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Уло га цр кве не хим но гра фи је у осве ћи ва њу вре ме на  
и укљу чи ва њу вер них у вре ме спа се ња

Горан Илић Бенке

Сажетак: Цр кве на пра знич на хим но гра фи ја из ра ста из Ли тур ги је, Све тог Пи сма и пра-
знич них бе се да ота ца пр вен стве но 4. ве ка. Ду бо ко уко ре ње на у њи ма, она по ред сво је 
ег зе гет ске уло ге, има и јед ну анам ни стич ку уло гу ко ја се огле да у ре ак ту а ли за ци ји пра-
зни ка уну тар цр кве не ли тур гиј ске за јед ни це. На ту ње ну уло гу нај бо ље ука зу је упо тре ба 
из ра за „σήμερον“ — „да нас“ ко јом се у хим на ма ис ти че сваг да шња ак ту ел ност за нас до-
га ђа ја из Бо жи јег до мо стро ја спа се ња. Уно се ћи у го ди шњи круг ат мос фе ру пра зни ка као 
и ре ал ност Бу ду ћег Ве ка, хим но гра фи ја уче ству је у осве ће њу вре ме на. Она та ко ђе ис ти-
че по тре бу ду хов не бор бе и пот пу ног пре да ва ња во љи Бо жи јој. Кроз иден ти фи ка ци ју с 
Ада мом, од но сно сва ким па лим или не моћ ним чо ве ком у би блиј ским одељ ци ма ко ји се 
чи та ју то ком Ча сног По ста и пе ри о да Пе де сет ни це, цр кве на хим но гра фи ја нас чи ни све-
сни ма на шег па лог ста ња, али и нео п ход но сти на шег узда ња у Хри ста као на шег Спа си-
те ља и Ис це ли те ља. На тај на чин она нас укљу чу је у пре о бра же но вре ме Цр кве ко је за 
нас по ста је вре ме бор бе и вре ме спа се ња. Од мо мен та укљу чи ва ња у вре ме спа се ња, чо-
ве ков жи вот се пре о бра жа ва у сла во сло вље. Пас хал на слу жба нај бо љи је при мер чо ве-
ко вог сла во сло вља ко је и је сте крај њи циљ хим но гра фи је. Пре дав ши се пот пу но во љи 
Бо жи јој и има ју ћи чврст осло нац у Ње го вом спа со но сном де лу, сти же мо до чи стог сла-
во сло вља као нај са вр ше ни јег из ра за на ше ра до сти ко ја про ис ти че из жи во та у Цр кви и 
за јед ни це с Бо гом

кључ не ре чи: Хим но гра фи ја, Ли тур ги ја, пра зник, осве ће ње вре ме на, σήμερον, анам не за, 
иден ти фи ка ци ја с Ада мом, вре ме спа се ња, сла во сло вље

1. Анам ни стич ка при ро да пра зни ка

1.2. Ли тур ги ја као про ис хо ди ште свих пра зни ка
Пра зни ци Иза бра ног на ро да у Ста ром За ве ту би ли су да ни се ћа ња и спо ми ња ња 
Ства ра ња и до га ђа ја у ко ји ма се про ја вљи ва ла ру ка Бо жи ја над Изра и љем, као што 
је то био слу чај са сла вље њем Пас хе, а по ред то га би ли су при ли ка за под гре ва ње и 
ја ча ње на де у до ла зак обе ћа ног Ме си је.

Ка да је Го спод сво јим уче ни ци ма, на по след њој пас хал ној ве че ри са њи ма, дао 
хлеб и ви но као сво ју Те ло и Крв, дао им је за по вест: „Ово чи ни те у мој спо мен“. 
Пре ма то ме, Цр ква Го спод ња вр ше ћи апо стол ску слу жбу кад год слу жи ли тур ги ју 
она из вр шу је ову Хри сто ву за по вест, спо ми њу ћи сва слав на де ла Спа си те ља ко ји ма 
смо из ба вље ни од вла сти смр ти и при са је ди ње ни ста ду Ње го вом. Кроз ли тур ги ју, 
Цр ква нас опо ми ње да смо ми де ца Бо жи ја и на род иза бран као при ча сни ци и удо-
ви Те ла Си на Ње го вог, и због то га уз но си сла во пој и жр тву хва ле Бо гу Ви шње му. 
Ли тур ги ја је сте ал фа и оме га свих пра зни ка, она је пра зник над пра зни ци ма, је ди-
ни истин ски хри шћан ски пра зник у ко ме су са др жа ни сви пра зни ци и ми мо ко је-
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га не ма дру го га пра зно ва ња. Оту да кад се слу жи ли тур ги ја, тад је и пра зник, а пра-
зник без ли тур ги је не мо же ни да бу де.

