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У сво јој књи зи Сло бо да у за
тво ру Ар хи е пи скоп Јо ван 
све до чио је о стра да њу – 

свом, па стве и је рар хи је Охрид
ске Ар хи е пи ско пи је, ко ји ни су 
по бе гли од стра да ња, већ су га из
др жа ли. Ње го во све до че ње Хри
ста Вас кр слог ме ђу там нич ким 
ре шет ка ма је по про ми слу ак ту
е ли зо ва ње под ви га у му че нич ком 
ето су но вог ми ле ни ју ма. Ве ру
је мо да ова књи га ја сно и сли ко
ви то го во ри, као жи во све до чан
ство, да ка да по бе ди мо страх, 
по ста је мо сло бод ни хри шћа ни у 
ко ји ма жи ви Хри стос.

УправоВамјеизашлодругоиз
дањекњигеСлободаузатвору
којустенаписалитокомтам
новањаузлогласномзатвору
Идризово.Ималислободеу
затвору,далистемислилина
слободуодсмрти?
– Ми слим да сло бо де има сву да, 
па чак и у за тво ру, сва ка ко уко ли
ко чо век сам се бе не по ро би. Уко
ли ко пак, сам се бе по ро би, он да 
ниг де не ће би ти сло бо дан. Сло бо
да је ду хов на ка те го ри ја, она ни
је са мо фи зич ко ста ње. Нај бо ље 
би би ло да чо век бу де и ду хов но 
и фи зич ки сло бо дан, али то се не 
по ду да ра че сто. Мно ги љу ди су 
фи зич ки сло бод ни, али су ду хов
но по ро бље ни и жи ве жи вот као 
да су не чи ји ро бо ви, или ро бо ви 
са мих се бе. Ма ло је љу ди ко ји су 
ду хов но сло бод ни, а још је ма ње 
оних ко ји су ду хов но сло бод ни, 
али су те ле сно по ро бље ни. Ето, 
упра во цр пе ћи те ме из на бро ја
них ва ри ја на та на пи сао сам књи гу 
Сло бо да у за тво ру.

Токомпротеклих13година,
злостављанисте,затварани,
живелиупрогонствуибили
утамничениосампута.Показа
листеспремностдапострадате
заистину.КојеискушењеВам
јебилонајтеже?

– Исти на је да сам зад њих 13 го ди
на за и ста имао ве ли ка ис ку ше ња. 
Ка да бих по ку шао да се се тим ко
је је, ипак, би ло нај те же, то не бих 
мо гао без бо ла у гру ди ма и су за ма 
у очи ма. Не знам да ли је то би
ло ка да ме је је дан од на чел ни ка 
по ли ци је ре пе ти ра ним пи што љем 
на си лу из вла чио из згра де Ми
тро по ли је у Ве ле су 2002. го ди не, 
или ка да су ру ши ли већ са гра ђе
ну цр кву 2004. го ди не. Да ли је то 
би ло ка да су ма ски ра ни раз бој ни
ци на го во ре ни од тај них слу жби 
у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји упа ли у 
ку ћу мо јих ро ди те ља 2004. го ди не 
и оши ша ли ко се за те че ним мо на
хи ња ма, а за тим за па ли ли ку ћу, 
или пак ка да су ми ски да ли под
ра сник ка да сам ула зио у за твор 
2005. го ди не и ка да су се до го ва
ра ли да ли тре ба да ми об ри ју и 
бра ду и оши ша ју ко су? Са бо лом 
се се ћам и док су ме во ди ли на су
ђе ња из за тво ра, ве за них ру ку, или 
док су спро во ди ли суд ске по ступ
ке у ко ји ма смо уна пред зна ли да 
ће пре су да би ти осу ђу ју ћа. Ни шта 
ма ње ни је би ло те шко ка да су ме 
по ни жа ва ли за по сле ни у за твор
ском обез бе ђе њу, или ка да ми се 
упо ко јио отац, а ме ни су одо бри ли 
са мо 24 са та за са хра ну. Не мо гу 
да за бо ра вим ка да су нам бес прав
но и не за кон ски кон фи ско ва ли 
цр кве ну имо ви ну, или пак ка да су 
осу ди ли на услов не за твор ске ка

