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СУ ШТИ НА ВЕР СКОГ УЧЕ ЊА 
КАО БО ГО СЛОВ СКИ ФАК ТОР 
ПР О ТЕ СТАН ТИ ЗА ЦИ ЈЕ РО МА 

ЈУ ГО И СТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ*
Сажетак: У вер ском де ло ва њу ме ђу ром ском по пу ла ци јом у ју го
и сточ ној Ср би ји, цр кве ни пр ва ци про те стант ске про ве ни јен ци је 
ин си сти ра ју на ве ри као но вом еле мен ту у њи хо вом са мо де фи ни са
њу: кроз ин ди ви ду ал ни и груп ни рад под сти че се ду хов ни на пре дак 
про у ча ва њем Све тог пи сма и при ме ном би блиј ских на че ла у сва
ко днев ном жи во ту и по на ша њу. Адвен ти сти, Је хо ви ни све до ци и 
бап ти сти зах те ва ју „жи вот у ци та ти ма” и прак ти ку ју „ти ху” 
мо ли тву, без пле са и вер бал ног из ра жа ва ња осе ћа ња. За пен те ко
стал це, „по но во ро ђе не” хри шћа не, по ред Би бли је, по се бан зна чај 
игра вер ски ри ту ал: по тен ци ра се су бјек тив ни, ду бо ко емо ци о
нал ни до жи вљај, пре пу ште ност „вођ ству” Све тога Ду ха то ком 
слу жбе. У ра ду се пре но се за па жа ња про ис те кла из про ду бље них 
ин тер вјуа са 60 кр ште них Ро ма, као и 14 ром ских и не ром ских вер
ских ста ре ши на. По да ци су при ку пље ни на осно ву стан дар ди зо ва
не про це ду ре са Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста ре
ши на ма про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји 
(Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква, Је хо ви ни све до ци, Хри шћан ска 
адвен ти стич ка цр ква и Еван ђе о ска пен те ко стал на цр ква).

Кључнеречи: про те стан ти зам, Ро ми, ју го и сточ на Ср би ја, иден
ти тет, бо го слов ски фак то ри, вер ско уче ње.

ДРАГАН М. ТОДОРОВИЋ

*ПрипремљеноуоквирупројектаОдр жи вост иден ти те та Ср ба и на
ци о нал них ма њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не 
Ср би је (179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.
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Увод

Српскаправославнацрква,РимокатоличкацркваиИсламска
заједницасазазоромукључујуусвојверничкикорпусРоме,
образлажућитоњиховимскромнимбогословским знањем
иритуалномнедисциплином,подупртојакимфатализмом,
раширенимсујеверјемимагијскомпраксом.1Тоштовелике
верске заједнице не брину о Ромима и што су запустиле
билокакавпасторалнирадмеђуњима,изазвалојењихову
тешкозаустављивуконверзијуупротестантизам,унајвећем
бројууразнепентекосталнепокрете.2

УрелигијскопољеСрбије,укомесудотадапреовладавале
традиционалне религије и вероисповести (православље,
католичанство ислам), мале верске заједнице улазе на
тројакначин:евангелизацијом(међуверскинеобразованим
и духовно гладним појединцима, који се из стања невере
приклањају некој од бројних могућности на религијском
„тржишту”); преобраћењем (традиционалних верника,
чије се верништво исцрпљује у ритуалном практиковању
неколиковерскихобреда„прадедовске”религије/крштење,
венчање,погребниобичаји/);ипрозелитизмом(„куповином
душа”међугорљивимвернициматрадиционалнихрелигија,
чијепознавањевластитеверскетрадицијеиритуаларедовно
пратиидоброразвијенарелигиознасвестоосновнимпо
стулатимавере).3

1 Живковић,Ј.,Тодоровић,Д.,Јовановић,В.иЂорђевић,Д.Б.(2001)Ром
ске ду ше.Ниш:УниверзитетуНишу;Đorđević,D.B.andTodorović,D.
OrthodoxpriestsandtheprotestantRoma(Abitofempiricalresearchfrom
theSouthofSerbia),in:Ort ho doxy from an em pi ri cal per spec ti ve,eds.Bla
gojević,M.andTodorović,D.(2011),NišandBelgrade:YSSSRandIPST,
pp.175188.

2 Kuburić, Z.TheGypsyProtestantBetweenNationallyMixed andHomo
genousEncourage, in:Ro ma Re li gi o us Cul tu re, editedbyĐorđevićD.B.
(2003),Niš:YSSSRandYURomcentarandPunta,pp.163167;Kuburić,Z.
(2010)Ver ske za jed ni ce u Sr bi ji i ver ska dis tan ca.NoviSad:CEIR;Kurtić,T.
(2008)Protestantskaevanđeoskacrkva„ZajednicaRoma”uLeskovcu,Le
sko vač ki zbor nikbr.XLVIII,Leskovac:Narodnimuzej,str.351358;Тодо
ровић,Д.(2012а)Етнографскосоциографскипоказатељираширености
протестантскихверскихзаједницаујугоисточнојСрбији(сапосебним
освртомна Роме протестанте),Ет но ло шкоан тро по ло шке све ске број
19,Београд:ЕтнолошкоантрополошкодруштвоСрбије,стр.87111;То
доровић,Д.РомикаопентекосталциујугоисточнојСрбији,у:Про ме не 
иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал ноеко
ном ске ин те гра ци је,приредилиВарадиТ.иБашићГ.(2012б),Београд:
САНУ,стр.461475;Todorović,D.andŽivković,Ј.BranislavPavlov:Head
ofJehovah’sWitnessesinBujanovac,in:A Pri est on the Bor der,editedby
Đorđević,D.B.,Todorović,D.andJovanović,M.(2013),Niš:YSSSRand
FacultyofMechanicalEngineeringattheUniversityofNiš,pp.103121.

