ja ţelim da imam dobru ţenu? Da - ţelim da imam 

dobru ţenu pa biram, ova nije baš sasvim takva, ovde nešto ne odgovara... Pa nema idealnih 

ljudi, zaista nema idealnih ljudi koji bi nam u svemu ugaĊali. Zato je ĉovek nesrećno izabrao, pa 

će birati drugu. Ţelim da imam dobru ţenu, pa ću birati drugu zato što nisam imao sreće s ovom. 

Što se tiĉe dece - ja sam hteo dobru decu, a ova su obešenjaci, ili su se pokvarila u školi, ili ih je 

ţena pokvarila, tašta ih je upropastila, pa su deca loša. I ispada da je zaista tako, ĉovek se muĉi, 

poĉinje da se razvodi i spreman je da se odrekne dece itd. A u stvari, ako ĉovek ima drugaĉiju 

postavku: "ţelim da budem otac", "ţelim da budem muţ", i pored najgore ţene. Ako imam za cilj 

da postanem dobar muţ, ma kakva bila ţena, ja mogu da budem dobar muţ, mogu da budem 

dobar otac. Deca mogu da budu najneposlušnija, najnestašnija, ali ja i pored najgore dece mogu 

da budem dobar otac. Eto, veoma je vaţno da se to shvati, da je glavni, osnovni razlog zbog 

kojeg brakovi poĉinju da se razvode i porodice da se raspadaju, trenutak kad ĉovek ţeli da ima, a 

ne sam da bude. Dakle, to je zaista najvaţnije. Iz ovoga proistiĉe i sve ostalo. Odavde potiĉe i to 

što nema ljubavi. Jer, nema poţrtvovanosti, nema ţelje da ĉovek bude neko, nema ţelje da 

promeni sebe, nema ţelje da se odrekne nekih svojih navika i onoga ĉemu daje prednost.  

A porodiĉni ţivot se verovatno 99% sastoji od nekih svakodnevnih ţrtava koje se ĉine radi 

porodice. Muţ je došao kući s posla umoran i ţeli da pogleda finale svog omiljenog tima. To je 

ĉekao ceo dan dok je bio na poslu: ili je nešto oštrio na strugu, ili je radio u kancelariji i 

razmišljao: "Sad ću da doĊem kući i da gledam fudbal." Ĉim je prekoraĉio kućni prag ţena mu 

odmah, na vratima kaţe: "Aha, dragi..." i poĉinje da daje zadatke - da ode po sina u vrtić, da još 

usput kupi hleb dok ona ispeĉe pile, a onda treba da baci Ċubre, itd. Muţ stoji na vratima i 

razmišlja - ili da kaţe ţeni: "Baš me briga za tebe, sad ću da gledam fudbal, a posle ću sve da 

uradim, a ti sama idi po sina," odnosno ili će uĉiniti to, ili će reći: "Da, ma nema veze, kakav tim, 

kome je to potrebno, porodica mi je na prvom mestu." Ĉovek se odriĉe svojih navika, nekih 

svojih razonoda. I evo, od ovakvih sitnih ţrtava radi porodice sastoji se zapravo, suština 

porodiĉnog ţivota - i to 99%. A onda mu Gospod, za takav podvig daje mnoštvo utehe, koju 

ĉovek dobija u porodici. MeĊutim, moraće mnogo da se trudi. Ĉovek ne ţeli da se trudi i zato se 

zaista raspadaju porodice.  

Naravno, sociolozi su ljudi koji istraţuju, ispituju - i ako ĉovek proĉita šta se još navodi kao 

jedan od uzroka vidi da se tu, na primer, moţe sresti: odsustvo seksualne kulture u porodici. 

Dakle, ovo ni u kojoj meri ne moţe biti razlog za razvod. Ako se dvoje ljudi zaista vole, kod njih 

će uvek sve biti u redu. Reći ćemo sledeće: od perestrojke, ĉak od samog njenog poĉetka ova 

tema je poĉela ĉesto da se razmatra - zašto se kod nas raspadaju porodice? LJudi ne umeju da 

vode ljubav, pa se porodice raspadaju. MeĊutim, to nije istina. Ovde postoji 1% istine. U ĉemu? 

Eto, muţ je došao s posla, ne pomaţe ţeni, ne bavi se decom, leţi na kauĉu, gleda televiziju, ĉita 

novine, a posle toga noću zahteva neke braĉne radosti, ispunjenje braĉnih obaveza. Danju se 

odnosi prema supruzi bez poštovanja, a noću zahteva neke utehe. Prirodno, ţena neće s radošću 

stupati u bliskost s muţem, koji je u toku celog dana u izvesnoj meri izdaje, kao suprug, kao 

domaćin, kao otac svoje dece ako on odjednom zahteva nešto što mu po zakonu pripada. Ne, 

prosto, intimni odnosi su prvo mesto na kojem se ispoljava i otkriva da poĉinje nesloga, zato što 

u takve odnose mogu da stupaju samo ljudi koji imaju stopostotno poverenje jedno u drugo. Ako 

nema tog poverenja, znaĉi da će ovde poĉeti nešto da ne štima.  



Naravno, postoji mnoštvo drugih razloga, na primer, abortusi. Sociolozi istiĉu i takav razlog - 

abortuse, bolesti. Da, zaista, abortus takoĊe moţe da razruši porodicu. Zašto? Jer, kako moţe da 

doĊe do samog abortusa? Ako supruga ili suprug nisu mogli da zavole detešce koje se već zaĉelo 

u utrobi supruge, odnosno, ako ne mogu da ga zavole, o kakvoj pravoj meĊusobnoj ljubavi moţe 

biti reĉi, ako supruga nije mogla da zavoli tako majušno ĉudo, koje se nalazi u njenoj utrobi? 

LJudi uništavaju ovaj novi ţivot zbog nekih svojih zadovoljstava. Tada je jasno da će se pokazati 

da njihov cilj nije ljubav, nego oni za cilj imaju zadovoljstvo. Novo dete ih lišava ovih 

zadovoljstava, i prirodno, onda su spremni da idu na abortus. MeĊutim, ne uništava porodicu 

abortus, već to što se abortus obavlja u porodicama u kojima nema prave ljubavi.  