зне осам на ест при пад ни ка Пра во
слав не Охрид ске Ар хи е пи ско пи је, 
ме ђу ко ји ма мо ју ро ђе ну мај ку 
и се стру. Ако ко ри стим ме та фо
ру Јо ва на Бо го сло ва ре као бих да 
кад бих на бра јао све, не би ста ло у 
свим књи га ма све та. Али ако ипак 
тре ба да из дво јим јед но ис ку ше
ње, из дво ји ћу при ти сак ко ји ми је 
на мно ге на чи не вр шен у за тво ру 
да на пу стим Ре пу бли ку Ма ке до
ни ју, мо ју зе мљу, уз обе ћа ња да ћу 
од мах би ти осло бо ђен. По ми њем 
ово мо жда за то што је би ло ме
ђу зад њи ма, али сма трам да је по 
ин тен зи те ту би ло нај ја че. Ве ли ко 
је то ис ку ше ње да знаш да је ди но 
од те бе за ви си да ли ћеш иза ћи из 
за тво ра или оста ти не пред ви ди во 
ду го. Рет ко ко ји за тво ре ник до би ја 
та кву шан су, али са дру ге стра не и 
рет ко ко има то ли ко мно го мо ти
ва да од би је то, као што сам ја ура
дио. Они ко ји су ми ну ди ли и вр
ши ли при ти сак пре ви де ли су то да 
ја не од лу чу јем са мо о оно ме што 
је на мо ју ко рист, не го да ис пу ња
вам во љу и од лу ке Бо жи је о то ме 
шта је нај бо ље за Цр кву.

ДалијеВашаодлучности
спремностдадокрајаостанете
верниСветомПредањуПраво
славнеЦрквепроменилатежак
положајверника,монаштваи
архијерејакојеприпадници
расколничкеорганизацијеу
сарадњисамакедонскимдр
жавнимврхомпрогањају,спре
чавајућипостојањеиживот
канонскеЦрквеуРепублици
Македонији?Иматеологакоји
кажудајеВашеВјерујурешило
проблемрасколауМакедонији?

Био сам неправедно оклеветан,  
суђен и осуђен

– Ме ни је не при јат но ка да тре ба 
да об ја шња вам да по сто ји про гон 
Цр кве у 21. ве ку. Цр ква је про шла 
мно га го ње ња кроз про те клих 20. 
ве ко ва од ка ко по сто ји, и не са мо 
што је оп ста ла по сле свих тих го
ње ња, већ је она из та квих ис ку ше
ња из ла зи ла сјај ни ја, са вр ше ни ја 
и чвр шћа. Го ни ти Цр кву у 21. ве ку 
ука зу је са мо на две ства ри – или 
је онај ко је го ни из ван свих исто
риј ских, кул тур них и дру штве них 
зби ва ња па не зна да Цр кву ни ко 
и ни ка да ни је по бе дио, или мо же 
би ти да про га ња Цр кву из злу ра
до сти без об зи ра на то што је мо
жда све стан да је ни кад не мо же 
по бе ди ти. Без об зи ра на то где да 
сме сти те про го ни те ље Охрид ске 
Ар хи е пи ско пи је, са свим је ја сно 
да се Цр ква опет про сла ви ла. На 
ви ди ку је да се рас кол ко нач но ре
ши, па је та ко све тра гич но што 
нам се до го ди ло би ло пло до твор
но за са зре ва ње ко нач ног ре ша ва
ња рас ко ла.

Билистезаточенисатридесет
затвореникауједнојћелији,
осуђенихзбогнајсуровијихне
дела.Акочовекнематеолошко
уверењеиљубавзаХриста,да
лијесужњутеже?Далисте
ималиприликудавидитедра
матичнуборбусаБогом,сусрет
иопштењесаБогомонихкоји
суутимтешкимусловимаби
либезвере?

– Мно го пу та је по ка за но, ре као 
бих и до ка за но да љу ди без ве ре 
у Бо га мно го те же про ла зе кроз 
жи вот на ис ку ше ња. Ка да го во рим 
о ве ри, не го во рим про сто о ве ро
ва њу да Бог по сто ји, већ о ве ри да 

је Он вас кр сао 
из мр твих и да 
ће опет до ћи 
по дру ги пут 
да су ди сви ма. 
Ве ра о Хри сто
вом по нов ном 
до ла ску чи
ни да они ко ји 
ве ру ју у то не 
жи ве жи вот без 
Бо га, већ жи вот 
са Бо гом, без 
об зи ра на то 

