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УВОДНА РЕЧ

Владика Николај Велимировић
Жељени је долазио, и доћи ће опет, а ви говорите: ко ће нам доказати, да је
Он Бог?
Питам вас, тамна браћо, и одговорите ми, што вас питам. Кад би ви поручили Богу да дође на земљу, каквог би ви желели да Га видите?
Као човека желели би Га видети, лепшег од свих синова човечјих, моћнијег
од свих синова човечјих на речи и моћнијег од свих синова човечјих на делу.
Желели би Га видети прекрасна као царевића; не охола него смирена као јагње;
који би улазио под наше кровове, и с нама јео и пио, и делио с нама све сем
немоћи наше и греха.
Онда вам кажем: ви сте сами доказали, да је Бог био мећу нама.
Желели би га видети као човека, премда се Он може појавити у сваком телу.
Кад говори да говори моћно како никад човек није говорио. Кад ходи по овоме
свету, да не ходи као најамник и роб него као господар. Вода и ветрови да Га
слушају, људи да Му следују, зли духови да беже од Њега. Да буде од помоћи
људима свакога дана: жалосне да теши, болесне да лечи, мртве да васкрсава.
Таквога би ми желели Бога међу нама.
Онда вам кажем: ви сте сами доказали, да је Бог био међу нама.
Желели би да нам дође не као цар, са богатством што пропада, и војском, која
ишчезава, и блеском, што тамни – не као цар, него као већи од царева. И желели би, да нам дође, не као обичан пророк, него као пророковани од почетка времена, који би смео рећи да је старији од времена; и који би нам прорекао шта
ће бити на крају и после краја времена. И желели би, да нам дође не као свештеник, него као првосвештеник, у коме се огледа све троје у једном: и Бог, и
свештеник и жртва. Таквога би ми желели Бога, да се појави међу нама.
Онда вам кажем: ви сте сами доказали, да је Бог био међу нама.
Желели би, да брзо дође и да оде, јер Га не би могли издржати на дуго. Но и
кад оде, желели би, да Његова реч јечи кроз време и простор, без краја и уставе,
и да од Његових стопа гори земља небесним огњем докле земља траје.
Онда вам кажем: сами сте доказали, да је Бог био међу нама.
Жељени је долазио међу људе баш каквога људи могу пожелети, и још бољи,
и још јачи, и још лепши, па су људи, ах, и тада говорили: ко ће нам доказати да
је то Бог?
Жељени ће опет доћи, душо моја, као огњени змај долетеће и, ако Га не познаш, одлетеће, и више Га заиста видети нећеш. Устани, душо моја, и не спавај
но бди. И утврди у себи слику Жељенога, какав јесте, да би Га познала, када дође.
Нека слике свих светова изиђу из тебе, и нека те Његова слика испуни сву, од
истока до запада, и од севера до југа. Да би Га познала, када дође.
Јер ће као огњени змај доћи и отићи, а ти ћеш куњати и говорити: ко ће ми
доказати?
Ако ти сама себи не докажеш, нико ти неће доказати.
Ако ти Га не докаже твој вечити живот, доказаће ти Га твоја вечита смрт.
(Молитве на језеру, XCIII)
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Епископа крушевачког Давида