Па ипак, зна мо да по узо ру на ју деј ску Пас ху, пр ви хри шћа ни из два ја ју то ком 
го ди не је дан по се бан не дељ ни дан сла ве ћи Вас кр се ње ко је пред ста вља Но ву Пас ху 
и ипу ње ње це лог Ста рог За ве та. За пр во вре ме је то би ло и је ди но из два ја ње уну-
тар го ди не јед ног по себ ног хри шћан ског пра зни ка. Но, убр зо по пре стан ку го ње-
ња на хри шћа не, у ве ћим хри шћан ским цен три ма а по узо ру на је ру са лим ску мај-
ку цр кву ко ја је чу ва ла успо ме ну на до га ђа је из Хри сто вог жи во та на зе мљи ве зу ју-
ћи их за ме ста ку да је Он хо дио, по че ло је из два ја ње и дру гих пра зни ка ко ји са чи-
ња ва ју ка ри ке у лан цу Бо жи јег до мо стро ја спа се ња.

На осно ву по да та ка ко је нам је оста ви ла Ете ри ја с по чет ка 4. ве ка о на чи ну 
свет ко ва ња пра зни ка у Је ру са ли му, ви ди мо да су око сни цу бо го слу же ња чи ни ле 
ли ти је по ме сти ма ве за ним за кон крет ни до га ђај. Ту су би ла укљу че на и чи та ња 
ме си јан ских ме ста из Ста рог За ве та и оде ља ка Но вог За ве та у ве зи са про сла вља-
ним до га ђа јем, као и пе ва ње пса ла ма. На рав но, цен трал но ме сто пра зно ва ња за у-
зи ма ла је ли тур ги ја.1

1.2. По сте пе но раз ви ја ње пра зни ка и пра знич не хим но гра фи је
Убр зо за тим, свој ве ли ки до при нос про ду бљи ва њу пра зни ка и ту ма че њу њи хо вог 
зна ча ја за на ше спа се ње да ју ве ли ки оци 4. и ка сни јих ве ко ва, сво јим сјај ним пра-
знич ним бе се да ма. У овим сво јим обра ћа њи ма сво ме вер ном ста ду оку пље ном на 
ли тур ги ји у пра знич ни дан, они су на дах ну ти Ду хом Бо жи јим кроз ли тур ги ју и 
све ште на чте ни ја, про ни ца ли у тај ну Бо жи јег до мо стро ја. По ве зу ју ћи и ту ма че-
ћи чи та на ста ро за вет на и но во за вет на ме ста, по ка зи ва ли су на ко ји на чин се де ло 
Хри сто во од ра жа ва на на ше по сто ја ње, и ка ко нас во ди ка ис пу ње њу Бо жан ске во-
ље о спа се њу сви ју и све га!

Ко нач но, по ја вљу ју се и хим но гра фи ко ји сво јим пе снич ким са ста ви ма на ста-
вља ју де ло ко је су ве ли ки оци бе сед ни ци за по че ли. Они се на до ве зу ју на Све то Пи-
смо и све то о тач ка ту ма че ња ко је има ју за свој из вор. По ред то га што сво јим хим на-
ма чи не пра знич на бо го слу же ња још све ча ни ји ма, они та ко ђе до при но се про ду бљи-
ва њу но вих аспе ка та пра зни ка. Не тре ба сто га смет ну ти с ума ни ег зе гет ску уло гу ко-
ју има ју хим не, ни ти до при нос њи хо вих ауто ра у ту ма че њу све то пи сам ских оде ља ка.

У ме ђу вре ме ну, за о кру жу је се по ла ко и го ди шњи круг ве ли ких Го спод њих и 
Бо го ро ди чи них пра зни ка са иде јом да се чи та ва го ди на пре тво ри у је дан ве нац 
Спа со но сног де ла Го спод њег за нас у ко ме сва ки цвет оди ше по себ ним ми ри сом. 
Та ко је уме сто Је ру са лим ског под руч ја са ме сти ма ко је је Го спод сво јим сто па ма и 
де ли ма осве тио, цр кве на го ди на за нас по ста ла тај про стор Не бе ског Је ру са ли ма у 
ко ме час иде мо до Ви тле је ма, час смо на Јор да ну, па на го ри Пре о бра же ња, час опет 
с Хри стом на Је ле он ској го ри зној ли је мо с кр вљу, па на Гол го ти осе ћа мо да нас при-
ки ва ју за јед но с Њим, да би за тим про си ја ли ра до шћу Вас кр се ња, и ко нач но с апо-
сто ли ма на Си о ну до че ку је мо обе ћа ног Уте ши те ља!

Та ко је Цр ква на шла за сход но да из два ја њем и по је ди нач ним ис ти ца њем пра-
зни ка то ком го ди шњег кру га сво је вер не на про сто учи ни све сни јим свих оних 
аспе ка та де ла спа се ња са др жа них у сва кој ли тур ги ји.2 Она им ти ме пру жа при ли-
ку да се за др же на сва кој сте пе ни ци ле стви це ко ја нас во ди ка ви си на ма истин-