где се на ла зе. Та ко, ве ру ју ћи љу
ди и у за тво ру мно го лак ше под
но се су ро ве и ре као бих ми зер не 
усло ве. Али та квих је љу ди, ба рем 
у за тво ру Идри зо ву, код Ско пља, 
би ло вр ло ма ло. Би ло је за тво ре
ни ка ко ји су сма тра ли да је Бог 
не пра ве дан и да је не пра вед но 
што су за тво ре ни. Там но вао сам 
и са они ма ко ји су се бе сма тра ли 
без гре шним, а све оста ле гре шни
ци ма ко ји за слу жу ју Бож ју ка зну. 
Тре ћи су зна ли да су гре шни, али 
ни су има ли ни ка кву же љу да се 
по пра ве. Во ле ли су ла го дан жи вот 
о ко ме ма шта ју мно ги, а не са мо 
кри ми нал ци. Али искре но ре че
но, вр ло је те шко би ти ве ру ју ћи 
чо век у за тво ру Идри зо ву. Та мо 
као да је све по ста вље но да те де
мо ра ли ше, да те ома ло ду ши, да те 
обе сми сли. Чи ни ми се да се то не 
ра ди на мер но, већ са јед не стра не 
због ми зер ног ма те ри јал ног ста ња 
у ко ме се на ла зи за твор, а са дру ге 
стра не из не ма ња про гра ма о ре
со ци ја ли за ци ји за тво ре ни ка.

Вашестрадањејесликовито
подсетилохришћанедасупод
вигусвакодневномживотуи
подвижничкоусхођењепрема
Богупутулествицисаборности
ијединства.Дајесведочење
истинепризивидужност.Али,
какостесесмиравалиикако
степрихватилистрадањезна
јућидастезбогочигледнене
правдеоклеветанииразапети?

– Мо ја ве ра ми је по мо гла да лак
ше под не сем стра да ње. Је дин ство 
Цр кве је до стој но да осми сли људ
ски жи вот, па та ко и ка да се под
но си стра да ње због тог и та квог 

сми сла, Бог да је сна ге да се оно и 
из др жи. Ни сам ја ни пр ви ни по
след њи у овом све ту не пра вед но 
окле ве тан, су ђен и осу ђен. У Цр
кви је мно го љу ди ко ји су би ли не
пра вед но осу ђе ни, а не ки од њих 
су и му че нич ки умр ли, по чев ши 
од са мо га Хри ста. Ка да чо век има 
мо ли тву Цр кве и по др шку Цр кве 
он мно го лак ше под но си стра да
ње, бол и рас пе ће. Мо ли тва Цр кве 
има ту та јан стве ну моћ да олак ша 
сва ки бол и сва ко стра да ње. Са гла
сно ти ме и мо ја мо ли тва ни је би ла 
да ми Бог олак ша му ку, не го да ми 
дâ бла го дат да мо гу да под не сем 
ту му ку.

Узатворустебилибезмантије
ивладичанскихинсигнија,ни
стемоглидасепричешћујете,
билесуВамзабрањенепосе
тенајближихилекарсканега.
Какостеосећалиблагодаткоја
Васјештитилаијачала,како
степобеђивалигневпрема
онимакојисуВасутамничили?

– Си ла Бо жи ја упра во се у не мо
ћи људ ској по ка зу је, пи сао је Апо
стол Па вле. То су мно ги пре ме не 
у свом ис ку ству по твр ди ли, али 
сва ки чо век до би ја шан су у жи во
ту да про ве ри ову ве ли ку исти ну. 
Бла го дат је пре див ни дар Бож ји 
ко ји по ка зу је све сво је са вр шен
ство и пу но ћу упра во у људ ској 
сла бо сти. Јер, кад је чо век јак он 
не осе ћа та кву по тре бу за по мо ћи 
са стра не као што је то по треб но 
сла бо ме. Ни ти тра жи, ни ти мо ли, 
ни ти пак оче ку је бла го дат. Али чо
век ко ји зна сво ју сла бост и осе ћа 
сво ју не моћ, мно го лак ше мо же да 
рас по зна тај пре див ни дар Бож ји 
ко ји на зи ва мо бла го дат. А што се 
ти че гне ва про тив оних ко ји су ме 
не пра вед но за тво ри ли, то је већ 
по себ на при ча. То ми је би ла нај
те жа бор ба у за тво ру. Ве ћа не го са 
за твор ском ми зе ри јом, ве ћа не го 
са по ни жа ва њи ма и ома ло ва жа ва
њи ма, ве ћа не го са не из ве сно сти
ма. Не мо гу са си гур но шћу да ка
жем да сам ко нач но по бе дио гнев, 
али сам си гу ран да сам се бо рио 
и си гу ран сам да ни кад не тре ба 
пре ста ја ти бо ри ти се са гне вом, 
јер сва ко до бро де ло, чак и оно са 

Разговарала Славица Лазић

Разговор са Његовим Блаженством Архиепископом 
охридским и Митрополитом скопским Господином Јованом

Извор: спц.срб
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вр ше но мо же да про пад не, 
уко ли ко се не по бе ди мр
жња пре ма они ма ко ји су 
нам учи ни ли не прав ду.