Беседа у Недељу Православља
на платоу цркве Лазарице
дана 4.3.2012. године
У име Оца и Сина и Светога Духа!
Господ Исус Христос је Угаони Камен, али и
Знак Препоречни. Ко год падне на тај Камен
сатреће се, и на кога тај Камен падне биће сатр
вен. Целокупна историја наше Цркве, Једне,
Свете, Саборне и Апостолске протиче у знаку
Угаонога Камена и Лика Господа нашега Исуса
Христа, Оваплоћенога Логоса Божијега. Не само да се сви наши подвизи (а њих је безброј, и
благословени су) везују за Његову Икону, него
се везују и за све борбе хришћана свих генера
ција и свих времена до данашњих. Сви дакле
водимо једну те исту борбу са једним те истим
циљем: да се сачува чистим, најчистијим и нај
блиставијим Лик Господа нашега Исуса Христа,
Икона Оваплоћенога Бога Логоса.
Христос Који је Пут и Истина и Живот, на
самом нашем почетку је и Први Пророк Цркве,
и као такав Он је описао како ће изгледати живот хришћана: у непрестаној борби за Истину.
А Истина ће бити сами Он, Христос, сами Његов
најчистији Лик, једино ново под Сунцем. Ми
који би дакле требало да знамо историју своје
Цркве и животе наших Светих који су војевали
за изградњу и одбрану Цркве и за одбрану Блиставога Лика и Иконе Господа Исуса Христа,
требало би да знамо и то да је Христос једино
ново под Сунцем; да је Он једини Догмат наше
Свете Цркве у вези са свим осталим догматима;
да је Он Центар нашег Откривења и Предања;
најзад, Центар нашега свеукупнога богословља.
Поводом свих борби вођених у Цркви, једних да
би Христов Лик био разорен, и других да би Ње
гов Лик опстао, подвуцимо да су кроза сву новозаветну историју многи насртали на Господа
Исуса Христа са циљем да нам подметну свој
лик и икону. Али Њега је немогуће заменити.
Баш зато што је само Он под Сунцем Нови Спа
ситељ света.

Црква је поводом Њега сазивала своје Ва
сељенске саборе. Говоримо да је било таквих
седам Васељенских сабора. Званично, њих је седам, али ми имамо бар још три потоња Сабора
који по важности и по истрајности борбе за очу
вањем Христовога Лика и Личности нимало не
заостају за класичних седам Сабора. Дакле свих
сабора Васељенских, као и целокупнога бого
словља Цркве, Центар је Личност Господа Исуса Христа. Његову Икону су наши Оци славно
бранили и одбранили. Данас се воде исте борбе,
против, и за чистоту исте те Иконе и Лика Христовога, и по свему судећи оне ће се водити до
краја историје. Јер ће се још много пута све до
последњег, сво зло сабирати у несветој тројици,
и ради несвете тројице: палог Арханђела, Антихриста и Лажног пророка; ради наношења Цр
кви смртоноснога ударца. Ми хришћани, који
по призвању и по благодати јесмо сасуди Духа
Светога, знамо пророчки да напади на Цркву
неће непријатељу уродити плодом, него про
пашћу: Сатана и Антихрист и Лажни пророк ће
с хуком проћи и нестати, а блистави Лик Господа Исуса Христа Богочовека ће остати да три
јумфује.
Данашњи дан је посвећен Недељи Правосла
вља, тријумфу Православља или сећању на све
оне Саборе, на све оне борбе кроз које су наши
велики Свети Оци проносили Христов Лик у
највишем степену, и исто тако осветљавали ва
сељену на све четири њене стране. Тако бива и
данас, од стране савремених нам Светих Отаца.
А тако ће бити и све до краја историје, до Другога Доласка Христовога. Тада ће коначно за
сијати Христос као Жива Икона, и Његов сјај ће
моћи да гледају само они који су лепоту Ње
говога Лика упијали за свога живота сада и овде
у историји. Дакле, дан победе Православља, дан
победе Христологије, дан победе велике и спа-
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соносне Проповеди о Оваплоћеном Логосу Господу Исусу Христу који је увек заједно са Оцем
Својим и са Духом Светим, јесте предмет и са
држај нашег данашњег литургијског Славља,
нашег тријумфалистичког у добром смислу речи осећања и настројења и самога овога чудеснога Чина; ове литије коју чинимо да бисмо исповедили веру истоветну вери свих наших Светих Отаца. Еда бисмо кроз покајање чинили
најбоље – узрастали у вери, нади, љубави, догматима, истинама Православне Цркве, за шта
су се наши Оци славно изборили; за Лик истинскога Бога и Човека у Оваплоћеном Господу
Исусу Христу.
Бранивши Христов Лик Свети Оци су одбранили Личност Господа Исуса Христа Која воз
глављује Његове две Природе, божанску и човечанску. И наравно, тиме бранили и одбранили
и личност свакога човека призванога да постане
христос и бог по благодати. Ето шта је наш живот и наш хришћански реализам: ми у тајни