3 Todorović, D., ed. (2004) Evan ge li za tion, Con ver sion, Pro selytism. Niš:
YSSSR;Tодоровић,Д.иЂорђевић,Д.Б.,прир.(2004)О ми си о на ре њу, 
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Мноштво разлога који погодују конверзији ромских
православних,католичкихиверникаисламанапротестан
тизаммогусесистематизоватиучетиригрупе:социјално
економску (услуге милосрђа, образовање, саветодавне
услуге,медицинскапомоћ,економскиразвој),богословску
(личност пастора, служба на матерњем језику, постојање
чистихромскихцркава,суштинаверскогучења),културну
(улога песме, музике и игре у служби, неспутаност
емотивног доживљаја и испољавања вере, присност у
личном контакту и брига о породици и деци као одлика
традиционалног ромског културног обрасца) и политичку
(залагање за религијске слободе и једнакост свих верских
заједница,борбазаљудскаиполитичкаправаРома).4

Унашемрадуанализираћемосу шти ну вер ског уче ња(емо
тивно узбуђење, глосолалија или „говорење у језицима”,
визијеиисцељења),централнисегментбогословскихфак
тора,начемумалеверскезаједницепосебноинсистирајуу
верскомделовањумеђуромскомпопулацијомујугоисточ
нојСрбији.

Узо рак и ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Истраживање5 јеобављенонаузорку60крштенихверни
ка ромске националности, као и 14 ромских и неромских
верскихстарешина.

пре о бра ће њу и про зе ли ти зму.Ниш:ЈУНИРиСвен.
4 Đorđević,D.B.PreobraćanjeRomanaprotestantizam(Model,činioci, tu

mačenje),u:Kon ver zi ja i kon tekst (Te o rij ski, me to do loš ki i prak tič ni pri stup 
re li gij skoj kon ver zi ji), prirediliKuburić Z. i Sremac S. (2009),Novi Sad:
Centarzaempirijskaistraživanjareligije,str.227244;Đorđević,D.B.and
Todorović,D.OrthodoxpriestsandtheprotestantRoma(Abitofempirical
researchfromtheSouthofSerbia),in:Ort ho doxy from an em pi ri cal per spec
ti ve,eds.Blagojević,M.andTodorović,D.(2011),NišandBelgrade:YSSSR
and IPST,pp. 175188;Тодоровић,Д.Протестантизам–новарелигија
Рома југоисточнеСрбије, у:Антропологија, религије и алтернативне 
религије: култура идентитета, уредио Синани Д. (2011а), Београд:
СрпскигенеалошкицентариОдељењезаетнологијуиантропологију
ФилозофскогфакултетауБеограду,стр.235266;Тодоровић,Д.(2012в)
УлогакултурнихфактораупротестантизацијиРомајугоисточнеСрбије,
Културабр.136,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.
376402.

5 Презентовани резултати део су обимног социоемпиријског истражи
вањаспроведеногнаузоркукрштенихверникаромскенационалности
неколикопротестантскихверскихзаједницанатериторијијугоисточне
Србије (Хришћанскабаптистичкацрква, Јеховинисведоци,Хришћан
скаадвентистичкацркваиЕванђеоскапентекосталнацрква),ромских
инеромскихстарешинапобројанихверскихзаједница,теверскихвођа
већинскихрелигија(СрпскаправославнацркваиИсламсказаједница),
ауоквирудокторскедисертације„ПротестантизацијаРомајугоисточ
неСрбије”,којујеаутородбраниооктобра2011.годиненаОдељењуза
социологијуФилозофскогфакултетаУниверзитетауБеограду.
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Подацисуприкупљениметодомпродубљеногинтервјуана
основустандардизованепроцедуресаРо ми ма вер ни ци маи
не ром ским и ром ским ста ре ши на ма протестантских вер
скихзаједницаујугоисточнојСрбији.Разговорисуреали
зованиизмеђудецембра2008.имарта2009.године.

Ромимаверницимапостављенјесетпитања:

1.ДогодилоВамсевећдаосећатекаодастеиспуњениСве
тимДухом? 2.Верујете ли да Бог говори крозВас? 3. За
времетрајањаслужбеосећатевеликоузбуђењеиемотивно
пражњење?4.ДесилоВам се да за време трајања службе
почнетедаговоритејезикомкојинеразумете?5.Доживља
валистенеканатприроднаискуства?и6.Анекарелигијска
искуства,каоштосувизијеиисцељења?

Неромским и ромским старешинама постављена су пита
ња:1.А,можда,протестантскеверскезаједницепривлаче
Ромејернудеспонтанупобожностиобликезаједништвау
којимаседоживљаваљудскаприсностидушевнимир.Има
ли истине у томе да су важни и богословски (теолошки)
разлози?

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Емо тив но уз бу ђе ње за вре ме тра ја ња бо го слу же ња
Занималонасјеималиразликаудоживљајучинабогослу
жењамеђуРомимаприпадницимаразличитихпротестант
скихзаједница,односноукојојмерипревагуодносерацио
налнинадемоционалнимелементима.