Isto je i s alkoholizmom i drogom. Sve ovo veoma mnogo uništava porodicu, ali razlog je opet 

isti, treba videti kako je ĉovek došao do te droge, kako je došao do toga da se propije. Ovde se 

piše o mnoštvu raznih razloga. Naizgled, porodica je normalna, muţ ţeli da bude glava porodice 

i ţeli da bude domaćin u kući. Ali, supruga je takoĊe vlastoljubiva, odnosno, sigurna je u sebe, 

zahteva izvesno potĉinjavanje muţevljeve volje svojoj i dešava se da muţ posle izvesnog 

vremena oseća da treba da bude gazda u kući, ali ţena ga ne sluša, deca u principu, videći takvu 

neslogu izmeĊu muţa i ţene takoĊe poĉinju da se vaspitavaju ne baš sasvim normalno, zato što, 

naravno, u porodici treba da se zna ko je glavni. I uz ţenu, koja nekoliko godina zvoca muţu, 

ispoljava tvrdoglavost, ne sluša ga, on prirodno, poĉinje da izbegava porodiĉne poslove, oseća da 

nije gazda u kući. I naravno, postoje neke muške ambicije, kad on shvata da nije gazda u kući, da 

ne upravlja kućom u kojoj treba da odgovara za sve. Prirodno, on poĉinje da izbegava 

odgovornost i poĉinje da beţi iz kuće, ukljuĉujući i beţanje u alkoholizam. I ako mu kod kuće ne 

daju utehu, on poĉinje da traţi utehu negde u neĉem drugom. Ţena ĉesto poĉinje: "Moj muţ je 

alkoholiĉar, pijanica, razvešću se od njega." A dešava se da je uzrok baš u ţeni. Tako da ovde, 

naravno, postoje duboki uzroci.  

To se krije negde u duhovnoj sferi, u opustošenosti, u nesposobnosti ĉoveka da zavoli, da 

popusti, da shvati drugog, i moţda je ĉak zaista spoljašnji uzrok razvoda: "on je loš, ovakav je, 

onakav je," taĉan, ali ako se analizira s duhovne strane sve to ipak nije baš tako, on se i trudio, 

pokušavao je. Raspad porodice je toliko dubok proces na koji utiĉu sve strane našeg ţivota, i 

porodiĉni ţivot, i vaspitanje u detinjstvu, ĉak i samo ureĊenje našeg društva. Ako je, na primer, 

ranije ĉitav naĉin ţivota bio usmeren na to da se muţ, muškarac, od detinjstva vaspitava kao 

domaćin, kao glava porodice, on je to i postajao. Sad je jasno da savremeni naĉin vaspitanja, - i 

deĉaka i devojĉica, nije usmeren na to da muškarac bude glava porodice, da devojĉica ispunjava 

ulogu majke, odnosno danas je već sam sistem vaspitanja drugaĉiji. Eto, na primer, uzmimo 

vaspitanje deĉaka. Uzmimo da se deĉak sad nalazi u deĉjem vrtiću. On ide u vrtić u kojem je 

vaspitaĉica ţena, u školi uglavnom predaju ţene, kod kuće, ako još otac izbegava vaspitanje, 

opet ga vaspitava ţena i jasna je stvar da u njemu sa 16-17 godina nema nikakve muškosti, 

odnosno, on dobija ţensko vaspitanje. On sa 20 godina stupa u brak, a nije spreman da donosi 

jasne odluke, da ima snaţnu volju i da bude hranitelj. Odnosno, danas vlada neko muĉno stanje 

kad mladić ima 20 ili 25 godina, a u glavi mu je samo vetar. Kakva moţe biti odgovornost za 

decu kad on ne moţe da odgovara ni za sebe? 

LJudi stupaju u brak, poĉinju prava iskušenja. Mlad ĉovek shvata da nije hteo da preuzima na 

sebe nikakve teškoće. On još ţeli da poţivi, u njemu igra detinjstvo. I poĉinju nevolje, naravno, 

ljudi se s lakoćom razvode. Ţene se od detinjstva, od malih nogu, sve manje i manje orijentišu na 



to da postanu majke. Postati majka za njih nije neko uzvišeno sluţenje koje treba ispuniti. MeĊu 

ţenama nema takvog ideala, kao ni meĊu muškarcima. U toku već nekoliko generacija, poĉinje 

da se raspada sam brak, sama porodica.  

Nedavno sam se takoĊe sreo s jednim vrlo zanimljivim struĉnjakom - seksopatologom. Nauĉna 

seksologija je u principu normalna stvar, zato što je u sovjetsko vreme to bila oblast nauke, 

psihologija, koja se uglavnom bavila porodiĉnim vaspitanjem, odnosno ispitivala je po ĉemu se 

razlikuje porodiĉno vaspitanje deĉaka i devojĉica, to jest, psihološki razvoj muškaraca i ţena. To 

je vrlo zanimljiva nauka. Razgovarao sam s jednom ţenom, struĉnjakom, koja sad ima preko 70 

godina. Ovim pitanjem je poĉela da se bavi upravo 70-80-ih godina. Ona kaţe da već od deĉjeg 

uzrasta nepravilno ustrojstvo porodice u prošloj generaciji poĉinje utiĉe na buduću. Tako kaţe da 

su kod nas, na primer, 70-80-ih postala godina roditelji deca iz generacije koja je 50-60-ih 

godina išla u jaslice. "I vršili smo," kaţe, "ispitivanja šta se dešava u sluĉaju da se na primer, dete 

do 3 godine ne vaspitava uz majku, ako ga mama stalno ne mazi i ne pazi, odnosno ne nosi na 

rukama, ne izgovara mu more neţnih reĉi, odnosno, ako je razdvojeno od nje, i ili je u jslicama, 

ili ga je mama dala baki ili dedi na ĉuvanje, ako mama ne ulaţe maksimum napora da dete bude 

uz nju. A 50-60-ih godina, sve bilo jasno - dete u jaslice, a mama treba da ide na posao. A mi 

smo," kaţe, "vršili ispitivanja i došli smo do zakljuĉka da ĉak u tom periodu moţe da se vidi 

uticaj vaspitanja, odnosno da se dete u jaslicama već mnogo razlikuje od kućnog deteta. Pitamo, 

dete od 5-6 godina: "Reci nam, Andrjuša, koji su tvoji drugovi?" I dete iz jaslica poĉinje: "Maša, 