очишћења и просветљења нашега лика и срца,
и опет у тајни уподобљења целога нашега бића
Христу. Еда би се све Тајне наше Цркве и све
Њене истине пројавиле на нама, којима је речено и заповеђено да буду свети односно богови
односно христоси. Пред тим узвишеним и речима и захтевима ми не остајемо малодушни,
не постајемо устрашени, не постајемо престра
вљени, већ смирено и покајнички, са пуном вером и надом и љубављу хрлимо Христу. И знамо да ће се кроз све наше немоћи пројавити све
силе Христове, концентрисане око Његове Личности. Јер само тако и ми постајемо праве личности; хришћани у Цркви, уподобљени Личности Господа Исуса Христа.
У том правцу тече и благољепије овога велекраснога дана данашњега у коме смо сви узели
учешћа. Наравно, и ради неизоставнога про
слављења величанственог и неописивог Имена
Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.
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О ПОШТОВАЊУ СВЕТИТЕЉА

Св. Јустин Ћелијски

О ПОШТОВАЊУ СВЕТИТЕЉА,
СВЕТИХ МОШТИЈУ И СВЕТИХ
ИКОНА У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

С

амом природом Цркве као тела Богочовека Христа одређен је однос међу члановима Цркве, па били они на земљи или
на небу. Пошто сви чланови Цркве, као удови
вечноживог Христа, никада не подлежу смрти,
то телесна смрт чланова Цркве не прекида везу која постоји између њих, већ је та облаго
даћена веза увек жива и непрекидна. Сви који
су у Цркви, и на небу и на земљи, сутелесници
су Христови и живи су Богу, кроз све њих стру
ји једна благодат Духа Светог, и сви су домаћи
Богу и сажитељи Светима.1) Сви су они житељи
једног града Божјег – небеског Јерусалима,
чланови „Сабора Светих“ који се никада не
разилази.2)
На основи ове црквене богочовечанске за
једнице свих верујућих у Христу почива и по
штовање Светитеља, као светих удова Христа
- главе Цркве, и као свете старије браће наше
прослављене од Бога. Због тога је још у Старом
Завету речено за Светитеље: „Праведник ће се
спомињати вечно“.3)
Побожно спомињање и поштовање Свети
теља, и пре свих Пречисте Мајке Христа Спа
ситеља, Пресвете Богородице, која је и од Херувима чеснија и од Серафима славнија, сас
тоји се у молитвеном односу према њиховим
христоликим личностима, затим у прославља
њу њихових врлина и светости, чиме се уствари прославља сам Бог који их је осветио и посветио. Ово поштовање бива на славу Божју,
јер је Бог „диван у Светима својима“ (Пс. 67,36),
а нама бива на корист: да би тако подражавали
свети живот и дела Светитеља и смерно се угле
дали на њих.
Побожно поштовање Светитеља састоји се
и у молитвеном призивању њихове благодатне
помоћи, њиховог молитвеног посредовања пред
Богом за нас слабе и грешне, јер су они пред