Какавизвештајсте
поднелиСаборуоста
њуслободаправослав
нихверникаОхридске
Архиепископије?
– Већ го ди на ма уна зад из
ве штај ко ји под но сим Све
том Ар хи је реј ском Са бо ру 
Срп ске Пра во слав не Цр кве 
по тој тач ки је не про ме
њен. На жа лост, у Ре пу бли
ци Ма ке до ни ји не ма вер
ских сло бо да, али не са мо вер ских 
не го по сле ове зад ње по ли тич ке 
кри зе сви ви де да не ма ни по ли
тич ких сло бо да, о че му сам одав но 
го во рио. Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, 
у ср цу са вре ме не Евро пе, са мо је 
де кла ра тив но де мо крат ска, али 
вла да ви на пра ва и вер ске сло бо
де уоп ште се не прак ти ку ју. Под 
та квим усло ви ма вр ло је те шко за 
све вер ни ке Пра во слав не Охрид
ске Ар хи е пи ско пи је. Али, то је 
наш крст ко јим се спа са ва мо. Не ка 
нам са мо Бог бу де на по мо ћи. На
дам се да ће мо не ка ко из др жа ти.

Далипопитањурасколатзв.
МПЦидаљевладаопшта
сагласностуПравославним
Црквама?
– Ни јед на Пра во слав на Цр ква 
не при зна је Ма ке дон ску Пра во
слав ну Цр кву, а ја ми слим да не 
мо же ни би ти дру га чи је. Рас кол 
у Ма ке до ни ји ни је ни од ју че ни 
од пре кју че, он тра је већ ско ро 50 
го ди на. Све Цр кве су има ле при
ли ку да се упо зна ју са раз ло зи ма 
тог рас ко ла и, као што је по зна то, 
ни ко не мо же по др жа ти МПЦ у 
ње ним пу чи стич ким де ја ни ји ма. 
У Цр кви се све до би ја уз бла го слов 
и ка нон ским пу тем, не ре во лу ци
јом и пу чем.

Ималинаговештајадамаке
донскевластиомогућереги
страцијуОхридскеАрхиепи
скопије?Далијесудзаљудска
правауСтразбуру,коместе
упутилимолбудонеорешење?

– Не, не ма ни ка квих на го ве шта ја 
да би вла сти у Ре пу бли ци Ма ке до
ни ји ре ги стро ва ле Охрид ску Ар
хи е пи ско пи ју. Суд за људ ска пра ва 
још ни је до нео ре ше ње о то ме, али 
чак и кад би до нео сма трам да би 
вла сти у Ма ке до ни ји ура ди ле све 
да то из бег ну. На кра ју кра је ва ни
је ре ги стра ци ја не што што је нај
ва жни је, не ка нас са мо оста ве на 
ми ру, да у ми ру слу жи мо Бо гу, па 
дру го ка ко хо ће. Ја сно је сви ма да 
ми по сто ји мо и без ре ги стра ци је 
од стра не те вла де ко ја у 21. ве ку 
го ни хри шћа не.

Далисебројсвештеникаивер
никаОхридскеАрхиепископије
смањиотокомВашегутамни
чењаикакавјењиховдуховни
животуМакедонијиданас?
КакоВииВашиАрхијереји
успеватедаочуватејединство
азнамодајеЦрквапрогоњена?

– На про тив. Број све ште ни ка и 
вер ни ка се по ве ћа ва. На шој Цр
кви при сту па ју све сни и са ве сни 
хри шћа ни, они ко ји су већ са зре
ли и ко ји су спрем ни да тр пе и 
го ње ња. Они су са ми све сни да је 
је дин ство Цр кве сми сао жи во та 
са Бо гом. Без је дин ства са Бо гом 
и без је дин ства са те лом Ње го вим, 
ко је је Цр ква, чо век гу би сва ки 
сми сао по сто ја ња. По што су вер
ни ци Охрид ске Ар хи е пи ско пи је 
пот пу но све сни то га, ни је не ка ве
ли ка те шко ћа очу ва ти је дин ство 
ме ђу њи ма, чак и под окол но сти
ма про го на у ко ме се на ла зи мо 
већ го ди на ма уна зад.