Paša, Daša, Petja," i nabraja pola vrtića. Pitamo kućno dete: "Kaţi nam, ko su tvoji prijatelji?" I 

kućno dete poĉinje: "Moj drug je Vovoĉka, ali on se sad razboleo, pa se sad igram s Andrjušom, 

on je isto dobar ĉovek," odnosno, već sa 5-6 godina dete drugaĉije gleda na svet. Ono se druţi sa 

svima, ali obavezno iz ove mase ljudi izdvaja jedno-dvoje za koje se vezuje srcem, zato što je 

naviklo da ima uzak krug ljudi s kojima treba da bude tesno povezano. I ono će obavezno u 

svakom društvu, u deĉjem vrtiću, u školi, zatim u omladinskom kolektivu izabrati jedno, dvoje, 

troje s kojima će se druţiti ĉvrsto, jako, zato što će iz ukupne mase izdvojiti jedno-dvoje dece za 

koje će se vezati srcem. A ostala deca, ako s 5-6 godina ne prave razliku u prijateljstvu, s 14-15 

godina neće praviti razliku u ljubavi. Zaljubio se, odljubio se, s jednom se zabavljao, pa su se 

rasturili, onda s ovom, pa s onom, moţe da se zabavlja s dve odjednom, njemu to nije vaţno. 

Ako se kućno dete zaljubilo s 14-15 godina, pa se rastalo, za njega je to tragedija. Ono će se 

godinu-dve sećati, dok ponovo ne poĉne s nekim da izlazi, odnosno, s 20 godina jedno će stupiti 

u brak i razvesti se, jer eto nije imalo sreće, pa će ponovo stupiti u brak, a za drugo dete će ako je 

već stupilo u brak razvod biti tragedija, ono će se boriti svim silama.  

Ispostavlja se da vreme od roĊenja do tri godine, najneţnije doba, moţe kasnije da ima posledice 

po ĉitav dalji ţivot. Naravno, ako se porodica raspala u jednoj generaciji kasnije već, da tako 

kaţem, po inerciji, po indukciji, isti ovi problemi poĉinju da rastu iz generacije u generaciju. I 

zaista, ispostavlja se da je već 50-60-ih godina bilo sve manje i manje stabilnih porodica, a 80-ih 

se već pojavio demografski problem, 1-2 dece u porodici, a sad već dolazimo do momenta kad 

poĉinje masovni raspad porodice. Zapaţamo ovaj problem, vidimo ga: raĊa se sve manje dece. 

Danas ima mnogo razvoda. Ali, treba da postoji i obnova nekih najdubljih momenata, odnosno 

treba poĉeti od vaspitanja dece, ljudi treba da imaju neke nove orijentire, da nemaju samo ţelju 

za nasladom. Ĉak i savremena reklama, ĉini se, moţe da ima veze s porodicom. Ako dete od 

malih nogu vidi: "navali, grickaj snikers," "oseti potpuno zadovoljstvo," "opušteno", odnosno, 

kad je dete usmereno na to da dobija zadovoljstvo, kad je to orijentir, ono naravno, u ţivotu, koji 



se 99% sastoji od truda da se posluţi jednom, drugom, - s takvim raspoloţenjem teško da će 

moći da stvori ĉvrstu porodicu. Zato je, naravno, raspad porodice toliko mnogostrana pojava, 

toliko u njoj ima razliĉitih faktora uticaja, i nije baš tako lako išĉupati se iz te provalije u koju 

poĉinjemo da padamo. Ali, opet, ako se svi zajedno prihvatimo rada na porodici ima šanse. Evo, 

mi sad u Taldomu pokušavamo da stvorimo porodiĉni centar koji bi to pokušao. Razgovaramo i s 

mamama-trudnicama, zato što je veoma vaţan mamin odnos za vreme trudnoće, dok je dete u 

utrobi, vrlo je vaţno kako se majka odnosi prema detetu. Još ovde ona mora da ga voli. Imamo i 

razgovore s porodiljama, i u školama s uĉenicima starijih razreda, i s roditeljima, odnosno u svim 

sferama, trudimo se da obuhvatimo što je moguće više generacija i ljudi na koje bi se moglo 

nekako uticati, odnosno da im ispriĉamo kakva treba da bude pravilna orijentacija u porodici. 

Postoji nada, naravno, da ćemo tako svi zajedno nešto postići. Razume se, potrebna je podrška 

drţave da bi se taj problem nekako pokrenuo s mrtve taĉke.  

Da, uzroka nesloge i raspada porodice ima veoma mnogo, to moţe biti nepravilno vaspitanje u 

detinjstvu, i kasnije, kad su ljudi stupili u brak, neko se propio, jasno je da je teško i onome ko 

pije i s druge strane, teško je sve to trpeti i postoji izvesna sloţenost karaktera, kad je ljudima 

teško da se naviknu jedno na drugo. Sve to je mnogostrana pojava. A ako je tako, treba zaista 

postaviti pitanje - kako ĉovek ipak da pokuša da saĉuva porodicu u svakom konkretnom sluĉaju. 