Богом смелији и моћнији као пријатељи и уго
дници Божји, и јер свесвети Бог „у Светима почива“. Поштовање Светитеља ни у ком случају
не значи њихово боготворење, тј. као да их ми
поштујемо као богове, већ ми њих поштујемо
и призивамо као „слуге Божје“ и „пријатеље
Христове“, као „синове Божје“ у Јединородном
Сину Божјем, Који се изједначио са нама љу
дима да би нас људе изједначио са Богом по
благодати.
Поштујући Светитеље ми поштујемо и њи
хове свете мошти као сасуде благодати Божје,
јер су њихова света и освећена тела благодаћу
постала нетрулежна и чудотворна. Свете мошти су знак Божјег благовољења и благодатног
присуства Духа Божјег у материјалним телима
људским, што преставља такође сведочанство
и залог да ће и тела људска васкрснути и наследити од Бога нетрулежност и блажену бес
мртност и живот вечни.
Ко не прима и не поштује Светитеље и њи
хове свете мошти, тај не прима и не поштује ни
Христа ни Бога Оца (ср. Мт.10,16; 40-41). Јер се
основа поштовања Светих налази у Христу Богочовеку, Који је зато и постао човек да прослави човека, и то и тело му и душу. Ко не по
штује Светитеље као удове богочовечанског
Тела оваплоћеног Господа Христа, тај као да
разоваплоћује Христа и изгони га из тела Ње
говог које је Црква Његова.
Оваплоћење Бога Логоса, Који је живи Лик,
жива Икона невидљивога Бога (Кол.1,15), јесте
основа и за наше побожно поштовање светих
Икона.
Поштовање светих икона постојало је у Цр
кви од самог њеног почетка (о чему сведоче
фреске по најстаријим хришћанским катакомбама, још из другог века у Риму и на грчким
острвима). Зато је Православна Црква на свом
VII Васељенском Сабору осудила јеретике ико
ноборце који су хтели да порекну поштовање
светих икона. Ово поштовање поричу данас и

1) Еф. 2,19; 3,6.
2) Ср. Јев.12,22-23.
3) Пс. 111,6; Приче 10,7.
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неки од секташа, који поричу чак и поштовање
светог и животворног Крста Христовог. Али ми
смо напред већ видели какав спасоносни зна
чај и силу за наше спасење има часни Крст
Христов, због чега са св. Апостолом Павлом и
говоримо, клањајући се Крсту Христовом: „А
ја Боже сачувај да се чим другим хвалим осим
Крстом Господа нашег Исуса Христа“ (Гал.
6,14).

Уз часни и животворни Крст ми побожно
поштујемо и свете иконе, најпре пречасну икону Христа Богочовека, па онда и иконе Пресвете Богородице и Светих Апостола и Угодника Божјих. Јер, по речима Светих Отаца, „по
штовање које се указује икони односи се на
њен Прволик“, на Лице самог Богочовека Христа по чијем лику је и саздан сваки човек (ср.

Иконе ни у ком случају нису идоли (пошто
вање идола Бог је забранио у својој другој заповести датој преко Мојсија), и ми их не сматрамо за нека божанства, него само за свете
слике које је сам Бог још у Старом Завету заповедио да се поштују у храму (скинији) Јев
рејском (види 2.Мојс.25,10-26; 26,1-33; 5.Мојс.
10,1-5). У Новом Завету, од оваплоћења Христова, свете иконе се поштују као света сликовита сведочанства превелике тајне уобличења
Бога Логоса у тело и обличје људско; оне су
Свето Писмо за неписмене; оне су место присуства благодати Божје, због чега су многе свете иконе и чудотворне и мироточиве.
(ТАЈНЕ ВЕРЕ И ЖИВОТА,
Крњево 1985)

Кол.3,10).
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Свети Макарије Велики

О ТОМЕ КАКВУ ПРОМЕНУ И
КАКВО ОБНАВЉАЊЕ У ЧОВЕКУ
ХРИШЋАНИНУ ИЗВРШАВА
ХРИСТОС, КОЈИ ИСЦЕЉУЈЕ
ДУШЕВНЕ СТРАСТИ И БОЛЕСТИ

К

о приступа Богу и заиста жели да буде
Христов следбеник, мора приступити
са циљем да се промени, да измени сво
је пређашње стање и понашање, да се покаже
као бољи и као човек који није задржао ништа
од онога што је било својствено старом човеку,
јер је речено: Ко је у Христу, нова је твар (2.
Кор. 5,17). Наш Господ Исус Христос је управо
због тога и дошао да би изменио, преобразио и
обновио природу и ову душу, коју су услед преступа срушиле страсти; Он је дошао да је поново створи, сјединивши је са Својим сопственим божанским Духом. Он је дошао да оне,
који верују у Њега, учини новим умом, новом
душом, новим очима, новим слухом, новим
духовним језиком, једном речју, да их учини
новим људима или новим меховима, помазавши их светлошћу Свога знања да би у њих улио
ново вино, односно Свога Духа. Речено је, наиме, да се ново вино мора улити у нове мехове
(в. Мт. 9,17).
Када је непријатељ уграбио човека који му
се потчинио, он га је за себе учинио новим: оп-