1 Ха џи лук Ете ри је у Све та Ме ста, у Хе ор то ло ги ја, Ла зар Мир ко вић, Бе о град 1961, 285–308.
2 Taft, Ro bert F, Beyond East and West, Ro me 2001, 82.
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ског со зер ца ња Бо жи је ико но ми је спа се ња тј, ка истин ској те о ло ги ји. Јед ним од 
пе да го шких сред ста ва Цр кве за по сти за ње овог ци ља упра во се по ка зу је цр кве-
на хим но гра фи ја. Спе ци фич но шћу свог по ет ског из ра за, хим но гра фи ја до при но-
си опри сут ња ва њу пра зни ка у све сти и жи во ту вер них, и са ме вер не уво ди у њи-
хо ву ат мос фе ру. Мо гли би смо сто га на зва ти ово анам ни стич ком уло гом хим но гра-
фи је, упра во у ли тур гиј ском сми слу, бу ду ћи да цр кве не пе сме не са мо да нас под се-
ћа ју на до га ђа је ко ји су се зби ли већ нас и уво де у њи хо ву тај ну чи не ћи нас њи хо-
вим ак ту ел ним су де о ни ци ма, као што се да ви де ти на осно ву при ме ра ко ји сле де.

1.3. По јам „σήμερον“ у пра знич ној хим но гра фи ји  
(осве ћи ва ње вре ме на ре ак ту а ли за ци јом пра зни ка)

Из раз σήμερον (=да нас) ко ји то ли ко че сто сре ће мо у пра знич ним хим на ма на нај у-
спе шни ји на чин при во ди нам ре ал ност и ак ту ел ност Хри сто вог де ла. Не ра ди се ту 
са мо о то ме да „да нас“ — на тај и тај пра зник се се ћа мо то га и то га до га ђа ја и про-
сла вља мо ње го ву успо ме ну. Не. Пе сни ци же ле не што ви ше од то га да нам пре не су. 
Же ле да нас осве сте да се баш Да нас, тј. ов де и са да, од и гра ва на ше спа се ње а од нас 
за ви си хо ће мо ли се укљу чи ти и при ста ти на ње га или не.

Та ко на Бла го ве сти слу ша мо: 
Да нас је за гла вље = по че так на шег спа се ња и об ја ва веч не тај не: Син Бо жи ји по ста је син 
Дје ве, а Га ври ло ја вља ра до сну бла го дат ну вест. Због то га за јед но с њим кли че мо Бо го-
ро ди ци: Ра дуј се бла го дат на, Го спод је с то бом!3

Да кле, упра во нам се об ја вљу је тај на, ко ја је и на ма као и Бо го ро ди ци не схва тљи-
ва и нео бја шњи ва! Но, од нас за ви си да ли ће мо као и она с по ве ре њем и с ра до шћу 
при хва ти ти во љу Бо жи ју, или ће мо оста ти по стра ни. Хо ће мо ли се ра до ва ти за јед-
но с Га ври лом или ће мо из је да ни сум њом оста ти да ле ко од исти не ко ја нам се овог 
мо мен та пру жа.

Слич но и на Бо жић пе ва мо:
Дје ва да нас Нат при род ног ра ђа, и зе мља пе ћи ну при но си Не при ступ ном. Ан ђе ли с па-
сти ри ма сла во сло ве, а му дра ци за зве здом пу ту ју, јер се нас ра ди ро ди мла до де тен це, 
пред веч ни Бог наш.4

По ред из ра за „да нас“ у овим пе сма ма вр ло је ка рак те ри стич на и упо тре ба пре-
зен та чи ме се још ви ше под вла чи сваг да шња ак ту ел ност пра зни ка. За пра во ова 
нам сред ства ука зу ју на јед но на ди ла же ње вре ме на, од но сно ње го во осве ће ње и 
пре о бра жај.

Ево још пар ка рак те ри стич них при ме ра За Бо го ја вље ње сла во сло ви мо:
Ја вио си се да нас ва се ље ни, Го спо де, и све тлост Тво ја оба сја нас ко ји пе ва мо: до шао си и 
об ја вио си се, Све тло сти Не при ступ на.5

За Пре о бра же ње:
Да нас на го ри Та во ру пре о бра зив ши се пред уче ни ци ма (Го спод) по ка за пра о бра зну ле-
по ту ико не (Бо жи је), при мив ши у се бе чо ве чан ску при ро ду.6

У не де љу слу ша мо о Вас кр се њу:
Да нас Хри стос уни штив ши смрт, вас кр се као што ре че, и ра до ва ње све ту да ро ва.7

3 Тро пар на Бла го ве сти.
4 Кон дак Бо жи ћа.
5 Кон дак Бо го ја вље ња.
6  Слу жба на Пре о бра же ње, 1. сти хи ра на сти хов ње, на ве чер њу.
7  Ок то их, 6. Глас, су бо та ве че, 2. сти хи ра на Го спо ди во звах.