„Осећамодговорностдатребанештодапренесем.Идемс
намеромдаразговарам,и то је једнаозбиљна ствар.Адок
трајепроповед,мениједовољноданекоданекикоментар,ја
крозтајкоментарвидимсебеионмеохрабри.Рецимо,неко
објашњавакакомујеЈеховапомог’оутомеитоме,аможда
јетоимојаситуација,ијасеосећамохрабрено.Иликадко
ментаришемо,осећамистонекупунину,јер,например,кад
разговарамоилидајемокоментар,мидајемосвојудео,самим
нашимговороммиславимоБога.”

С.Б.,37,Јеховинсведок,Тасковићи(Ниш)

„Штосетогатиче,богослужењедоживљавамрационално,не
емотивно.Посебнонеданекогсвештеникапосебноидеали
зујемиволимдагаслушам.Верујемдасвакисвештениккоји
изађеможедакаженештопоучнозамене.Томијебитно,да
добијемпоруку,анеемотивнидоживљај,дасејанештопо
себноемотивноузбудим.”

А.С.,29,адвентиста,Ниш
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Једанодаспекатаплодоносногутемељењаверскедоктрине
представљаусвајањезнањаоБиблијииупознавањесадру
гомверскомлитературом(месечници,серијскепубликаци
је).Њиховомсеанализомнанедељнимсастанцимаразвијају
специфичнеинтерпретацијеетосановегрупе.Новостечена
версказнањапостајуглавниресурсупотенцирањуосећања
различитостииистрајавањуусучељавањусамеханизмима
спољашњестигматизације.Додатниизвориидентификације
јесуучествовањанабогослужењима,појединачнаилизајед
ничкамолитвасаистоверницима,евангелизацијскирадитд.

Проповедниктокомбогослужењаговорикаоличнисведок
божјеготкровења,тумачећи,објашњавајућиипримењујући
ганапотребељуди.Изговореномречјуобјављујеиоглаша
ва „добру вест” примљену одБога.На слушаоцима је да,
оснаженивером,примеиразумејудатаупутстваипокушају
даихприменеуживотнојпракси.

НашиРоми,баптисти,адвентистииЈеховинисведоци,на
глашавају ра ци о нал но одношење током трајања верске
подуке:

1. Моћ и делотворност проповеди увећава се пажљивим
слушањем,коментарисањемизаписивањембележака;

2.Надахнутостзапријемсветеречипојачавасевреднимис
траживањемПисмаииспуњавањемпостављенихнедељних
задатака;

3.Исправнимпонашањемсматрасеусвајањеиприменапо
рукаСветогписмаидругеверскелитературе6;

4.Подстичесеучествовањеутеолошкојшколи;

5.Примеренимтономчитајуседуховнепесмеитд.

За пренаглашену емоционалност и неконтролисаност вер
ског израза пентекосталаца немају разумевања, штавише
називајугабогохуљењем,јеродудараодтишине,редаиби
блијскеприпременакојесунавикнутиусвојимзаједницама
(слике1и2).

ИспуњеностСветимДухомтокомтрајањабогослужења,ме
ђуједноставнимиспонтанимпентекосталцимаогледасеу
наглашеномузбуђењуиизливимаемотивногпражњења.

„Да. Значи, то је нормално.Отвараш сепреднекому коме
имашповерење.ТојејединопредБогом,предХристом.Мо
женекестварисупругу,мајци,оцуилипријатељу,алиовоје
директнопредБогом.Иотворилабисетако,иумислилаби’

6 Јеховинисведоциимајумесечнемагазине„Пробудисе!”и„Куластра
жара”,аадвентисти„Гласник”и„Знакевремена”.
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дајеонтупредамном.Иусвојемислиби’самасебирекла,
каокадклекнемпредњега,такогаславим,свисрцем.Тосви
доживљавају.Тосенеможебашсверечимаобјаснити,опи
сати,тајосећај...КаодасеналазишсамупросторијисаХри
стом,тако.Можешдаплачеш,дасесмејеш,дадигнешруке,
даклекнеш,какотеХристовДухводи...”

Д.Д.,29,пентекосталац,Лесковац

„Да.КадДухСветијесамном,значи,кадидемуцркву,ако
самсагрешиласаБогом, ја томолимдамиОнопрости.И
почнемдаплачем,почнемдасемолим,свиљудигледајуу
мене. Ја плачем, дижемрукеБогу, узвисујем га, почнемда
певамизсвеггласа.Итадаседоброосећам.”

С.А.,15,пентекосталац,ВрањскаБања(Врање)

„Па, такве ствари се немогу описати... Ја стварно не знам
какоизгледамумоменту,јеримаљудикојиволедаподигну
руку...Рецимо,јасеједноставноопустим,затворимочијако,
некадзнамсамодаставимрукуилидаподигнемруку,или

Слика1.Атмосферасазаједничкогбогослужењаадвентиста
уДраговцу(Бојник)(Д.Тодоровић,фебруар2009)

Слика2.АтмосферасазаједничкогбогослужењаЈеховиних
сведокауЛесковцу(Д.Тодоровић,фебруар2009)
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даподигнемоберуке.Једноставно,јанегледамокосебешта
седешава,нитимезанима.Утоммоментујажелимдабудем
штоближиБогу.Итојенајвећапоентадолажењауцркву.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

„Јасеосећамувекиспуњено.Акадјепроповед,тадјошјаче!
Јанеидемкодлекара,мождамине верујеш. Јаимампри
тисак 250, 260, лекне пијем.Кад семолим, осећам као да
нештомиодузмесве,итакосамсрећнасБогом,иувекме
дотакнеилечи.Ево,данассамбилабашболесна,целуноћ
нисамспавала.Рек’о:’Боже,дајмиснагуданеоставимсамо
моју...’.ЗнамдаједанасГосподњавечера.‘ФалаБогу,мно
гомибилодобро,идошласам.Изатосамиплакала.Значи,
верујемуБога...икаодалетим...Ништадруги,самоја...цео
Исусизађеиспредмене,мождаменеверујете...ијакаоимам
осећај...итресемсе,чак,свемежмарципролазу...Ево,садс
тобомштопричам,јакаодаосећамтоплину.“