колио га је шкодљивим страстима, помазао га
је духом греха, улио је у њега вино сваког беза
коња и рђавог учења. Тако је и Господ, избавивши човека од непријатеља, учинио човека
новим, помазао га Својим Духом и улио у њега
вино живота, ново учење Духа. Онај Који је пет
хлебова претворио у мноштво хлебова, Који је
магарици, по природи бесловесној, подарио
глас, блудницу окренуо ка целомудрености,
учинио да ватра, која по природи спаљује, ороси младиће бачене у пећ, Који је због Данила
укротио природу дивљих звери, тј. лавова, Тај,
Светим и благим Духом обећања, може и душу
која је опустела и подивљала од греха, да претвори у Своју благост, кроткост и мир.
Као што пастир може да излечи шугаву овцу и да је сачува од вукова, тако је и једини истинити Пастир, Христос, дошавши међу људе,
заблуделу и крастама прекривену овцу, тј. човека могао да исцели од греховне нечистоте и
куге и да је врати Себи. Пређашњи свештеници, левити и учитељи нису могли да излече душу приношењем дарова и жртава или шкро
пљењем крвљу; они нису били способни да исцеле чак ни саме себе, јер су и они сами били
обавијени слабошћу: Није могуће, каже апостол, да крв јунаца и јараца спере гехе (Јев. 10,4).
Показујући немоћ тадашњих лекара, Господ је
рекао: Свакако ћете ми рећи ову пословицу: Лекару, излечи се сам (Лк. 4,23). Тиме је хтео да
каже: „Ја нисам такав као они, који су неспособни да излече саме себе; Ја сам истинити Лекар и добри Пастир; Ја сам душу положио за
овце, и могу да исцелим сваку душевну немоћ
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и болест; Ја сам непорочна овца која се једном
приноси на жртву, и могу да излечим оне који
Ми приступају.“ Једино Господ може да подари души истинско исцелење, јер је речено: Гле,
Јање Божије, Које узима на Се грехе света (Јн.
1,29), односно, грехе душе која је поверовала
у Њега и која Га љуби од свег срца.
Добар пастир, дакле, лечи овцу прекривену
крастама, док овца овцу не може да излечи. И
ако не буде излечена словесна овца – човек,
неће ући у небеску Цркву Господњу. Тако се и
у Закону говори као под сенком и у виду праобраза (праслике). Ово нам тумачи Дух, обзна
њујући о губавом и о оном који има телесни
недостатак. Тамо је речено: нека губави и онај
који има телесни недостатак не улази у цркву
Господњу (в. з. Мојс. 21,17-23). Губавоме је,
међутим, прописано да оде код свештеника
(јереја) и да га замоли да дође у његов шатор,
да положи руке на губу, на место означено до
диривањем губе, и да га тако излечи (в. з. Мојс.
13). Слично овоме и Христос, истински Архи
јереј будућих добара, снисходећи ка душама
огубавелим од духовне губе, улази у њихов телесни шатор, где лечи и исцељује страсти. Душа тада већ може да уђе у небеску Цркву светих, истинског Израиља. Ниједна душа, која на
себи носи греховну губу страсти, ако не приступи истинском Архијереју и ако је Он још
сада не излечи, неће ући у дом светих, у небеску Цркву. Будући да је непорочна и чиста, ова
Црква захтева и непорочне и чисте душе, јер је
речено: Блажени чисти срцем, јер ће Бога видети (Мт. 5,8).