Ja bih rekao otprilike sledeće, iako je ovo kompleksna pojava, i ima mnogo problema, i premda 

su odnosi razliĉiti u razliĉitim etapama: da bi se porodica sačuvala ljudi treba da se trude na 

tome mnogo pre nego što porodica je porodica uopšte stvorena. Eto, ako se govori ljudima 

koji još nisu stupili u brak kako da saĉuvaju buduću porodicu oni već treba da se trude, treba 

mnogo da se trude da bi imali ispravan pristup braku. MeĊutim, ako, na primer, danas 

pogledamo mlade ljude vidimo da se deĉaci i devojĉice zabavljaju sa 15-16 godina, dakle, oni 

imaju prvo iskustvo upoznavanja, iskustvo prvih odnosa. Dakle, već na prvi pogled, još se nisu 

upoznali, a mogu se uoĉiti neke njihove prve greške. Ĉovek gleda devojku i vidi: majca je što 

kraća, pantalone što više spuštene, i najprivlaĉniji deo ţenskog organizma se nudi kao roba na 

koju muškarac treba da se upeca. Jasno je da je to već teška greška, zato što ţena, devojka, ne 

moţe, ne sme da nudi svoje telo, da razrez na grudima bude što veći, suknjica kraća, pantalone 

tesnije. Ako ona na tu udicu hvata muškarce sigurno je da će ih uhvatiti, i to će se uloviti 

ogroman broj. Ali, koga će uhvatiti? Jasno je da neće najbolje primerke, najbolje predstavnike 

muškog pola. I zato već ovde moţe da postoji greška. Imao sam jedan sluĉaj kad je na razgovoru 

pred krštenje jedna ţena rekla: "Kako to? Gde ćete mi naći dobrog muškarca? I šta? Udala sam 

se za više-manje pristojnog, ali se pokazalo da je i on isto takvo ništavilo? Pa, gde da naĊem 

dobrog? Šta da radim, kako lepo da ţivim s njim? Kaţite." Ja je pogledam, kosa joj je u svim 

mogućim duginim bojama, i spoljašnji izgled je takav da imam ţelju da joj kaţem: "Pa pogledaj 

se. Koga si mogla da privuĉeš svojim izgledom? Taĉno, od onih koje si privukla, našla si 

najboljeg, ali mogla si da biraš i drugaĉije. Zaista, ako je ţena lepa, ona moţe da nosi skromnu 

odeću, odeća ne mora da bude tesna. Lepu figuru, privlaĉnost ţene ništa ne moţe da sakrije - 

figura će se videti. A da bi se video tvoj dobar karakter, neke unutrašnje, duševne osobine, da bi 

ti se ĉovek zagledao u dušu, sakrij svoje telo, pa će ti se on zagledati u dušu. A ĉime si ti sakrila 

dušu? Pokazala si telo i muškarac ĉak ne moţe ni da vidi tvoju dušu zato što je telo zaklanja. 

Zato je spoljašnji izgled veoma vaţan. Jasno je da ako je devojka celomudrena, ako je njena 

odeća pristojna, ona svojim spoljašnjim izgledom pokazuje da nije prosto devojka za provod. I 

njoj će prilaziti, moţda i deset puta manje, ali će zato onaj ko joj priĊe prići zaista zato što je 

traţio ĉistu, ĉednu devojku, pa ju je i našao. Tako da je prema pristojnoj devojci unutrašnji odnos 



momaka veoma uzvišen. A prema drugima, koje izgledaju kao devojke za provod, momci se 

ophode veoma lakomisleno - ortaĉki, to je moj ortak. Ipak, u sebi shvataju - jeste ortak, s njom 

mi je zanimljivo da probam, da treniram da se grlim i da se ljubim. Posle se mladić istrenirao, a 

onda razmišlja: "Ne, ne ţelim da stupim u ozbiljne odnose s njom, šta će mi to? Ja sam s njom 

trenirao, drugi je trenirao, već je toliko ispipana, dodirivana, nipošto se neću oţeniti njom. S 

njom sam se istrenirao, nauĉio, a posle ću da traţim drugu." Zato je vrlo vaţno kako ĉovek 

stupanju u brak poĉinje da pristupa još iz daleka.  

TakoĊe, pritom je vaţno, na primer, kako će se razvijati odnosi izmeĊu mladića i devojke u prvo 

vreme. Jasno, izašli su prvi put, prva šetnja, srce bije, dah je ubrzan, emocije su neobiĉne. Prvi 

put on ide s ovom divnom devojkom o kojoj je maštao - ide s njom u šetnju. Dobro, šetaju, šetaju 

neko vreme, našetali su se. Ţele da razviju odnose. Prvi dodir kao elektrošok udara izmeĊu dve 

ruke, prvi dodir, srce opet klokoće, dah je ubrzan, ĉoveku je pao mrak na oĉi, on izgovara neke 

fraze o neĉem nemogućem, onda, jasno, dolazi do prvog poljupca. Onaj ko je celomudren na 

tome se zadrţava, a oni koji nemaju koĉnice mogu da doĊu i do kreveta. A šta onda nastupa? 

Obavezno će nastupiti izvestan vrhunac, vrhunac u odnosima. I ispada da se posle ovog vrhunca 

nema kud dalje. Kod nekoga je prošlo pola godine, kod nekoga se to odvija veoma brzo, za 

mesec dana dolaze do strasnih poljubaca, i onda sve brzo prelazi u naviku, jer se ljudi na sve 

navikavaju. I oni poĉinju da razmišljaju o tome kako su pola godine ţiveli u nekom stalnom 

šoku, stalno je bilo nešto novo, punota svih emocija, ţivot kipti. A onda sve prelazi u naviku, 

ljudi poĉinju da razmišljaju. Kako to? Moţda je ljubav prošla, moţda nešto nije u redu? U stvari, 

sve prelazi u obiĉnu naviku. Prošlo je pola godine, a oni se nisu upoznali, nisu se zbliţili, zato što 

je razvoj njihovih odnosa bio samo spoljašnji. A unutrašnje nisu postali ni za milimetar, ni za 

gram bliţi, i ispostavlja se da su odnosi otišli predaleko i oni već poĉinju da vide neke nedostatke 

drugog. Jasno je, pošto postoji navika, oni vide neke nedostatke, i gotovo - ljubav je otišla, oni 

sleţu ramenima, kako to - pola godine smo tako izvanredno proveli zajedno i onda gotovo - 

ljubav je nestala. Jasno je da nije nestala ljubav. Prosto - nepravilno su se razvijali odnosi i ljudi 