Далијемакедонскајав
ноступознатасасушти
номрасколаиистином
олажнимоптужбама
противВас?Постојили
опасностдаграђани
Македоније,изложени
вишегодишњојраскол
ничкојдемагогијикоју
подупиредржавниврх,
тусаблазанисторије
објективизујуипотпуно
прихватекаоисторијску
нужност?Далијехри
шћанствоуМакедонији
поробљенодухомакту
елнихдогађања?

– Јав ност у Ма ке до ни ји је под 
огром ним ути ца јем сред ста ва ин
фор ми са ња ко ја су под ди рект ним 
ути ца јем вла да ју ће по ли ти ке. Тек 
од не дав но по ја ви ли су се не ки 
по ку ша ји да се од ре ђе ни ме ди
ји осло бо де кан џи вла сти ко ја их 
је чвр сто при ти сну ла. А власт нас 
је без ика квог пра вог раз ло га про
гла си ла за из дај ни ке ма ке дон шти
не. Ми на рав но ни смо не што по
себ но за ин те ре со ва ни за ту бо ле
сну и из ви то пе ре ну на ци о нал шо
ви ни стич ку те о ри ју, али ми смо 
ста нов ни ци Ма ке до ни је и во ли мо 
сво ју зе мљу јер то нам је отаџ би
на. Е сад, не ко је уми слио да је 
ње му Ма ке до ни ја ви ше отаџ би на 
не го на ма па је узур пи рао пра во 
да нас на зи ва из дај ни ком. Све то 
по ка зу је јед ну не зре лост, не са мо 
дру штве ну, не са мо кул тур ну, већ 
и др жа во твор ну, што се упра во и 
ви де ло и ових да на кад је у Ма ке
до ни ји из би ла ве ли ка дру штве на и 
по ли тич ка кри за.

ЈеднаодомиљенихмислиВла
дикеНиколајаједанародкроз
својемученикеижртвепоста
језреоизнадацениБожију
милост.Предстојисуроваборба
којатражижртвеипатњу–да
лијенародспреманзатајпут
подвига?

– Охрид ској Ар хи е пи ско пи
ји при сту па ју све сни и са ве сни 
хри шћа ни, они ко ји су већ са
зре ли и ко ји су спрем ни да тр пе 
го ње ња, за тва ра ња, али и сва ки 
дру ги пут под ви га.

Можетелинамрећинештоо
Вашемтеолошкомипсихоте
рапеутскомобразовању,одно
сношколовању?
– По сле за вр ше не сред ње ме ди цин
ске шко ле сту ди рао сам па ра лел но 
ме ди ци ну и те о ло ги ју. Ја сно мо гу 
да од ре дим да сам се већ 
као вр ло млад опре де лио за 
то, сма тра ју ћи та два зна ња 
нај ва жни јим, да кле зна ње о 
Бо гу и зна ње о чо ве ку. Тра
же ње од го во ра у мла до сти, 
ди рек тан су срет на кли ни ци 
већ у ме ди цин ској шко ли са 
жи во том, тј. ра ђа њем, бо
ле сти ма и су то ном жи во та 
са мо ме је учвр стио у то ме. 
Ди пло ми рао сам на Бо го
слов ском фа кул те ту, ма стер 
сам те о ло ги је и сво је бо го
слов ско обра зо ва ње за вр
шио сам под мен тор ством бла же но
по чив шег дра гог нам про фе со ра др 
Ра до ва на Би го ви ћа. Док то ранд сам 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о
гра ду, из обла сти јав ног здра вља. На 
Ин сти ту ту за мен тал но здра вље у 
Бе о гра ду оба вио сам че тво ро го ди
шње обра зо ва ње из си стем ске по
ро дич не те ра пи је, са сти ца њем зва
ња по ро дич ног те ра пе у та. Ва жно је 
по ме ну ти и ви ше го ди шње уса вр ша
ва ње кроз лич ни про цес из обла сти 
ана ли тич ке пси хо ло ги је.

