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Христовог — пре ве гоине, на навечерје Преоражења, у Треињу реки 
смо и ово:

Аутор и приређивач овог зорника оећао нам је још јену књигу сичне са-
ржине, која и се авиа текстовима и сужама руге хиаугоишњице 
хришћанске историје, аи и теоошком анаизом разичитих огосов-
ско-итургијских питања проистеких из ове проематике. Гајимо искрену 
нау а ће нас њоме, и не само њоме, у најскорије време огосовски оога-
тити и уховно ораовати.
Ни сутии нисмо а ће се наше нае тако рзо и на такав начин испуни-

ти. Захваујући ствараачком, овим просторима несвакиашњем прегнућу 
епископа Атанасија анас говоримо о читавом низу ових итургиоошких 
еа. Погеајмо их реом. 

Први том овог цикуса, Христос: Нова Пасха…, Београ – Треиње, оја-
вен је 2007. гоине. Овај зорник епископа Атанасија — ии, како га је он 
назвао, читанка — оухвата ве групе текстова: јену сачињавају најстарији 
сачувани пореци, оносно устави светих итургија грчког и совенског го-
ворног поручја о VIII о XVI стоећа (њих 20 на роју), а ругу — изор 
светоотачких текстова о Св. Евхаристији и огосуженом животу Цркве 
о I о XIII века.

Други том, ојавен такође 2007, саржи прево Литургије светог апо‑
стола Јакова брата Божијег, фототипије и превое најстаријих и ругих 
ревних совенских и српских сужаника (међу њима и чувени Хутински 
сужаник), Поредак Филотеја Цариградског, иначе, превеен у првој књизи 
— саа у превоу и реакцијама његових ученика митропоита Кипријана 
Кијевског и патријарха Јефтимија Трновског. Поре тога, ове оноси и из-
вое из канонско-правних окумената Цркве, као и из византијског законо-
авства (познату Јустинијанову 137. новеу), зајено са есеама, текстовима 
и стуијама отаца и теоога из руге хиаугоишњице Цркве.
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Трећи том, који је светост ана угеао нарене, 2008. гоине, започиње 
превоом Божанствене Литургије светог апостола Марка. Њој сее 
превои читавог низа сужаника и архијерејских чиновника писаних и 
штампаних у периоу о XVII о XX века, у којима су испраћене разичите 
промене у итургијском сову и еу. Посена пажња посвећена је истра-
живању историјског развоја огосужења у Византији, ко Грка, Руса и Сра. 
Ове су оати текстови савремених теоога и итурга: А. Шмемана, Г. Фо-
ровског, Ј. Зизијуаса, Ј. Поповића и ругих. 

Четврти том ојавен је пре некоико ана ове, 2009. гоине. Он оноси 
читаву антоогију текстова значајних огосовских имена, како омаћих, 
тако и страних, међу којима је, ез сваке сумње, и најинспиративнији (а-
рем за наш огосовски укус!) савремени тумач Свете Литургије, митропо-
ит Дионисије Козански. У овом тому епископ Атанасије посено се ави 
итургијским странпутицама запаног хришћанства и начином на који су 
оне проирае ко нас и утицае на формирање и развој огосужења. Књига 
се завршава текстовима трију светих итургија у превоу Комисије САС 
(чији је чан и аутор), којима је ваика Атанасије оао своје рагоцене 
схоије — својеврсне резимее оног што је у атим књигама писао, превоио 
и саирао. Посено су занимиве и његове Мисли и подаци о Св. Литургији 

— Евхаристији и причешћу, ате у форми ревнохришћанског стосова.
Овакав широк и огат изор и зир текстова није сучајан. О Светој 

Литургији, као што је познато, не можемо говорити као о неком извојеном 
феномену, само на основу сачуваних огосужених споменика, текстова 
рукописа ии ревних штампаних изања. Литургија је ео шире целине 
ии обреда коме припаа, који носи и највећим еом ефинише. Суштинско 
јеинство ореа и окружења у коме се он врши, као и теоогије навеених 
појава и њихових оноса у савременом огосову, има аксиоматски карак-
тер. Стога је о правиног разумевања ио ког структураног еемента 
оређеног итургијског ореа могуће оћи јеино укоико се он посматра 
и анаизира у ширем контексту самог ореа, у оносу на остае његове 
саставне еове. Зато ширина Атанасијевих уреничких, превоиачких и 
огосовствујућих захвата није ствар стиа ии хира, него неопхони пре-
усов правиног — јеиног могућег — разумевања све уине итургијског 
живота Цркве. Примера за то има много. Најкарактеристичнији је оаир 
веиких отаца мистагога које ове превои: Максима Исповеника и Гер-
мана Цариграског (у првој), Никоаја Аниског (у ругој) и Никоу Кава-
сиу и Симеона Соунског (у трећој и четвртој књизи). Њихове мистагогије 
су, као што је познато, најрепрезентативнији еементи итургијског ореа.

Значај ових књига епископа Атанасија за нашу итургичку науку је огро-
ман. Приижавање најзначајнијих ревних итургијских пореака, као и 
касичних светоотачких коментара и тајновођствених ојашњења, савре-
меним читаоцима — на првом месту онима који ће се авити ии се већ 
аве светом теоогијом — престава заог нае а ће они своје огосове, 
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аи и своју итургијску праксу граити на поузаним темеима црквеног 
преањског искуства. 