se rastaju. Drugi put se sastaju i opet se sve odvija po istoj šemi, iako se drugi put ipak ne 

ponavlja baš sve, zato što prva zaljubljenost, prvi dodir, prvi poljubac, sve to ostavlja takav trag 

u duši. Zatim su opet poĉeli da se razvijaju takvi odnosi, po istoj šemi, opet su došli do vrhunca, 

pa su se razišli. I dolazi do toga da mladić pristupa braku, a iza sebe već ima: jednu zaljubljenost, 

drugu zaljubljenost, treću zaljubljenost. A sa svakom zaljubljenošću kad ĉovek poĉinje da razvija 

neke svoje odnose, on u to ulaţe dušu, on se zalepi za drugog, svejedno što nema urastanja srca u 

srce kao u to biva u ljubavi, u braku, u toku dugih godina. Ipak, svejedno, ljudi se lepe jedno za 

drugo, zatim se veza ponovo raskida i ljudi se rastaju s bolom, s krvlju. I ĉovek se zaljubio 

jednom, drugi put, treći put, ĉetvrti, i duša je već opustošena i on stupa u brak, a više nema one 

sveţine osećanja, s drugom devojkom on više nije u stanju da zavoli istinski, duša se već 

pohabala, opustošila, zato što sve ove zaljubljenosti, svi ovi nepravilni odnosi, naravno, ubijaju, 

buduću, pravu ljubav. Duša slabi i više ne moţe da zavoli. Stoga je vrlo vaţno kako se odnosi 

grade još pre braka. Zato za mene liĉno, ĉim muškarac predlaţe devojci, ţeni neke odnose, na 

primer, da se prošetaju zajedno, da se zabavljaju, to je već sve, on joj već 90% nudi brak. To je 

gotovo. Eto, koliko sve treba da bude ozbiljno. A prvi zagrljaj, poljubac - mogući su nedelju 

dana pre svadbe, pre nego što se registruju u opštini, ili mesec dana ranije, jer - da oni se već 

zabavljaju, već su sigurni, da, podneli su molbu, već su verenik i verenica - šta im smeta. Ali ako 

meĊu njima nema nikakvih ozbiljnih odnosa, a oni već dolaze do intimne bliskosti, do nekih 

supruţniĉkih momenata, duša će svejedno kasnije biti potpuno slomljena, i u budućem, pravom 



braku ĉovek više neće moći da zavoli ţenu, pošto iza sebe ima već jednu, drugu, treću vezu, a 

prirodno je da sve to ostavlja trag.  

Zato daj Boţe, da se on kad je poznanstvo poĉelo, kad se desio se sustret, trudi da ima na umu da 

ni u kom sluĉaju ne treba da doĊe do ovakvog vrtoglavog razvoja odnosa. Svi odnosi treba da 

budu vrlo uzdrţani. I ako si već zavoleo devojku, za tebe treba da bude zakon - gotovo - to je 

moja buduća supruga, ja već treba da smatram da sam joj ponudio brak, to jest, odnosi treba da 

budu vrlo ozbiljni - nedopustiva je ĉak i sama misao da mogu s njom da se rastanem, da mogu da 

se rastanem sa svojom voljenom. Ĉovek koji je mogao da se rastane sa svojom voljenom kasnije 

će već moći da se rastane i sa svojom ţenom u braku. Odnosi ĉak i ovde, u zaljubljenosti, treba 

da budu isti kao posle registracije u opštini. Gotovo - ponudio si devojci da se prošetate sami 

uveĉe, smatraj da si joj već ponudio brak. Eto, takvi treba da budu ozbiljni odnosi. Prirodno, ne 

treba ni da govorim o tome da ako već pre stupanja u brak mladić i devojka nisu saĉuvali 

ĉednost, ako su stupili u neku intimnu vezu - to buduću porodicu uništava, zato što se krše 

osnovni zakoni duhovnog ţivota - prvo joj daj obećanje vernosti, daj obećanje vernosti, potpiši 

se u opštini da je to tvoja supruga, da za nju odgovaraš i pred drţavom i pred ljudima, ma šta da 

se desi, ti za nju odgovaraš, a onda da, moţeš da stupaš s njom u neku bliskost. A ako se krše 

elementarni zakoni duhovnog ţivota - neće biti nikakve porodice. Sve ovo se govori o tome kako 

se porodica moţe ĉuvati još pre stupanja u brak.  

Naravno, porodica se moţe saĉuvati i bez toga, iako mislim da je ovaj deo najvaţniji, jer, zašto 

se brakovi po pravilu raspadaju? Eto, uzmeš krĉag, ne moţeš odmah da ga razbiješ, a ako je sav 

popucao, ako je već sav polomljen, raspašće se ĉim ga dodirneš. Isto tako je i u porodici. 

Ogroman broj razliĉitih grešaka ljudi ĉine u toku svog ţivota i za vreme puberteta, i još u nekim 

odnosima pre braka, i u braku, odnosno ovih naprslina u porodiĉnom ţivotu ima mnogo, i ĉim ga 

dotakneš sve će se razvaliti. Kao što sam rekao, ljudi ĉine veoma mnogo grešaka i pre stupanja u 

brak. U braku je, naravno, isto tako.  

Šta moţe da se posavetuje ljudima? Kako je moguće sačuvati porodicu? Naravno, prvo što 

treba da uĉini svako - i muž i žena - jeste da odluči da je za njih porodica na prvom mestu. 

Eto, koliko je to vaţna tema. Ĉovek kojem porodica nije na prvom mestu nikad neće moći da je 

saĉuva. Recimo sledeće, u Pravoslavnoj Crkvi postoji pravac u bogoslovlju pod nazivom 

moralno bogoslovlje. Kad smo mi studirali, ja sam studirao bogosloviju, upravo na moralnom 

bogoslovlju se objašnjavalo da postoji izvesna hijerarhija vrednosti. Za pravoslavnog hrišćanina 

postoji sledeća hijerarhija vrednosti. Na prvom mestu su, naravno, Bog i NJegove zapovesti. 