Ш.Б.,64,пентекосталац,Ниш

ПентекосталнопреношењеиобјашњавањемилостиИсуса
ХриставернициманеподриваауторитетБиблије,алинагла
шавадарелигијанијесамопитањедоктрине,већиискуства.
Његова је специфичностуна гла ску на рад Ду ха Све тог у 
сва ком вер ни ку по на о соб. Упркос истраживачким склоно
стима,темељнојприпремииуверљивости,проповедников
наступнепотпунјеуколикосенезбиваусилиДухаСветога.
Испуњеностипрожетостсвојихсрца,оснаженибожанском
енергијомпоказујунаразличитеначине:

1.Пасторитемпераментномпроповеди,исцелитељскимдо
диромимолитвамазаоздрављењеилитерањезлихсила,а

2. Верници причама и сведочанствима, катарзичним сла
вљењемиегзалтиранимговоромипонашањем.

Одинтелектуалногоправдањавереважнијесуемоцијето
комсла вље ња Бо га,кадасеверницивољноподређујувођ
ствуДухаСветог.Насупротмирном,достојанственом,ћу
тљивомиодмереномхришћанствубаптиста, адвентистаи
Сведока, богослужење кодпентекосталацапоприма битно
ко му ни тар не од ли ке:Духсилазинагрупуљудиокупљених
умолитви.Интензивнозаједништвопрерастауснажноре
лигиозноискуство,изворснагеиподстицајдасеистрајеу
свакодневнојпобожности.

Ромски „пентекостални жар” прате потпуна преданост и
емоционална напетост присутних, манифестоване следе
ћимекстатичнимелементима:1.подрхтавање,2. трешење
игрчење,3.клечењеиликлањање,4.викање,стењањеили
гласноуздисање,5.дизањеилисклапањеруку,6.пљескање,
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7.громогласнопевање,8.њихањеуритмумузике,9,зане
сеностпогледаи10.раздраганоосмехивање(слике3и4).

Јеванђеоско хришћанство је „религија срца”: важно је да
лијепојединацискусиоизливеБожјељубавиусопственом
животу:

1.Омогућенајеприликасвакомекоосећапотребудапре
несесвојупричуилипружисведочанство,чимеизговорено
задобијавредностнаписаног;

2.Изпојединачнихигрупнихмолитвизахвалеилимолитви
заоздрављењеизбијарадост,спонтаност,узајамностина
глашенаемоционалност;

Слика3.Атмосферасаромскогбогослужењапентекосталаца
уЛесковцу(Д.Тодоровић,фебруар2009)

Слика4.Атмосферасаромскогбогослужењапентекосталаца
уНишу(Д.Тодоровић,март2009)
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3.Проповедјетемпераментна,алиистовременонеформал
наиопуштенија,праћенаверничкимузвицима(„Алелуја!”,
„Амен!”).

Гло со ла ли ја или „го во ре ње у је зи ци ма”

Опречни ставови о духовном дару гло со ла ли је, надахнућу
изговарањабујиценеразумљивихслоговаилиречиуемоци
оналномзаносу7,нагналисунасдаобјашњењепотражимо
надвестране:међуромскимверницимацркавакојенаовај
обредтокомбогослужењанегледајусодобравањем(адвен
тисти, Сведоци, баптисти) и цркве под чијим је окриљем
нановооткривен(пентекосталци).

„ТодоживљавамтакоштоуСветомписмупишедатребачо
вексвидаразумемотај језик.Бог једао један језикдасви
разумемо.Онћепричашпански,јаћупричамнемачкиишта
смосејаионразумели?ШтајебилосаВавилонскомкулом?
Ништа,затоштојеБогометаојезике....”

Н.Б.,25,баптиста,Ниш

„ТосустварикојекористиСотона,Ђаводабиљудепривукао
настранусебе.Јер,акомигледамоБиблију,онданијетамо
доказдаћеправиучениципадатиунесвест,битиподтран
сом,негоправидоказјељубавкојупоказујемоједнипрема
другима...Исус јасно говори: постојаћељуди који ће веро
ватидаторадеуИсусовоиме,алиИсусћеимрећи:никад
васнисампознавао.Тониједоказдајетоподршкаодстране
ИсусаХриста.”

З.С.,35,Јеховинсведок,Врање

„Нематогакодадвентиста...Е,овако.УБиблијијеописано
иговориседакадајеБогосноваоцркву,кадаједаоМојсију
налогкакоданаправицрквуикакодасеслужи,самГоспод
јеказао:’Кадуђешуцркву,скрушеногсрца,погнутеглаве,
умируитишини’.Значи,морадапостојиредиуређеносту
цркви.Првенствено,кадулазишуцрквуморадаседнеш,да
сеБогузахвалишштојеомогућиодадођеш.Мисаиличас
кадпочињеморадабудетихо,лепоиразумнокадсеговори.
Кадаједанговори,морајусвидаћуте.ТојеоноштојеИсус
казао,миритишинакадасилазиДухСвети,којиоплемењује
срцечовекуидајемуразумштадарадиикако.Кадмиадвен
тистипрочитамонештоизБиблије,митачнознамонаштасе
говори,штахоћетајстихдакаже.Аимаљудикојиговорена
празноинеразумејуБиблијуонакокакотребадајеразумеју.
Јер,Библијаговорисамазасебе,неморамјадатумачимБи
блију,падавамапренесем.Библијасамасебетумачи.”