горан ИлИћ бенКе
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На Ду хо ве:
Да нас ова при до шла си ла — Дух Све ти, Дух Пре му дро сти Бо жи је, Дух ко ји од Оца ис-
хо ди, и ко ји се у Си ну по ка за на ма вер ни ма раз де љи ван — усе ља ва се у нас по при ро ди 
све ти ње ко ја се у њој очи ту је.8

Из ових и мно гих дру гих при ме ра мо же се уочи ти јед на чвр ста ве за из ме ђу 
упо тре бе на ве де ног хим но граф ског из ра за и ли тур гиј ске мо ли тве анам не зе. У оба 
слу ча ја реч је не на про сто о јед ном се ћа њу и ко ме мо ра ци ји до га ђа ја ко ји су се зби-
ли у про шло сти, већ о њи хо вом ожи вља ва њу, ре ак ту а ли за ци ји, уну тар ли тур гиј-
ске за јед ни це ко ја их про жи вља ва. Бу ду ћи да се ра ди о до га ђа ји ма спа со но сног ка-
рак те ра, њи хо ве по сле ди це су за нас сваг да ак ту ел не. Та ко да кле, Го спод се са мо је-
дан пут ра ђа од Дје ве, јед ном уми ре за нас, и јед ном вас кр са ва, али Он ожи вља ва 
сво је де ло уну тар ев ха ри стиј ске за јед ни це за ко ју оно оста је увек ефи ка сно. По сле-
ди це спа со но сних до га ђа ја има ју то ли ку си лу да ни ка да не мо гу да бу ду ис цр пље-
не.9 Оне нас већ са да ста вља ју пред ре ал ност бу ду ћег у ме ри у ко ли кој уче ству је-
мо у њи ма са да. Баш као што се у анам не зи се ћа мо Дру гог и слав ног до ла ска. Оту-
да мо же мо да раз у ме мо ес ха то ло шки аспе кат из ра за „σήμερον“. Си ла овог из ра-
за ни је у тре нут ној ре ак ту а ли за ци ји пра зни ка, већ за пра во у ука зи ва њу на њи хо-
ву веч ну ак ту ел ност ко јом нам се већ от кри ва ре ал ност бу ду ћег Цар ства Бо жи јег. 
И упра во у том от кри ва њу све тог уну тар овог про ла зног про фа ног вре ме на, до ла-
зи и до ње го вог осве ћи ва ња.

2. По и сто ве ћи ва ње жи во та на зе мљи са бор бом за за до би ја ње спа се ња

1. 2.1. Тра ге ди ја људ ског ро да као лич на тра ге ди ја сва ког по на о соб
До са да смо ви де ли јед ну стра ну ре ал но сти на шег жи во та у Цр кви. Па ипак, по сто-
ји и дру га стра на ме да ље. Иако је с по бе дом Хри сто вом смрт из гу би ла свој не гда-
шњи зна чај за нас, ипак, док је ово га све та, тра ја ће и ње го ви за ко ни за јед но са про-
па дљи во шћу и про ла зно шћу. По сво јој па лој при ро ди, чо век и да ље те жи гре ху. То 
је и да ље ре ал ност у ко јој он жи ви. Но, зна чај Хри сто вог де ла за нас је сте што нам 
је омо гу ћио да се при пи је мо уз Ње га и та ко цр пе ћи бо жан ске енер ги је из за јед ни-
штва с Њим да се за на век од у пре мо смр ти. Као што је и Сам ука зао, Хри стос је наш 
Пут, Исти на и Жи вот (Јн 14,6)!

Оно што се од нас тра жи је сте да од ба ци мо свој лич ни его и зам, да се пре о бра зи-
мо ду хом сми ре ња, све сни лич не не мо ћи и оче ку ју ћи по моћ од о зго, а не с не ке дру ге 
стра не. То ме нас учи Ли тур ги ја по зи ва ју ћи нас да „са ми се бе и јед ни дру ге и сав жи-
вот свој Хри сту Бо гу пре да мо“, а исто нас уче и тек сто ви цр кве ног пе сни штва.

Уче ћи нас ду ху сми ре но сти, хим но гра фи ја че сто под се ћа на па ло ста ње у ко ме 
се на ла зи мо. При раз вит ку хим ни го ди шњег кру га то је остао мо ме нат сваг да при-
су тан и ис ти цан. Ок то их је пун по кај них тро па ра и сти хи ра уну тар сво јих днев них 
слу жби. Шта ви ше и ме ђу Хри сто вим спа со но сним и по бе до но сним пра зни ци ма, 
Ње го во Стра да ње ће увек оста ти као опо ме на и под се ћа ње на чи ње ни цу на шег па-
да, због ко јег је Син Бо жи ји и узео на Се бе до бро вољ на стра да ња. Сто га се од нај ра-
ни јих вре ме на у Цр кви уста љу је и пе ри од Ве ли ке Че тр де сет ни це, као par ex cel len ce 
по кај ни пе ри од и при пре ма ка ко за до стој но уче ство ва ње у Хри сто вим Стра да њи-
ма, та ко и за све це ло уче шће у Слав ном Вас кр се њу. Че тр де сет ни ца је с раз ло гом, 

8  Слу жба на Пе де сет ни цу, 1. тро пар 5. пе сме 1. ка но на.
9  Са нео бја вље них пре да ва ња проф. Ан дре ја Ло ског на те му ли тур гиј ске анам не зе, Ин сти тут Св. Сер-