Ĉovek ne sme da postupa protiv Boţjih zakona. Na drugom mestu treba da bude porodica. Na 

trećem mestu treba da bude društveno sluţenje ljudima, tj. posao, na ĉetvrtom mestu neka liĉna 

interesovanja, stvari kojima on daje prednost itd. Da, to je veoma vaţno, na drugom mestu posle 

Boga se nalazi porodica. A kako je obiĉno bilo u sovjetsko vreme? Društveni interesi su bili 

iznad liĉnih. Eto, tako je bilo: postoje društveni interesi i postoje liĉni, a porodice zapravo nije ni 

bilo. Nije bilo jasno da li ona spada u društvene ili u liĉne interese. Porodice uopšte nije bilo. 

MeĊutim, pravoslavnom hrišćaninu treba da bude jasno: prvo je Bog, a onda porodica, porodica 

je iznad svega osim Boga. Šta znaĉi da ona ne moţe da bude iznad Boga? Ako muţ nagovara 

ţenu: abortiraj, ne ţelim to dete, hoću da se rešim tog problema, verujuća ţena mora da shvati da 

je zapovest: ne ubij, mnogo vaţnija od poslušanja muţu. Ona mora da saĉuva porodicu, ali ne po 

cenu ubistva. Bog je vaţniji od muţa. Naravno, postoje situacije, kad muţ moţe biti preĉi od 



nekih religioznih elemenata. Ako muţ ne pušta ţenu na bogosluţenje, ţena više treba da sluša 

muţa i da saĉuva porodicu, zato što je on ne tera da upropasti porodicu, da poĉini ubistvo, 

odnosno ona treba da sluša muţa na prvom mestu, a izuzetak je jedino ako se to tiĉe kršenja 

zapovesti Boţjih, zapovesti povodom nekog greha. Zato što za ĉoveka porodica treba da bude na 

najvišem mestu posle Boga ma šta da se desi.  

Ili ako, recimo, ţena razmišlja da li da se vrati na posao ili da ostane s detetom, jer - i dosadno joj 

je, sama je s detetom kod kuće, pa ne moţe više, i misli: "Bolje je da dam dete u vrtić, da idem 

na posao." Ne, to nije najbolja varijanta, porodica treba da joj bude na prvom mestu. Istina, 

mislim da ţene manje greše u tom smislu, ovde je veći greh od strane muškaraca. Muškarci, 

naţalost, sve više i više izbegavaju uĉestvovanje u porodici u stilu: "Nahranio sam dete, dao sam 

mu da pije, i to je sve - više ne uĉestvujem u porodiĉnom ţivotu." Vrlo je strašno kad muškarac 

izbegava uĉestvovanje u porodiĉnom ţivotu. I mislim da svaki muškarac treba to da shvati, 

posebno kad je reĉ o vaspitavanju deĉaka. Zanimljivo je to da se po razvojnoj psihologiji, 

odnosno po psihologiji razvoja po polu, kad se ima u vidu vaspitanje deĉaka i devojĉica, smatra 

da od 3 godine otac treba da se bavi vaspitanjem deĉaka. Do 3 godine deca su, moţe se reći, 

bespolna. Ona su uz majku i majka ih isto vaspitava - svejedno da li je u pitanju deĉak ili 

devojĉica. Ipak, posle 3 godine jasno je da deca treba da dobijaju potpuno razliĉito vaspitanje. 

Deĉak se već vaspitava da postane muškarac, devojĉica se vaspitava da postane ţena. Deĉak 

prelazi na vaspitanje muškarca, devojĉica na vaspitanje ţene. Otac je duţan da se ĉim je sin 

navršio 3 godine, bavi vaspitanjem dece. Danas, naţalost, muškarca koji se bavi vaspitanjem 

dece, odnosno porodicom, ne moţeš ni svećom da naĊeš. To je vrlo strašno, kad muţ ne 

uĉestvuje aktivno u porodiĉnom ţivotu, nego sve prebacuje na ţenu. Sve to postepeno uništava 

brak. 

Većina svih razvoda se dešava upravo 2-3 godine nakon sklapanja braka. Zašto? Zato što svaki 

mladi par, ĉim je stupio u brak, mora da shvati: od tog trenutka poĉinje najteţi i najodgovorniji 

period u našem ţivotu, kad se zapravo formira naš porodiĉni ţivot. A šta se kod nas dešava? Ĉim 

ljudi stupe u brak - raĊa se dete, i kakav ono razvoj dobije u prvim godinama, takav će imati 

karakter - i s porodicom je isto tako. U ovo vreme se odvija najozbiljniji rad, psihološko 

prilagoĊavanje dvoje ljudi, i to je veoma vaţno. Ĉim stupe u brak treba da im bude jasno da je 

pred njima ogroman put, ogroman problem. Zašto? Dok su mladić i devojka njihovi odnosi se 

formiraju tako da se mogu okarakterisati dvama crtama. Prva je da se svi nedostaci uvek 

sakrivaju. Imam, eto, tu lošu osobinu. Nikad je neću pokazati, što da pokazujem nešto loše? 

Ĉovek shvata da treba lepo da izgleda pred drugom polovinom i trudi se da pokaţe devojci vrline 

kojih moţda i nema. Oni se moţda prave vaţni jedno pred drugim. Sigurno, ĉovek uvek pred 

tuĊim ljudima ţeli da izgleda bolje. S devojkom je isto tako, sve je to normalno. Tu nema 

nikakvog lukavstva. Evo jednog primera: buduća mlada je došla u kuću - jasno je da će se mladić 

potruditi da pospremi ĉitav stan, da sve bude lepo, da se pristojno obuĉe, da sve bude kako treba. 