Г.А.,45,адвентиста,Житорађа(Прокупље)

7 Noorbergen,R.(1974)Glo so la li ja – opoj ni zvu ci za no sa,IiII.Zagreb:Znaci
vremena.
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Какосмоописали,екстатичкоискуствосусреталицемули
цесаИсусомХристомпроживљавасеоживљавањемнеког
одукупнодеветдароваДухаСветог(глосолалија,исцељи
вање,визије,пророчанства,чудаитд.)којесуапостолипрве
црквепримилиуДанепентекоста.Говор„муцавихусана”
ненаилазинаодобравањемеђуРомимаокренутимпотвр
ђивањувересуштинскомспознајомБиблије,оцењујесекао
превара,импровизација,имитацијаилихистерија.

Оплемењеностверничкогсрцадоказујесе:

1.Духовниммиром;

2.Уређеношћуидостојанственошћуи

3.ТумачењемСветогписмасвимаразумљивим,анеизми
шљенимјезиком.

Издругачијегуглапосматрана,моћговорења„другим”,нај
чешће неразумљивим језицима, као израз „посредовања”
СветогаДуха,једнајеодкључнихдоктринапентекосталног
покрета.ЗамолилисмоРомепентекосталцеданампренесу
својаискуствакрштењабожјомсилом.

„Да,говорењеу језицима.Тоти једарДухаСветога.Тосе
увек,кадајеДанпентекоста,кадславесвецркведародСв.
Тројице, онда старешине у цркви замољавају све оне који
имајудардуховног језикадаидукод једнеособекојанема
дардуховногјезикаидасепомолењему.ДазатражеодГо
сподадаињемудатајдардуховногјезика.Кожели,идеи
молисењему.Стварјеутомеикокол’коотварасвојесрце.
Некопроговоридверечи,некотри.УБиблијистојинаписано
даћенекодобитидартумачењатогјезика,атренутносадау
црквиимапунољудикојиговоредуховнихјезиком,алијош
никоганемакотоможедатумачи.Али,уБиблијистојида
ћенекооднасдобититајдардатумачи,штосејошниједе
сило.”

П.К.,38,пентекосталац,Лесковац

„КадјеприсутанутебеДухСветиосећаштоплину,причаш
онајјезиккојитиБогдајесависине.Тоједар,свакоможеда
има,акоможешдагапримиш,акоБогстварнорадииделује.
Имамијатајдар...Па,немогудасесетимтихречикојеиз
говарам.Адругимогудачују,итичујеш,алинеобраћашпа
жњунато,тиобраћашпажњунасвоје,немамосвиистиречи
којипричамо.Свакиимасвојетедуховнеречикојеизговара.
Исадјанемогудачујемштатиговориш.Присутностбожја
кадјенатебе,тиосећаштоплину,свесетресетело.”

Г.Ј.,52,пентекосталац,Лебане

„Да,имамтајдар.Тоједарговорењеујезицима.Какодати
кажем,незнамнијакојијетојезик.Тоседесилокодмене,
мислимдаимаоко седам, осам године, како самдобио то.
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Првоми је било оно, како да ти кажем,шта је сад ово, не
познајемречи.Нисамхтеодаихговорим, јерсамсебојао,
незнамштатозначи.Просто,онодође,излазисамоодсебе.
Али,тамопишеуБиблији,аконемакодатумачито,тејези
ке који говорите, немојте да говорите јавно, само говорите
Богу.Нисусвикрштени,неговоресвиујезицима,мождаве
ћинаговори,алинисусви.Јошнисукрштени,неможемосви
иматиистедарове.Некоћебитиучитељ,некотешитељ,неко
евангелизатор,итако...Непамтим,онипростоизлазусаме
одсебе.Јакадбисадговорио,јанезнамдатикажемнијед
нуреч.Ондатонијето.Акотипамтиштеречииговоришод
тебе,ондатонијеодБога.Неговоришистеречисвакипут,
мењајусе.”

Д.Д.,32,пентекосталац,Врање

Гло со ла ли ја или „говорење у језицима” један је од духов
нихдарова,знакипотврдадругогкрштења–крштењауДу
хуСветом. Термин је изведен из грчког језика од γλώσσα
(glosso,glossa)=језикиλαλώ(lalein,laleo,lalia)=говорити,
говорим,говор8.Радисеосавременомфеномену,продукту
традиционалногпентекостализмауАмерицинапрагудва
десетогвека,којисеумеђувременурашириомеђунеопен
текосталнимхаризматамаширомсвета.

„Глосолалијучинезвуковикојисенижу,одмрмљањадобе
смисленог,алиговорусличногслоговањакојеукључујеогра
ниченибројразличитихслоговаивисокступањалитерације
ипонављања.”9

„Пентекостно искуство или крштење Духом Светим је до
живљајсиласкаДухаСветоганапојединуособу,поузоруиз
Дјелаапостолских(2,113;2,3839)укојемДухСветидолази
навјерникадагапомажеииспунисиломзапосебнослуже
ње”.10

Вокалноиспољавањеналикнепознатомјезику,односноне
артикулисаниначинизражавања,молитвеислављењаБога
представљачин ин ди ви ду ал не ве р нич ке тран сфор ма ци је у
достизањубожјеблизинеистањесрећеизадовољства.Пен
текосталце,збогнагласканаглосолалији,честоназивајуи
„покретом језика”, док је они сами доживљавају као кон
кретнуманифестацијуживогБога.