Она душа, која истински верује у Христа,
мора из садашњег, порочног, прећи у другачи
је, добро стање, и своју садашњу, унижену природу изменити у другачију, божанствену, мора
је учинити новом природом, уз садејство силе
Светога Духа; она тада може да постане корисна за небеско Царство. Ово можемо да достигнемо једино ми, који верујемо, уистину Га љу
бимо, и испуњавамо све Његове свете заповести. Ако је, у време Јелисеја, дрво, које је по
природи лако на води, будући бачено у воду
изнело одатле гвожђе (секиру) које је по природи тешко, онда ће утолико пре Господ још
овде послати Свог лаког, покретљивог, благог
Духа; Њиме ће душу, погружену у воде зла,
олакшати, окрилити и узнети у небеске висине, преобразивши и променивши њену сопствену природу.
У видљивом свету нико није у стању да сам
од себе преплива или пређе море, уколико нема лаку и покретљиву лађу, начињену од дрвета, тако да се може кретати по води. Ако нема
лађе, онај који крене по мору сигурно ће потонути и пропасти. Тако је и души немогуће да
сама од себе пређе, надвлада и преплива горко
море греха, непроходни бездан нечистих сила
и мрачних страсти, уколико у себе не прими
покретљивог, небеског, лакокрилог Духа Христовог, који гази и побеђује свако зло. Она ће
кроз Њега бити у стању да, идући право, ступи
у небеску луку починка, у град Царства. Они,
међутим, који плове на лађи, воду за пиће не
узимају из мора, нити од њега узимају одећу и
храну, него их споља доносе на лађу. Тако ни
хришћанске душе небеску храну и духовну
одећу не примају из овога света, него одозго,
са небеса, и тиме живе на лађи благог и живототворног Духа, пролазећи поред противних,
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нечистих сила поглаварстава и власти. И као
што су све лађе на којима људи могу да пре
пливају горко море начињене од једног, дрвеног вештаства (материје, твари), тако и хриш
ћанске душе, укрепљујући се једним Божанством небеске светлости и различитим даровима једнога Духа, прелазе преко васцелог мора зла.
Лађи је, међутим, за добру пловидбу, потребан кормилар, као и умерен и повољан ветар.
У верној души, све ово јесте Господ. Он души
даје силу да преплива сурове таласе зла, уз
страшно невреме и олујне налете ветрова греха. Он Сам кроти таласе, онако како то само
Он зна, и чини то са силом, брзином и умећем.
Без небеског Кормилара, Христа, никоме није
могуће да пређе зло море мрачних сила и узбуркане таласе горких искушења, јер је речено: Уздижу се до небеса и силазе до бездана (Пс.
106,26). Сва вештина управљања лађом, вође
ња битке, издржавања искушења – позната је
Ономе Који је ходао по узбурканим таласима,
јер је речено: И Сам будући кушан, може помоћи
онима који бивају кушани (Јев. 2,18).
Због тога би требало да наше душе из сада
шњег пређу у другачије стање, да се природа
промени у божанствену, да се од старе учини
нова, односно од недоличне и неверне - добра,
часна и верна. На тај начин ће доћи до доброг
устројства и бити корисна за небеско Царство.
Говорећи о својој промени и о томе како га је
Господ уловио, блажени Павле пише следеће:
Стремим не бих ли достигао, као што мене до-