Pred mamom moţe da se ne stidi, i pred sestrom, pred bratom, a pred devojkom treba da se stidi i 

to mnogo. Neće valjda da se pokaţe pred njom u lošem svetlu? Ĉim ljudi stupe u brak, naravno, 

za prve 2-3 godine, pred njima je tako ogroman broj raznih mana koje ranije nisu videli, koje su 

krili od ljudskih pogleda, pa moţda i od sebe samih, i one se odjednom pokazuju. Jasno je šta tad 

poĉinje. Ako je ranije mladić imao pocepanu majcu mogao je da kaţe mami: "Nešto mi se 

pocepalo, zašij" i sve će biti u redu, sad će to već govoriti mladoj, odnosno ţeni. Ranije se uvek 

lepo oblaĉio, a sad joj kaţe: "Gledaj sama šta ne valja - sama zašij." I jasno je da u prvo vreme 



braĉni drugovi znaju vrlo malo jedno o drugom, a sad se upoznaju i najneoĉekivanije strane. 

Jasno je da ako se mladić udvara devojci, i oni doĊu u kafić, on neće kopati nos, neće ĉaĉkati 

zube viljuškom, jer to nije pristojno. Sad, kad su se registrovali, dok sede kod kuće za 

trpezarijskim stolom i jedu, tu već moţe da se desi svašta, moţe ĉak i kutlaĉom da se ĉeše po 

leĊima, da ĉaĉka uši viljuškom - svašta, sve to isplivava pred ţeninim oĉima njoj pripada muka: 

šta je to? Nikad mu se to nije dešavalo, a sad? Oĉigledno je da su muţ i ţena bliski ljudi i više se 

ne stide jedno drugog i sve ono što se krilo, obavezno će isplivati i ljudi će se razići, sami ne 

shvatajući da su nepravilno prilazili stvaranju porodice, da nisu mogli unapred da znaju neke 

stvari.  

Dakle, ove 2-3 godine su zaista najnapetije, i to nije sve, na tome se ne završava. U prve 2-3 

godine se po pravilu raĊaju deca. Ovde opet svi odnosi izmeĊu braĉnih drugova poĉinju da se 

prestrojavaju na drugi naĉin. I njihovi odnosi koji su postojali dok su bili mladić i devojka, pa su 

se ĉak uspešno razvili, i oni su se prilagodili jedno drugom, svejedno se, kad se rodi dete opet 

menjaju. Ponovo se menja sve u porodici, odnosno porodica raste, stalno raste kao biljka, ona 

daje mali izdanak, evo prvih listića, evo prvih plodova dok drvo ne postane vitko, lepo. Isto tako 

i porodica postepeno raste, razvijaju se porodiĉni odnosi. Rodilo se prvo dete - gotovo, poĉelo je 

prestrojavanje svih odnosa u porodici. Muţ i ţena moraju da se pripreme i za to. Na primer, kad 

smo mi ĉekali prvo dete, supruga mi je stalno davala knjiţice: "Evo ti, proĉitaj, vidiš šta tu piše: 

"RoĊenje deteta", "Nega deteta"... Zašto ja ĉitam, a ti ne ĉitaš?" "Dobro," mislim, "ipak treba da 

uzmem knjiţicu, hajde da proĉitam, otvaram, knjiţicu gledam po sadrţaju da vidim šta tu ima da 

je najzanimljivije. Aha! - "LJubomora muţa", onda "LJubomora oca"." To je neki specijalistiĉki 

ĉlanak, ĉitam istrukcije: posle roĊenja deteta muţ poĉinje da biva ljubomoran na ţenu. Nije mi 

jasno. Kako to muţ moţe da bude ljubomoran na ţenu, odnosno to je ĉudno, kad je u pitanju 

sopstveno dete, pa to je njegovo dete, što da bude ljubomoran? A u stvari, zaista je tako. U 

porodiĉnom ţivotu nakon što se rodi prvo dete, i ako su odnosi izmeĊu muţa i ţene bili idealni, i 

oni se vole, paze se, brinu se jedno o drugom, ĉim se rodi dete supruga se automatski u 

potpunosti prebacuje na dete. Muţ dolazi kući i vidi: aha, nema one brige od strane ţene i nema 

omiljenog jela i nema stalne paţnje prema njemu, da ga kad ima neke problema ţena sasluša. 

Ona se potpuno posvetila detetu. On je za suprugu bio na prvom mestu, a odjednom je ţena svu 

paţnju usmerila na dete i on odjednom više nema prioritet. Jasno je da već poĉinju problemi. Oni 

zajedno treba da nauĉe da vole ovo majušno biće. Ako nauĉe da vole zajedno - hvala Bogu. 

Uzgred reĉeno, kod Egziperija ima jedna izvanredna reĉenica: Zaljubljeni, ljudi koji se vole - 

nisu oni koji gledaju jedno u drugo, već oni koji gledaju u istom pravcu. Evo, ovo prestrojavanje 

obavezno mora da se desi u porodici. Zato što se zaljubljeni samo gledaju, naslaĊuju se 

meĊusobnim opštenjem, misle da jedno u drugom treba da pronaĊu sreću, a sreća nije u onom 

drugom, već u tome što smo se nauĉili da budemo saborci, saradnici, sauĉesnici u ţivotu. 

Zajedno ćete raditi istu stvar, zajedno ćete voleti ovo majušno, malo biće koje se pojavilo.  

Eto, to znaĉi da se ljudi nauĉe da budu zajedno, da se nauĉe da u vaspitanju treba da bude isto 

tako. Potpuna sloga izmeĊu roditelja je jedan od neophodnih uslova za vaspitanje dece. Ĉim 

izmeĊu roditelja ima nekih nesuglasnica: mama vaspitava po jednom modelu, a tata po drugom, 

dete već misli: "Aha, mama kaţe ovo, tata kaţe ono, znaĉi mogu da biram." Za vaspitanje je to 

vrlo strašno, kad nema jednomislija izmeĊu roditelja, za vaspitanje je to uţasno. Ovim povodom 

moţe da doĊe do mnoštva svaĊa. Deca, naravno, zahtevaju vrlo mnogo napetih snaga, paţnje, 

duševnih sila. Naravno, mnoge svaĊe se dešavaju zbog dece, muţ i ţena jedno drugom govore: 



"Ti ne vaspitavaš dete kako treba!" Prestrojavanje do kojeg dolazi u porodiĉnim odnosima posle 

roĊenja dece je takoĊe vrlo vaţno.  