8 Trudić,A.iSremac,S.(2011)Praktičnaempirijskateologijakaoteorijare
ligijskeprakse:Predlogzaupotrebunarativnogintervjuauispitivanjugloso
lalije,Re li gi ja i to le ran ci ja,vol.9,broj16.NoviSad:Centarzaempirijska
istraživanjareligije,str.363379.

9 MarinovićBobinac,A.(1999)Ne cr kve na re li gi o znost u Hr vat skoj: Pri mjer 
pen te ko stal nih za jed ni ca,doktorskadisertacija,Filozofskifakultet,Sveuči
lištauZagrebu,Zagreb.

10Jambrek,S.(2003)Cr kve re for ma cij ske baš ti ne u Hr vat skoj.Zagreb:Bogo
slovniinstitut.
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У пентекосталним црквама обично се дар „другог гласа”
тражинаДанпентекоста,алиидругимприликама.Тадапа
стор,којинеможедадоделимоћ,алиможепризватидејство
ДухаСветога,молипредверникомиполажерукенаглаву
илитело,подстичућиотварањењеговогсрца.

МножинаинтервјуисанихРомапоседуједарговораујези
цима,алиистичудаимуцрквамане до ста ју осо бе об да ре не 
да ром ту ма че ња је зи ка,односнотумачиемоционалногса
држајаизговоренихпорукаимолитви.

Духовни дар „муцавих усана” различито се манифестује
међуРомимапентекосталцима:

1.Једанбројихсеслободнопрепуштанеобјашњивомпри
јатномосећају;

2.Добарбројихсеуплашекадсетодеси;

3. Нико не разуме значај изговорених дветри или више
речи;

4.Појединцимогуовуврстуактивностидачинесвесно11;

5.Задругејенесвесниакт;

6.Некијепонављајуумолитвама,каоистеилиноверечи;

7.Другисамоуспецијалнимприликама.

Ви зи је

Потражили смо међу верницима и одговор на питање о
евентуалномдоживљајудругачијихрелигијскихискустава,
каоштосуви зи је.

„Имаосамнекевизије,алисебојимдаотомепричам,дане
будемпророк,јанезнамдатум.Имаосамвизијезанекества
рикојесуменипотребне,даћедамеисцелиБог,имаосамви
зијеумноштвународасеналазим,пренегодаодемуцркву,
тојебилокаосан.Атогасамсесетиоједаредкадсамбиона
једномсаборувеликомуБеограду.Некевизијесејављајупре
негоштоседеси,дабимеохрабрилоидабимипоказалода
самнаправомпуту.Ево,садсејежим,тојеменипомогло.”

Б.Т.,35,адвентиста,ГорњиМатејевац(Ниш)

„Визије,да.Например,Богмипокаженекествари,који ја
небихсадзналаотоме.ИБогпокажештадасеради,шта
ћедаседесиилиобјашњавакрозвизијунеке...Кадсамбила

11Медицинаипсихологијаоваквонеобичноговорнопонашањепризнају
залегитимнурелигијскуактивност,указујућидасеможепосматратии
каосоцијалниикултурнифеномен,односнорезултатвежбањемнауче
ногпонашањанахаризматскимсеминаримаобновеуДуху.



65

ДРАГАН М. ТОДОРОВИЋ

млађа,устаројцркви,тадсмоималиитимскирад,молитва.
Богпокажекакотребадасеради,какотребадасеиде.На
пример,пророчкареч,чујешглас,некомедасеговорипро
рочкаречиливизијанекомдатребадаговоритоито.Гледаш
удрвоилинекуливадуилинекосветло,светоиманекообја
шњењеизречибожје.Да,например,будешдрвоусађенопре
Потопа,даговоришречбожју.Свакаслика,свакавизија,дају
објашњењештатребадабуде.”

Д.Д.,29,пентекосталац,Лесковац

„Јесте,имаосамвизије.Али,поштопостојенекестварико
јесенисуоствариле,јанебихволеодаговоримдокнедође
правитренутак.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

Визије су важан део хришћанског религијског искуства.
КрозњихсеБогобраћапојединцимаубудномстању,ма
дасечестобркајусасновиђењима.Аутентичнарелигиозна
визијаможебитиличнеприроде,алиипредстављатисна
жнуморалнупорукузаједнициуцелини.Тумачењевизија
несмедадоводиупитањеауторитетбожјеречи,забележен
уСветомписму.Имање визија у блиској је вези са даром
пророштва.

Ромиупротестантизмуприличносусуздржаниуизноше
њуовеврстеверскогискустваилигајошувекнисуимали.
Ретки појединци га представљају као својеврсно интимно
искуствоокомебиразговаралитекнакониспуњења.

Удоживљенимвизијамауглавномсеописују:

1.УспостављениконтактисаИсусомХристом;

2.Јаснепредставенечијегбудућегоздрављења;

3.Потврдеонапреткуирастузаједницеуближојилидаљој
будућностиили

4.Упутстваинапоменезаприменудуховногдаразанеко
звањеилислужбу.

Ис це ље ња

Упосебнарелигијскаискустваспадајуиразноврснаис це
ље ња. Распитали смо семеђуРомимапротестантима јесу
лидоживелиовакваискустваикакокаоверницисагледавају
овајфеномен.