ги ја — Па риз, 2009.
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иако пе ри од ра до сти због до ла зе ћег Вас кр се ња, ујед но и „пе ри од жа ло сти“. С јед не 
стра не, сва ка ко, „за то што нас под се ћа и при пре ма, и усме ра ва нас ка Стра да њу, ка 
ча сним Стра да њи ма и кр сној смр ти Го спо да на шег Ису са Хри ста“, али с дру ге стра-
не и за то што „нас под се ћа на ту нај жа ло сни ју чи ње ни цу, да су упра во на ше стра-
сти и мно ги и без број ни гре си би ли узрок да Је ди но род ни и без гре шни Син Бо жи-
ји пре тр пи стра шна стра да ња.“10 И ово ни је са мо стил ска фи гу ра, већ жи ва исти на. 
Сва ки наш грех, на и ме, је сте по нов но за ки ва ње кли на ца у Хри сто ве ра не на Кр сту. 
Ни је се Хри стос рас пео са мо због Ада мо вог пре сту па, Он је при мио рас пе ће због 
ме не, због те бе, због мо јих и тво јих лич них гре хо ва ко ји ма се уда љуј мо од Ње га.

Хим не три од ског од се ка, тј. оне ко је об у хва та ју пе ри од Ча сног по ста са ње го-
вим при прем ним не де ља ма, а ко је при па да ју у нај ве ћој ме ри сту дит ској тра ди ци-
ји 8, а на да све 9. ве ка, из гра ђу ју чи тав је дан пе да го шки си стем с ци љем да нам ука-
жу на нео п ход ност ду хов не бор бе за рад за до би ја ња спа се ња. Мо жда нај ре пре зен-
та тив ни ји при мер то га је сте сти хи ра ко ју на ла зи мо на са мом ула ску у Ча сни Пост:

По при ште до бро де те љи отво ри се, ви ко ји же ли те да се бо ри те уђи те, опа сав ши се до-
брим под ви гом по ста... и при мив ши све о руж је кр ста, ус про ти ви мо се вра гу, има ју ћи 
као нео бо ри ву сте ну ве ру, и као штит мо ли тву, и шлем ми ло сти њу, уме сто ма ча пост, 
ко ји од се ца од ср ца сву зло бу. Онај ко ји чи ни ово, при ми ће исти ни ти ве нац од све ца ра 
Хри ста у дан суд њи.11

Ово на рав но ни је је ди ни при мер у ко јем нас хим но гра фи упу ћу ју на на чи не и 
сред ства за на пре дак у ду хов ној бор би. Сто га мо же мо ов де, по ред дру го га, да уочи-
мо и јед ну ди дак тич ку уло гу цр кве не хим но гра фи је.

2.2. По и сто ве ћи ва ње с Ада мом и са сва ким па лим чо ве ком
До ти чу ћи се то ком го ди шњег кру га је ван ђел ских при ме ра љу ди гре шни ка, не моћ-
них и бо ле сних ко ји ма Хри стос опра шта гре хе и по ди же их из по сте ље, дру гом 
реч ју оних ко ји по тре бу ју по моћ Бо го чо ве ка, Цр ква нам ука зу је ка ко се у крај њој 
ли ни ји сва ки чо век на ла зи у то ме ста њу за ви сно сти од бо жан ске ми ло сти. Об ра ђу-
ју ћи на ве де не мо ти ве, цр кве на хим но гра фи ја от кри ва нам још јед ну сво ју уло гу ко-
ја се огле да у укљу чи ва њу вер них у ак ти ван од нос са Бо го чо ве ком, и то упра во кроз 
по и сто ве ћи ва ње са је ван ђел ским при ме ри ма гре шни ка, не моћ них и по тре би тих.

Ин те ре сант но је по гле да ти на ко је све на чи не хим но гра фи по сти жу ову иден-
ти фи ка ци ју.

а. Нај че шћи слу чај је сте да пе сник по зи ва на сле до ва ње (или пак не сле до ва ње) при ме ру 
ко ји се из ла же. По зив је или упу ћен вер ни ма (по пра ви лу у 1. ли цу мно жи не), или је 
пак фор му ли сан као обра ћа ње ауто ра сво јој ду ши ко ја се или упо до би ла при ме ру па-
ло га, или је да ле ко од при ме ра ко ји би тре ба ло да сле ду је. При ме ре за обе ва ри јан те 
на ла зи мо у слу жби Не де ље о ми та ру и фа ри се ју:

Не по мо ли мо се фа ри сеј ски бра ћо, јер ко ји уз но си се бе по ни зи ће се. Сми ри мо 
се бе пред Бо гом, у по сту ми тар ски зо ву ћи: Очи сти нас, Бо же, гре шне.12

И још:
Раз у мев ши ду шо мо ја раз ли ку из ме ђу Ми та ра и Фа ри се ја, из бе га вај гор де љи ви на ступ 
дру го га, и по рев нуј бла го у мил ној мо ли тви пр во га, и за ва пи: Бо же очи сти ме гре шног и 
по ми луј ме!13