U pravoslavlju postoji pojam kao što je smirenje, odnosno ĉovek ume da se miri, da neke svoje 

ambicije guši, da ih ne istiĉe, i da s mirom prilazi drugom ĉoveku, odnosno da se smirava s onim 

što se dešava. Da, ako postoje neke nesuglasice, sopstvene ambicije, on treba da ih uguši, da ume 

da se ţrtvuje - eto to je u porodiĉnom ţivotu glavno. LJudi se u porodiĉnom ţivotu najĉešće 

razvode zbog svojih ambicija, zbog toga što nemaju ţelju da popuste, zbog shvatanja neke svoje 

pravednosti, svoje uzvišenosti: "Ja sam pametniji, ja bolje shvatam to pitanje, ćuti, umukni, 

nemaš pojma o tome. Ja se bavim decom, bolje nemoj da smetaš." Eto, tu ima mnogo problema, 

ako ljudi ne umeju pravilno da popuste na vreme, ako ne mogu na vreme da se zaustave u svojim 

pretenzijama. Dok nema dece ovi odnosi neslaganja se ne otkrivaju, oni mogu biti neprimetni, ali 

deca se pojavljuju i ona u porodici zahtevaju veći trud, i prirodno, sve ovo isplivava.  

Mi, na primer, takoĊe imamo pravoslavni radni kamp. Na dve nedelje idemo na kampovanje, i 

ţivimo u šatorima, i to je vrlo vaţan period, zato što odjednom vidiš kako se ĉovek pokazuje sa 

svih strana - sto posto, zato što ljudi ţive 24 sata zajedno u istom radnom reţimu. Tako na 

primer, kad je u pitanju deţurstvo u kuhinji, šalješ jednog ĉoveka, a posle drugog, vidi se da se 

jedan brzo odaziva, a drugi ne. Dakle, zajedniĉki ţivot odmah sve otkriva. Isto tako se ĉovek 

otkriva i kampu. Kad ljudi ţive zajedno ĉovek ne moţe da se sakrije, sve to izbija iz njega. Isto 

tako se u porodiĉnom ţivotu zahteva ulaganje svih snaga. Jedno dete se raĊa, drugo, treće, i 

naravno, ona zahtevaju ogromnu paţnju, ogroman napor, ogroman trud. A ljudi, naţalost, eto, to 

je glavno, upravo ne ţele da se trude. Ĉesto se na ispovesti dešava sledeći sluĉaj. Slušaš, suprug 

poĉinje da se kaje: "Eto, varao sam ţenu, imam ljubavnicu." Poĉinješ da postavljaš pitanja: 

"Kako? Zašto?" "Pa eto, ţena me ne razume, ovakva je - onakva je, a ova je duševna, razume 

me. Ţena ne razume, a ova je duševna, moţemo da naĊemo zajedniĉki jezik." A kad poĉinješ da 

kopaš, ispostavlja se da je u stvari sve drugaĉije. Zašto muţ moţe da prevari ţenu? Zato što on 

sam ne moţe, nema sposobnost da zavoli svim srcem svoju ţenu da bi stalno bio spreman da joj 

pomogne u nekim teškoćama, u problemima, on nije spreman da preuzme odgovornost u nekim 

porodiĉnim stvarima i jasno je da se raĊa ova hladnoća u ţeni. Ţena oseća njegovu nesposobnost 

da voli svim srcem. Ţena prema njemu poĉinje da se odnosi hladno, a on ţeli neku paţnju, ţeli 

da dobije neku utehu, i sreće ţenu s kojom niĉim nije vezan, nema nikakvih obvaeza, nikakve 

odgovornosti. Ne sreću se svakog dana, ne ţive zajedno, ne vode zajedniĉko domaćinstvo. Jasno 

je da se on malo udvarao, poklanja mu se ljubav, paţnja. Prirodno, on tada već poĉinje da dobija 

ova bespalatna zadovoljstva, odnosno tako dolazi do prevare - on sam ne moţe da zavoli ţenu, a 

da dobije besplatno zadovoljstvo - to je uvek lako i jednostavno. I ovde se ĉak i ako nema 

razvoda, ali je došlo do prevare, brak već strašno raspada, zato što je on u stanju da prevari ţenu.  

Samo prava ljubav moţe da saĉuva porodicu, ako se pod ljubavlju podrazumeva sposobnost na 

samopoţrtvovanje, sposobnost da se popusti, da se nešto preduzme, da ĉovek zaboravi na sebe, 

da voli nezavisno od toga da li ga drugi voli. To je, verovatno, jedan od vaţnih uslova za ljubav: 

da ĉovek voli nezavisno od toga da li je druga strana dobra ili rĊava. To je kao što volimo decu, 

deca mogu da budu zaista strašna, odnosno mi se trudimo da ih volimo ulaţući sve srce. Tako i u 

braku muţ i ţena treba da se onose jedno prema drugom: "ja te volim, spreman sam na svaku 

ţrtvu, na sve ustupke koje moţe da zahteva jedna porodica," odnosno treba da postoji sposobnost 

za samoporţtvovanje i odricanje od svojih pretenzija. To je glavni uslov. Ako u porodici postoji 



makar jedan mudar ĉovek koji ume da popušta porodica će se sigurno saĉuvati. Naţalost, takvih 

ljudi danas ima sve manje, zato će se porodica, kad ljudi ne umeju da idu na kompromise, 

sigurno raspasti. A ljudi su sposobni da vole, usvajaju potpuno tuĊu decu i odjednom se u njima 

raĊa ljubav, raĊa se ova potpuno nova vezanost. Pa oni mogu da vole! Zar muţ i ţena ne mogu 

da vole jedno drugo? Naravno, treba se truditi. 

  

  

 

  

  

NAPOMENE: 

1. Ovo je kratki izvod iz besede za medijski projekat Sergeja Andrjušina "istina o porodici" 

i ĉasopis "Smisao i korist". Ova beseda se ne nalazi u izvorniku, a ovde je upotrebljena 

kao rezime.  

 

 