„НајвишеРомаје,уствари,дошлозбогтихисцељења.Роми
су, знате како,паничарикад серадионекимболестима.А
нисмонештодовољнобогати,падаплаћамопрекорукеисве
то.Ионданемамокуд,паморамокодБога.Онисучулиза
сватасведочанства,даБогчини,даБогможеидолазе,људи
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сепомоле.НеморатостарешинадасепомолидабиБогчуо.
МожесвакозасвакогдасемолиидаБогчујеидаисцељује
туособу.Идатакопостанухришћани,почнудадолазууцр
кву.Највећибројњихиостане.”

М.Б.,18,пентекосталац,Лесковац

„Имадостаисцељењаикоддругиљуди.Ево,менеБогисце
лиоодрака,пробудиомићелије.Па,миисцелиобол,јашес’
месецанапаркетсамспавала, томи једокторрекао, више
личинашлогноге. Једнасестрамикажедауцрквусуми
реклидаракногу.Јаплачемту,имолимсе,ичујемједантих
глас,каже: ’Штаплачешкадсамјастобом?Имадаходаш
к’оманекенка.Небојсе,детемоје,устани!’Аменесузеиду,
иусталасам,иидемуНиш.И‘фалаБогу,ево,наногесам.”

К.Р.,54,пентекосталац,Лесковац

„Исцељењасамдоживео.Конкретно,прошлегодинеумају
самтребаодаидемнаоперацију.Имампреломлобање,једна
костмијеуглави,десетдодванаестсатијетребалодатраје
операција,директнонамозгу.Питањејебилодалићеприто
медазакаческрамумождаидаостанемилиинвалидилине
штодруго.Мисмодошлинабогослужењу,славилисмоБога.
Докјебиламолитва,јасамсамоподигаоруку,амојаженаје
утоммоментурекла:’Господе,акосименипосведочиодаСи
живиправедан,молимте’иставилајесвојурукуовако,’не
дозволидаоденаоперацију,недозволидамусеиштадеси.’
Отиш’осамопеткодтогдоктора,јерсаммораодапотпишем
данежелимнатуоперацију.Поновосморадилидубинско
снимањеглавеионкадјепогледао,рекаоје:’Немогудаве
рујем’,собзиромдаимакодсебеједанбројснимака.Итоје
требалодабудепрваоперацијасатаквомврстоминтервенци
је.’Штаситирадио?’Одговориосамму:’Јаимамнајбољег
доктора.ТојеБог.’Ионмијерекао:’ОвосамоБогможеда
уради.СлавиБогадоксижививодирачунаштарадиш.’Би
лојејошмногоштошта.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

РоминадасвеверујудаБогделујекакобиучврстиоверукоја
јеукризиилипризваосебисумњичавеуњеговопостојање.
ЊиховапријемчивостзавођствоДухаимаисвојесоцијал
нопорекло.Лошистамбениусловиинемаштинадобрано
кроје здравствене навике, а друштвенамаргинализација и
територијална сегрегација ускраћује им многа загаранто
ванаправа,измеђуосталогиправоналечење(доступност
лекарскихординација,болница,центаразаопоравак).Када
тамоидоспеју,обичносеконстатујупоодмаклистадијуми
болестииуздравственекартонеуписујунајтежедијагнозе.
Сиромашним и себи самима препуштеним несрећницима
преостаје још јединовераунаднаравноделовање, заспас
сопственогилиживотанајмилијих.
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Причеоефикасностиверемуњевитопрострујемахаломи
наводенеопредељенедапрвопосетезаједничкаверскаоку
пљања, врло брзо се крсте и посвете црквеном деловању.
Устукленевољеподстичудуховноуздизањеипружајупри
лику заизградњуновеперсоне.Несви, алинаконштосе
домогнуспасоносногрешењазанасталемуке,многиРоми
заборављајупрвотне завете, отпадајуодвереивраћају се
старимнавикама;најпреонимузкојесугенерацијамаод
растали(слављењеЂурђевданаиВасилице,употребакало
ричнеисхране,пушење,алкохол).

Заоздрављењазадуженисупасторикојиусрдномоле(ор
ганизујусеизаједничкемолитвезаболесне)иполажуис
целитељскерукенаљудеупотреби,накончегаседешавају
фасцинантнепроменеуљудскомтелу,непознатезваничној
медицини(слика5).

Организамсерегенеришеичистиод:

1.Пси хо ло шких оп те ре ће ња(страхови,песимизам,опсеси
ја,депресија);

2.Фи зич ких бо ле сти (неизлечиве болести, канцер, одузе
тостделователа);

3.Збивајусеиду хов ни опо рав ци(покајања,опраштања,из
мирења);

4.НекадједеловањеДухапропраћенофи зич ким ре ак ци ја
ма:падање,гестикулације,гласовнепромене.

О искуствима безмало отписани јав но све до че на недељ
ним окупљањима браћи и сестрама, али и осталим суна
родницимаизванвере,призивајућиихдаимсепридружеу
прослављањуснагебожанскемилости.Оваквиаутентични

Слика5.МолитвапасторазаисцељењеверникауЛесковцу
(Д.Тодоровић,октобар2008)
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плодовиверенајупечатљивијеподстичуновеактепреобра
ћењаидоношењеодлукеовезивањусопственогживотауз
послањеизабранецркве.ПридајуимпажњуподједнакоРо
мибаптисти,адвентисти,Јеховинисведоциипентекостал
ци,алиуправокодјеванђеоскиххришћананаилазинанај
јачиодјек.