10  Φραγκόπουλος, Ἀθανάσιος, Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν, Ἀθῆναι 1978, стр. 10.
11  Не де ља си ро пу сна, ју тро, 2. сти хи ра на Хва ли те.
12  Не де ља о ми та ру и фа ри се ју, ве че, 1. сти хи ра на Го спо ди во звах.
13  Не де ља о ми та ру и фа ри се ју, ве че, слав ник на ли ти ји.
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б. Та ко ђе, пе сник че сто вр ши соп стве но упо ре ђи ва ње (са мим тим и сва ко га ко ји хим ну 
по ји или слу ша) са ли ком ко ји се об ра ђу је, за вр ша ва ју ћи мо ли твом Го спо ду за при ти-
ца ње у по моћ као и не ка да у кон крет ном је ван ђел ском до га ђа ју или при чи:

Као блуд ни син и ја при сту пих, Ми ло срд ни, про тра ћив ши сав жи вот у ту ђи-
ни. Рас то чих бо гат ство ко је си ми дао Оче: при ми ме ка ју ћег се Бо же и по ми луј ме!14

в. Мо жда нај за ни мљи ви ји и нај сна жни ји на чин је сте ди рект но ста вља ње у по зи ци ју би-
блиј ског ли ка. Не кад је чи та ва сти хи ра од по чет ка до кра ја ста вље на у уста од го ва ра-
ју ћег ли ка, као да је он сам про из но си (у 1. ли цу јед ни не), или је ипак дат нај пре ма ли 
увод. У сва ком слу ча ју, нео до љив је осе ћај по и сто ве ћи ва ња са ре чи ма ко је слу ша мо и 
пе ва мо, тј. као да из ла зе из на ших уста. Ево при ме ра из слу жбе Си ро пу сне не де ље ко-
ја вр ши спо мен на пад Ада ма и ње го во из гна ње из Ра ја:

Се де Адам на спрам Ра ја, и сво ју на го ту опла ки ва ше ри да ју ћи: „Авај ме ни, об ма ном лу-
ка вом пре ла шће но ме и по кра де но ме и уда ље ном од сла ве! Авај ме ни на го ме про сто том 
и са да збу ње но ме! Но, о ра ју, не ћу се ви ше на сла ђи ва ти тво јом сла до шћу, не ћу ви ше гле-
да ти Го спо да и Бо га мо га и Са зда те ља: у зе мљу ћу по ћи од ко је и узет бих.“15

По сле јед не ова кве сти хи ре чо век не мо же да оста не рав но ду шан, већ ду бо-
ко за ми слив ши се над со бом, схва та да у пот пу но сти де ли Ада мо ву суд би ну. Схва-
та по ру ку Цр кве да ту му кроз хим не: Сви смо Адам! Јер сва ки наш грех је Ада мов 
грех ко ји нас уда љу је од за јед ни це с Бо гом, од Др ве та Жи во та и пр во бит ног до сто-
јан ства. 

2.3. По и сто ве ћи ва ње са бо ле сни ма и умр ли ма 
ко је Го спод вас кр са ва и ис це љу је. 

Сли чан ме тод ко ри сте хим но гра фи и кад се ба ве те ма ти ком бо ле сних ко ји ма Хри-
стос да ру је ис це ље ње. Ево два при ме ра. Пр ви се од но си на ис це ље ње ра сла бље ног 
у Ба њи Ви те зди, а дру ги на ис це ље ње сле по га од ро ђе ња.

Не по гре бен мр твац бу ду ћи, ра сла бље ни ви дев ши Те за ва пи: По ми луј ме Бо же, јер одар 
мој јед нак је гро бу. На шта ће ми уоп ште та кав жи вот?! Не тре ба ми Ов чи ја ку пељ јер не-
мам ни ко га да ме у њу по ло жи кад се во де уз му те. Но, Те би при ти чем Из во ру ис це ље ња, 
да и ја са сви ма ва пи јем: Све сил ни Го спо де сла ва Ти!

Ја сна је по ен та — Хри стос је Из вор ис це ље ња за све нас, и ње му Је ди ном при-
ти че мо.

Ду хов но Сун це Прав де — Хри сте Бо же, ко ји оно га што од утро бе (мај чи не) бе ше ли шен 
све тло сти про све тли обо стра но Тво јим пре чи стим до ди ром, оза рив ши и на ше ду шев-
не очи, по ка жи нас си но ви ма све тло сти да ти с ве ром ва пи је мо: Ве ли ко је и не из ре ци во 
ми ло ср ђе Тво је пре ма на ма, Чо ве ко љуп че, сла ва Ти!

На рав но, у оба слу ча ја при сут на је и јед на тран спо зи ци ја с фи зич ког на ду хов-
ни план. Оно што на да све оче ку је мо од Хри ста је сте осло бо ђе ње од ду хов не ра-
сла бље но сти гре хом, ду хов ни вид и уси но вље ње Оче во по сред ством Си на. Да кле, 
опет се ра ди о сваг да ак ту ел ној те ми, о на шој на су шној и сваг да шњој по тре би за 
на шим Спа си те љем и Ис це ли те љем. Опет се на шим по и сто ве ћи ва њем с они ма ко-
ји ма Хри стос при ти че у по моћ пре ба цу је мо у сфе ру ес ха то ло шког иш че ки ва ња на-
шег Го спо да, и сла во сло вља због не из ре ци ве си ле Бо жи је, и Ње го вог чо ве ко љу бља 
и ми ло ср ђа пре ма на ма!