Шта добронамерни читалац из ових књига епископа Атанасија може а 
сазна и научи? Пре свега, а познавање историјског развоја огосужења 
може а уе о веике користи у разумевању анашњих форми и оика 
које оно има. Затим, а сва питања тзв. литургијског стила, оносно начи-
на вршења огосужења, евхаристијског свештеносужења, непосрено за-
висе о наше литургијске визије, оносно о теоогије коју сеимо. Тихо 
ии гасно читање моитава, архитектонска решења храмова, врсте отар-
ских преграа које поставамо, отварање и затварање вери, огосужени 
језик, итургијска оријентација и низ ругих питања, са питањем реовног 
причешћивања светим тајнама на чеу, иректно произиазе из итургијске 
теоогије и праксе оних који о њима оучују. Нијено о тих питања није 
извојен феномен и не може се анаизирати засено. Врста екисиоогије 
коју пратимо (чак и каа је нисмо свесни!) и светотајинско огосове које 
проистиче из ње иректно утичу на оуке које оносимо. То је очигено 
и у овој књизи. 

Литургијска теоогија нашег аутора, очигена из изора текстова које на-
вои, превои ии сам пише и присутна, уостаом, и у његовом цеокупном 
еу и сужењу, почива на некоико основних принципа. 

Пре свега, она извире из преања Цркве, интеграно разумеваног и ич-
но оживеног. Самим тим, ово огосове оија а апсоутизује ио 
коју етапу у развоју итургијског живота (није се покизнуо на искушењу 
антикваријане итургиоогије) и а њу и само њу назове и наметне као 
преањску оносно исправну. Ваика пише: 

Не може се и не сме у живом животу Цркве, вођене и наахњиване Духом 
Утешитеем, апсоутизовати ни јена историјска епоха, поготову не она каа 
је претиа ии, Бог зна зашто, оминираа екаенција инертности, учмао-
сти, конзервације, станаризације.
Ове књиге нам на најочевинији могући начин показује инамичку при-

роу хришћанског огосужења. Читајући итургијске текстове који се 
у њима наазе, ми пратимо из стоећа у стоеће процесе развоја закона 
молитве, како на његовим путевима, тако и на повременим странпути-
цама. Учимо се јеном неиоатријском посматрању поретка као таквог 
и фином осећању сапостојања непроменивих и променивих еемена-
та у њему. За епископа Атанасија пореци суже: „пре свега упознавању а 
она и аем проучавању развоја Свете Литургије… Као што се у Светој 
Литургији све креће напре, и ништа није статично, јер је она израз ухонос-
ног покрета Цркве ка есхатоошком Царству, тако је и са самим сужењем, 
свештеноејствовањем те неоземне огочовечанске тајне. Зато и нема и не 
може ити тзв. ’станаризације’ самог текста Поретка Литургије и погово 
не јеном за свага атог ’статута’ текста неког суженика, коификовања 
свих о са познатих ’упутстава’ и ’рурика’.“
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Као пример за то узмимо најстарије сачуване рукописе итургија ви-
зантијског ореа, тзв. Барберинијев кодекс (с краја VIII века), које је еп. Ата-
насије превео и ојавио у првој књизи. У њима виимо а рурике постоје у 
мери незамисиво маој за нас анас. То нам говори јасно а је итургијско 
ео таа ио — те а, у ствари, и увек јесте — простор соое у верности 
Духу Светом, а а у огосужењу итург, како в. Атанасије веи, „по живом 
усменом преању руковођен Духом Светим сужи Божанствену Литургију.“

Литургијско огосове нашег писца и сви ови зорници оеежени су 
уоком пастирском бригом за словесно стадо Христово и његово храњење 
и напајање на непропаивим изворима мистичке Трпезе Госпоње. Овај 
приступ је о веике важности каа је проем итургијске онове у питању. 
То се анас ко неких, за разику о епископа Атанасија, у потпуности за-
немарује. Решење неког итургијског проема увек мора а се тражи с о-
зиром на пастирску имензију те проематике. Нијено огосове, а и 
ио огосовем Цркве, а поготово итургијско, не постоји само за сее, 
нити оно сме а престава пуку вежу у омишатости која игнорише кон-
кретни живот Цркве и њене потрее.

Да закучимо. Ово четворотомно ео ваике Атанасија по је, са јене 
стране, његовог архипастирског и научничког укучивања у токове савреме-
не еате посвећене онови црквеног огосуженог живота која се овија у 
нашој помесној Цркви, а са руге, органски је израз његовог вишееценијског 
свештеносужитеског и огосовског стварааштва и интересовања, о 
чему свеочи чак и јеан његов стуентски ра из авне 1962, који се фото-
типски ојавује у четвртој књизи. Оно, такође, престава огички наста-
вак осаашњих импозантних научних резутата нашег писца. Познат и 
признат — и, што је још важније, поштован и воен — као патроог, огма-
тичар, историчар, каноничар, иичар, епископ Атанасије Јевтић се овом 
вишетомном библиотеком у пуном свету показује као уок и проницив 
преањски итургичар у најепшем смису те речи. Све то пак, само на-
изге и на први поге, вои ка закучку а је он експерт у разним богос‑
ловским дисциплинама. Ствари, међутим, стоје сасвим ругачије. Ваика 
је, наиме, заживео богословљем у целини, а богословље је интегрално узрасло 
у њему, па из тог искуства и на основу тог опита и сме и може а на аутен-
тичан и уок начин говори и пише на ове разичите огосовске теме. На 
овај начин ваика Атанасије ива верним свеоком једног и јединственог 
богословља Цркве, осоођеног свих вештачких исцепканости и прокрустов-
ских специјаизација. А такав свеок, огрнут паштом пророчке ревности и 
неовашњости, који — оајмо и то — само њему приичи и оикује, веома 
је потреан овом нашем скученом и осиромашеном времену, времену које 
огосове најчешће ии потискује у страну ии га инструментаизује у 
разичите, њему уоко стране сврхе.
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