За кључ на раз ма тра ња

Ромисуљудирелигиозног,алинезависногдуха:никадане
бива усвојено сво богатство религијских идеја, осећања,
веровања и праксе, увек остаје отвореност за новине
у религијском животу и њихово комбиновање са већ
прихваћенимелементима.12Збогтогасепогрешнозакључује
дамеђуРомиманема, нитиможебити „добрих верника”.
То није тачно: Роми могу бити добри верници, отворено
је питање колико им је до сада нуђена таква могућност
од стране традиционалних верских заједница. Роми су
увек били отворени за оне који би им понудили полет ка
божанском и поучили их о спасењу божјом милошћу.
Очигледно да сумале верске заједнице то најприљежније
чиниле.

Ромијесудобриверници,самоштотоисказујунадване
зависнаначина. Један је онај којипрактикујуи окружују
ћиСрби:ослањајућисенасве те књи геипридржавајућисе
строгихијаснихпро пи са,захваљујућипропагандииделат
ностихришћанскихевангелизатора.Чинукрштењапретхо
дивишемесечнопроучавањеБиблијеирадсастарешинама
на упознавањуосновнихбиблијскихначела.Не заборави
мо,међутим,дајевеликибројРомаслабообразован,мно
ги,нарочитостарији,потпуноне пи сме ниидаимпреостаје
текживаречстарешинекаовезасБогом.Врлочестосла
бо познају српски језик, па им је неопходан проповедник
наромскомјезику.Оникојијесуписмени,немајувремена
даредовнопосвећујупажњуСветомписмуидругимвер
скимкњигама,каоидасередовноприпремајузаактивно
учествовањеу,рецимо,теократскојшколииподучавањуза
хришћанскуслужбу.Другиначинјеослањајућисенамоћ
нуорал ну тра ди ци ју,каотрајнуодредницусвогидентитета
крозисторију.Ромисусепреобраћаливишеугледајућисе
на нечији пример из непосредног окружењаи нечије све
дочанство,доказујућидасеневерује самоформом,већи
срцем.Утаквимситуацијамаре ли гиј ска прак са од но си пре
ва гу на ре ли гиј ском све сти.

12ТатомирВукановићспецифичанромскидоживљајииспољавањевер
скихосећањасимболичнојеназваотермином„љараманство”–Vukano
vić,T.(1983)Ro mi (Ci ga ni) u Ju go sla vi ji.Vranje:NovaJugoslavija.
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ЦрквенимјепрвацимаизредоваадвентистаиСведокапод
једнако важнодамеђупреображенике усаде силу верског
знањаиактивноучествовањеусвакодневномживотузајед
нице.Одромскихверника захтевасепреданопроучавање
Библијеидругетеолошкелитературеподбуднимокомис
кусније браће и сестара, учествовање у организованој те
олошкој подуци, али и редовно посећивање богослужења
иревностаневангелизаторскирад;штавише,предусловсу
црквеномкрштењуиформалномозваничењуприпадности
религијскојгрупи.

Становништворомскихмахала санаглашенимемотивним
наспраминтелектуалногпотенцијалавиђенијејемеђубап
тистимаипентекосталцима.Старији,махомнеписмени,ри
туалистипоштујуБиблијукаосвеопштиизворзнања,алису
имзаприхватањејеванђеоскогучењапресуднирелигијско
практиковање родбине и пријатеља, сведочанства о дело
вањуДухаСветогусвакодневицииличностпастора,који
понизнимстављањемнарасполагањесопственојпаствипо
тврђујемаксимудаје„верабезделамртва”.

БогослужењакодРомапентекосталацаимајупроповедпа
стора,обдаренихзапреношењеречиГосподње,каоштоје
имајуидругеверскезаједнице,укојимасеподучавајуис
правномверскомживотуипонашању.Алиимајуиславље
њеБога,речимаипесмом.Верницисеупотпуностипре
пуштајуделовањуДухаСветогадаихводионакокакоон
хоћеижели.Иакоокружендругомбраћомисестрама,сваки
верниксепредајеуспостављањудиректне,интимневезес
Богом,комеиспоручујенајдубљемолбе,жељеиочекивања
запревладавањетешкихживотнихситуација.Акадасеона
остваре,па јошипослушајудругасведочанстваоделова
њуДухаСветога,онданемабољепотврдедастенабожјем
путу.
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THEESSENCEOFRELIGIOUSTEACHINGASA
THEOLOGICALFACTOROFTHEPROTESTANTIZATION

OFTHEROMAINSOUTHEASTERNSERBIA

Abstract

In the religiousactivityamong theRomapopulation inSoutheastern
Serbia, church leaders of the Protestant provenience insist on faith
as a new element in their selfdefinition: individual and groupwork
encourage spiritual improvement through the study of the Holy
Scripturesandtheapplicationofbiblicalprinciplesineverydaylifeand
behavior.Adventists,Jehovah’sWitnessesandBaptistsdemand“alife
inquotes”andpracticethe“silent”prayer,withoutdancingandverbal
expressionoffeelings.ForPentecostals,the“newlyborn”Christians,
apartfromtheBible,aspecialsignificanceisassignedtothereligious
ritual: a subjective, deeply emotional experience is emphasized as
well as givingin to the “leadership” of the Holy Spirit during the
worshipping service. The paper presents observations from the in
depthinterviewsconductedwith60baptizedRoma,aswellas14Roma
andnonRomareligiousleaders.Thedatawasacquiredbasedonthe
standardizedprocedurewithRomabelieversandnonRomaandRoma
leaders of Protestant religious communities in Southeastern Serbia
(Christian Baptist Church, Jehovah’sWitnesses, ChristianAdventist

Church,andEvangelicalPentecostalChurch).

Keywords: Protestantism, Roma, Southeastern Serbia, identity,  
theological factors, religious teaching