14  Не де ља о блуд ном си ну, Слав ник на ли ти ји.
15  Не де ља си ро пу сна, су бо та уве че, Слав ник на Го спо ди во звах.
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2.4. Ра дост у Хри сту
И ко нач но да се опет вра ти мо на шем са да шњем уче шћу у Цар ству Бо жи јем. Кад 
не би по сто ја ло по твр де сви ше о том на шем при пад ни штву не бе ском, наш жи вот 
хри шћа на би био за и ста нео сно ван и по тре сан сум њом, а на ша бор ба под ве ли ким 
зна ком пи та ња ако не и бе сми сле на. На про тив, Го спод нам да ру је по твр ду о свом 
при су ству кроз ис ку ство Цр кве не за јед ни це у ко јој до би ја мо осло нац свог би ћа. То 
ис ку ство за јед ни штва ре флек ту је се у на шем жи во ту кроз ра дост ко ја ни је од ово-
га све та.

По ка зав ши сми ре ње, спрем ност на ду хов ну бор бу, и пот пу но узда ње и ве ру у 
Спа си те ља, ми по ста је мо спрем ни да у пот пу но сти осе ти мо сву ве ли чи ну да ра жи-
во та ко ји нам се у Цр кви да ру је. Ра дост ко ја из ње га про ис ти че про на ла зи свој нај-
бо љи из раз у сла во сло вљу ко је је ујед но и нај са вр ше ни ји вид мо ли тве! И за и ста цр-
кве но пе сни штво то и је сте — сла во сло вље. Сва ка мо ли тва се за вр ша ва сла вље њем 
Из ба ви те ља. Цр кве но пе сни штво, пак, до сти же вр ху нац тог сла во сло вље ња у бо-
го слу же њу Пас хе: 

Хо ди те, при че сти мо се у на ро чи ти дан Вас кр се ња, ро дом но вог ви но гра да, бо жан ског 
ве се ља, Цар ства Хри сто ва, опе ва ју ћи га као Бо га у све ве ко ве!16

Не ма ни чег та ко ве ли чан стве ног, та ко по бе до но сног и та ко ра до сног као што 
је то Бо го слу же ње Све тле Сед ми це. По ју ћи пе сме Пас хал ног ка но на, ра дост ко-
ја об у зи ма чо ве ка, пот пу но га из ме шта из окви ра сва ко дне ви це у про стор Не бе-
ске Ли тур ги је... 

Не бе са не ка се до стој но ве се ле, и зе мља не ка се ра ду је, не ка пра зну је свет, ви дљи ви и не-
ви дљи ви: јер Хри стос уста, (и на ста) ве се ље веч но.17 

То ни је би ло ка ква про ла зно ве се ље ово га све та, већ ра дост ко ја свој основ има 
у Хри сто вој по бе ди над смр ћу и да ру бе смрт но сти ко ји се да ру је сви ма они ма ко-
ји га при хва та ју. То је, као што ре ко смо, ра дост ко ја по ста је осло нац и те мељ на-
шег би ћа.

Са да се све ис пу ни све тло шћу, не бо и зе мља и пре и спод ња: не ка пра зну је сва твар Вас-
кр се ње Хри сто во, у ње му се утвр ђу је мо.18

3. За кљу чак: „Ево сад је вре ме нај бо ље, ево сад је дан спа се ња!“ (2 Кор 6,2.) 

Сво јим спе ци фич ним из ра зом, ви де ли смо ка ко хим но гра фи ја у мно го ме до при но-
си про ду бљи ва њу сми сла го ди шњих пра зни ка и уоп ште те ма ко јих се до ти че то ком 
цр кве ног го ди шњег кру га. За др жа ва ју ћи сваг да ли тур гиј ски ка рак тер, ви де ли смо 
с јед не стра не на ко ји на чин она ре ак ту а ли зу је и опри сут њу је пра зни ке, а с дру ге 
стра не на ко ји на чин укљу чу је вер не у њих чи не ћи их њи хо вим ак тив ним уче сни-
ци ма. За и ста, мо гли би смо ре ћи да је нај ве ћа уло га хим но гра фи је у сва кој од успо-
ме на и пра зни ка то ком го ди не упра во у ис ти ца њу њи хо ве сваг да шње ак ту ел но сти 
за нас. Као да иза свих пе снич ких са ста ва на ше Цр кве сто ји онај па влов ски ус клик 
и опо ме на: „Ево сад је вре ме нај бо ље, ево сад је дан спа се ња!“ (2 Кор 6,2.) 