стиже Христос (Фил. 3,12). Како га је Бог уловио? Када побуњеник некога зароби, он га одводи код себе а затим истинити цар зароби самог побуњеника. Тако се догодило и Павлу:
док је у њему деловао побуњенички дух греха,
он је прогонио и пљачкао Цркву; пошто је тако
поступао услед незнања, не да би се противио
Богу него да би се, наводно, подвизавао за истину, Господ га није презрео, него га је уловио.
Небески и истинити Цар, Који га је неизрециво
обасјао, удостојио да чује Његов глас и ударио
по лицу као роба, подарио му је слободу. Видиш ли Господњу доброту и то да душе, привезане за порок и сурове, Господ у једном тренутку може да измени и да им подари Своју
благост и мир?
Све је могуће за Бога, као што се догодило
и са разбојником; у једном тренутку он је, преображен вером, био уведен у рај. Господ је због
тога и дошао да би променио наше душе, да би
их пресаздао и учинио причаснима божанској
природи (као што је и написано, в. 2 Пт. 1,4),
да би у нашу душу положио душу небеску, божанског Духа, који ће нас руководити ка свакој
врлини, да бисмо могли да живимо вечним
животом. Због тога смо обавезни да свим ср
цем верујемо у Његова неизрецива обећања,
јер је веран Онај Који је обећао. На нама је да
љубимо Господа, да се свим силама трудимо
да напредујемо у свим врлинама, да неуморно
и непрестано тражимо, да бисмо целовито и
савршено примили обећање Његовог Духа и да
би наше душе оживеле док смо још у телу. Ако
душа, због своје велике вере и молитава, још у
овом свету не прими у себе светињу Духа и ако
не постане причасна божанској природи, сје
дињујући се са благодаћу, уз чију помоћ може
непорочно и чисто да испуни сваку заповест,
она неће бити достојна небеског Царства. Оно
добро, које је неко стекао овде, у онај дан ће за
њега значити живот, по благодати Оца и Сина,
и Светога Духа, у векове. Амин.
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ЛАЗАРЕВА СУБОТА И ЦВЕТИ

Протојереј Александар Шмеман

ЛАЗАРЕВА СУБОТА И ЦВЕТИ
Обшчеје воскресеније, прежде твојеја страсти ув
јерјаја, из мертвих воздвигал јеси Лазарја Христе
Боже. Тјемже и ми јако отроци побједи знаменија
носјашче, тебје Побједитељу смерти вопијем: оса
на во вишњих, благословен грјадиј во имја Гослодње.
Опште васкрсење пре страдања Свога потврђујући,
из мршвих подигао јеси Лазара, Христе, Боже. Стога
и ми, попут деце знамења победе носећи, Теби, Побе
дитељу смрти кличемо: Осана на висинама, благословен Који долази у име Господње!

В

елики пост се завршава двама светлим и
празничним данима, боље рећи – своје
врсним двоједним и дводневним праз
ником. То су: Лазарева субота – дан у који Цр
ква празнује Лазарево васкршење*), то јест чу
до које је Христос учинио подигавши из мртвих
свог умрлог пријатеља Лазара и Цвети – дан у
који Црква празнује свечани Христов улазак у
Јерусалим, шест дана пре него што је био пре
дан на страдање и крсну смрт. Црква нам овим
празницима још једном – пре нашег уласка у
жалост и таму Страсне седмице у којој ћемо
поново постати сведоци Христовог страдања
– открива истински смисао Христове вољне
жртве и Његове спасоносне смрти.
Христос се – у време када је умро Лазар –
налазио далеко од Јерусалима. Христос је сти
гао у Витанију четири дана после Лазареве
смрти и тамо затекао Лазареве сестре Марту и
Марију и Лазареве пријатеље како горко плачу
и тугују за својим умрлим пријатељем. Јеван
ђеље по Јовану подробно описује тај сусрет.
Јеванђелист Јован најпре описује разговор ко
ји су Марта и Марије водиле са Христом. Обе

говоре Христу: „Господе, да си Ти био овде, не
би умро брат мој…“. Христос одговара: „Вас
крснуће браш твој“. Но, и поред тог Свог одго
вора Христос се и сам – како пише јеванђелист
Јован – „потресе у духу и сам се узбуди“ (Јн.
11, 33) видевши уплакане Лазареве сестре и
мноштво Јудејаца који су ишли за њима двема
и плакали. Христос креће ка Лазаревом гробу
и Сам почиње да плаче. Они који су били крај
Христа говоре међу собом: „Гле, како га је во
лео!“. Христос заповеда присутнима да одгур
ну камен који је био наваљен на гроб. Када су
одгурнули камен Христос – по речима јеван
ђелиста Јована – „викну громким гласом: „Ла
заре, изађи напоље!“. И изиђе умрли увијен по
рукама и ногама погребним повојима, и лице
му убрусом повезано“ (Јн. 11, 43-44).
Који је смисао овог догађаја који Црква та
ко светло, радосно и победно празнује на Ла
зареву суботу? Како спојити жалост и сузе Хри
стове са Његовом силом којом је васкрсао мрт
вога Лазара? Црква празновањем Лазареве су
боте одговара: Христос плаче зато што је у
смрти свог пријатеља сагледао тријумф смрти