КаквојеВашепређашњеисада
шњепрофесионалноискуство?
– Пре не го што сам по стао све
ште ник ра дио сам као здрав стве ни 
рад ник пр во на Ин сти ту ту за пси
хи ја триј ске бо ле сти „Ла за К. Ла за
ре вић“ Кли нич ког цен тра Ср би је, 
на та да шњем Оде ље њу за пси хо зе 
мла дих, а по том сте као пет на ест 

го ди на про фе си о нал ног ис ку ства у 
Спе ци јал ној бол ни ци за бо ле сти за
ви сно сти „Драј зе ро ва“ на Оде ље њу 
за ал ко хо ли зам и по ли ток си ко ма
ни је као и на оде ље њи ма за опи јат
ске за ви сно сти. Са да сам све ште ник 
и ду хов ник па ра кли са Све тог Лу ке 

Ар хи е пи ско па Сим фе ро пољ ског 
при Вој но ме ди цин ској ака де ми ји.

Односпсихологијеирелиги
јејеврлосложен,крећесеод
потпуногоспоравања,преко
игнорисањадомеђусобног
надопуњавањаипрожимања.
КакавјеВашставотоме?
– Од нос пси хо ло ги је и ре ли ги је је
сте сло жен, ком плек сан, он за пра
во про из  ла зи из са мог од но са ре ли
ги је и на у ке као та кве. Пси хо ло ги ји 
је че сто од оста лих ди сци пли на, 
на ро чи то при род них на у ка спо чи
та ва на, од но сно оспо ра ва на на уч
ност, те она од по чет ка два де се тог 
ве ка ула же ве ли ке на по ре не би ли 
се до ка за ла и по сва ку це ну ме то
до ло шки уте ме љи ла као на у ка што 
је че сто сво ди на пси хо ме три ју. На
у ка (пси хо ло ги ја) све ви ше по ста је 
не ка вр ста ре ли ги је у на шој кул ту

ри, љу ди је сма тра ју си лом и сна гом 
ко ја мо же да из ле чи ско ро сва ку те
шко ћу, про блем. Пи та ње је, да кле, 
ка ко пси хо ло ги ја/на у ка и ре ли ги ја 
мо гу да ра де за јед но на про бле ми
ма чо ве ка да нас с об зи ром на то да 
пр ва (на у ка) по се ду ју ћи прак тич

но зна ње и при ступ исти ни 
(са ма лим и) по ти ску је ре
ли ги ју у област ми то ло ги
је сма тра ју ћи че сто да она 
оби та ва не где на не бе си ма 
одво је на од ре ал ног жи во
та. У су шти ни се, пак, мо
же твр ди ти да упра во на у
ка у свом са вре ме ном ви ду 
ву че ко ре не из ре ли ги је 
(хри шћан ске те о ло ги је). 
Осни ва чи са вре ме не на у
ке Њутн, Лајб ниц, Де карт 
би ли су исто вре ме но и те
о ло зи. Исто риј ски гле да но, 

на у ка је де те те о ло ги је. Де те је по
ра сло и по бу ни ло се про тив сво је 
мај ке. На у ка и ре ли ги ја кре ну ле 
су раз ли чи тим пу те ви ма и сва ка је 
ре кла оној дру гој: „Ни си ми ви ше 
по треб на!“ (1. Кор. 12). Ди хо то ми
ја је ја сна и све при сут на. Ду бо ко 
ве ру јем да са мо пу тем ком пле
мен тар но сти на у ка/пси хо ло ги ја 
и ре ли ги ја мо гу успе шно да се ба
ве про бле ми ма да на шњег чо ве ка. 
Ве за пси хо ло ги је са ре ли ги јом је 
мно го ду бља, ор ган ска и све про жи
ма ју ћа и по ку ша ће мо је са гле да ти. 
На дам се да је да нас си ту а ци ја по
ма ло дру га чи ја. И пси хо ло зи и те о
ло зи су уви де ли ште ту од ри гид них 
гра ни ца и ушан ча ва ња.

Многиданасодговоренапита
њеморала,смислапостојања
иустројствамеђуљудскиход
носатражеунауци,уметности

Пси хо те ра пи ја и/или ду хов но ста ра ње

Раз го вор са је ре јем Алек сан дром Со ви љем, ду хов ни ком  
па ра кли са Св. Лу ке Ар хи е пи ско па Сим фе ро пољ ског  

при Вој но ме ди цин ској ака де ми ји

Раз го ва ра ла Са ша Ве ли мир



Извор: спц.срб