Сто га је од ве ли ке ко ри сти за жи вот нас хри шћа на и наш до ла зак и уче шће на 
днев ним бо го слу же њи ма (на рав но, пре ма мо гућ но сти ма и си ла ма сва ког по на о-
соб), а сва ка ко кад је реч о вас кр сним, прет пра знич ним и пра знич ним слу жба ма 

16  1. тро пар 8. пе сме Пас хал ног ка но на.
17  2. тро пар 1. пе сме Пас хал ног ка но на.
18  1. тро пар 3. пе сме Пас хал ног ка но на.
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све до ода ни ја, и на рав но, пе ри од Ве ли ког По ста и Пе де сет ни це. Јер кроз днев на 
бо го слу же ња се у наш жи вот про те же ли тур гиј ско вре ме Цр кве ко је у пу но ћи ку-
ша мо на не дељ ним и пра знич ним ли тур ги ја ма, али ко је нас др жи буд ни ма и сваг да 
све сни ма да стре ми мо Отаџ би ни ко ја ни је од ово га све та. То нам да је до дат ну сна-
гу за жи вот. У про тив ном у ве ли кој смо опа сно сти да вре ме ко је про во ди мо из гу би 
ту ди мен зи ју спа со но сног и не про ла зног, и да нас ри там да на шњег жи во та са сво-
јим мно гим бри га ма са тре, нај пре нас уда љив ши од из во ра енер ги је ко ји про на ла-
зи мо у Цр кви. На ша је пак оба ве за — све ште ни ка, про фе со ра и сту де на та бо го сло-
вља и по ја ца — да при бли жи мо бо го слу же ња љу ди ма да их бо ље раз у ме ју и осе те, 
из ме ђу оста лог и ту ма че њем и пре во ђе њем мо ли та ва и хим ни, али и њи хо вим па-
жљи вим про у зно ше њем и пе ва њем.

Са мо на тај на чин ће и хим но гра фи ја на ше Цр кве за до би ти ме сто ко је јој при па-
да и ње на уло га ће по ста ти вид на ка да на ђе пут до ср да ца и уши ју вер них. Јер иден-
ти фи ку ју ћи вре ме као по при ште бор бе и вре ме спа се ња, хим но гра фи ја га, си лом и 
деј ством Ли тур ги је из ко је про ис хо ди, осве ћу је и отва ра ка веч но сти. Бо ље ре че но, 
она у вре ме уно си ре ал ност Цар ства Не бе ског, и нас са ме чи ни већ ов де и са да при-
ча сни ци ма исто га чи не ћи нас све сни ма на ше ре ла ци је с Бо гом, по зи ва ју ћи нас сваг-
да на буд ност али и на уче шће у ра до сти пра знич ног ве се ља за Го спод њом Тр пе зом.  
 

Résumé: L’hymno grap hie fe sti ve de l’Egli se pro vi ent de la Li tur gie, de la Sa in te Ec ri tu re ain-
si que des homéli es fe sti ves des Pères sur to ut ce ux du 4ème siè cle. Pro fondément en ra cinée en 
eux, l’hymno grap hie a, à côté de son rôle exégéti que, un rôle anam ne sti que. Ce lui-là se reflète 
dans une réac tu a li sa tion des fêtes au sein de la com mu na uté li tur gi que de l’Egli se. Ce qui no us 
mon tre de la me il le u re façon ce rôle anam ne sti que ; c’est l’usa ge du mot « σήμερον » — « aujo-
urd’hui » dans les hymnes qui so u lig ne l’ac tu a lité in ces san te des événe ments de l’éco no mie di-
vi ne du sa lut. En in tro du i sant dans le cycle an nuel l’at mosphère des fêtes ain si que la réalité du 
siè cle à ve nir, l’hymno grap hie par ti ci pe à la consécra tion du temps. El le in di que aus si le be-
soin du com bat spi ri tuel et de la con fi an ce to ta le en la vo lonté de Di eu. Par l’iden ti fi ca tion avec 
Adam et avec cha que hom me tombé ou fa i ble dans les récits bi bli qu es lus pen dant le Carême 
et la péri o de de la Pentecôte, l’hymno grap hie de l’Egli se no us rend con sci ents de no tre état de 
chu te, aus si bien que de la néces sité de no tre espéran ce en Christ, en tant que Sa u ve ur et Bi en-
fa i te ur. De cet te ma niè re-là el le no us fa it par ti ci per au temps tran sfi guré de l’Egli se, qui de vi-
ent po ur no us le temps du com bat et le temps du sa lut. Dès le mo ment de no tre intégra tion au 
temps du sa lut no tre vie d’hom me se tran sfi gu re en do xo lo gie. Le me il le ur exem ple de la do-
xo lo gie hu ma i ne c’est le ser vi ce Pa scal. En fa it, la do xo lo gie est le but fi nal de l’hymno grap hie. 
No us étant con fiés complète ment à la vo lonté de Di eu et étant en ra cinés dans l’œuvre du sa lut, 
no us ar ri vons à la do xo lo gie pu re, ce qui est l’ex pres si on su bli me de no tre jo ie pro ve nant de la 
vie ecclési a le et de la com mu nion avec Di eu.