*) Треба правити и језичку разлику између Христовога Васкрсења и општег васкрсења мртвих (после кога више
неће бити смрти), са једне стране, и Лазаревог васкршења, са друге стране, тј. подизања мртвога Лазара из мртвих,
које Христос – „потресавши се у духу“ и пустивши сузе над трагичном судбом човековом у овом свету – саврши у
Витанији, а после кога се поменути Лазар, када му се извршило време, упокојио као и сваки други човек (прим. прев.).
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у свету, смрти коју Бог није створио, а која је
загосподарила и госиодари светом, затровав
ши свеколики живот и претворивши га у бе
смислено смењивања дана, који се неумитно
урушавају ка пропасти.
И, гле, ево Христове заповести: „Лазаре,
изиђи напоље!“. То је изазов који Христос упу
ћује смрти. То је заповест којом Христос обја
вљује рат смрти. То су речи којима Христос
објављује да сама смрт мора бити умртвљена и
уништена. То је чудо љубави која тријумфује
над смрћу. Да би уништио смрт и њену тмину
сам Христос – а то значи сам Бог, сама Љубав,
сам Живот – силази до гроба Лазаревог, силази
да би се тамо лицем у лице срео са смрћу, да би
је разрушио, да би нам даровао нам вечни жи
вот за који нас је саздао Бог.
Идућег дана Христос улази у Јерусалим.
Али, овог пута не овако као што је много пута
раније долазио, као непознати и непризнати
странац. Не, овог пута Он – Који никада није за
Себе тражио ни славе, ни власти – свечано ула
зи у Јерусалим. Он пре тога заповеда Својим
ученицима да му доведу младу магарицу, седа
на њу и тако улази у град где Га дочекује мно
штво људи и деце са палмовим гранчицама у
рукама. Ти људи и та деца Га поздрављају дре
вним поздравим којим су се Јевреји обраћали
само цару: „Осанна! Благословен Онај Који
долази у име Господње! Осанна на висинама!“.
И како пише јевађелист Матеј: „Кад Он уђе у
Јерусалим, узбуни се сав град говорећи: Ко је
то?“ (Мт. 21,10).
Шта значи све то – то мноштво људи, те пал
мове гранчице, ти громки поздрави намењени
само цару, та ликујућа радост? Зашто се сваке
године сећамо тог догађаја са таквом радошћу
као да и сами стојимо на улицама светога гра
да, и чекамо Христа, и срећемо Га, и радујемо
Му се поздрављајући Га тим поздравом, тим
вечним „Осанна“? То значи да је Христос – ма
кар се то збило одавно и то само у том једном
једином, далеком граду – ипак био Цар, да је
Христос царевао и био признат од стране на
рода као Цар! Да, Христос је учио о Царству
Божијем, о Свом будућем царевању. Али, тог
дана – шест дана пре Пасхе – Он је јавио Своје
Царство и овде на земљи, Он је открио Своје
Царство људима, позвавши их, а са њима и све
нас да постанемо грађани тог Царства, да по
станемо поданици тог смиренога Цара без зе

маљске власти и земаљске моћи, али Цара све
силном Својом љубављу.
Живимо у свету, у државама које су се од
рекле Бога, које су искључиво занете саме со
бом, које стално стрепе за своју власт, силу,
моћ и победу. У том свету готово и да нема ви
ше места за Божију љубав, Божију светлост и
Божију радост. Али, гле, на тај јединствени дан,
на Цвети – док стојимо у препуним црквама –
опет и опет одјекује оно исто царско „Осанна!“,
и ми изнова говоримо себи и свету око себе, и
сведочимо: није умрло, није нестало, није иш
чезло са лица земље Царство Христово које је
тако јарко засијало у тај дан у Јерусалиму.
На Цвети се обраћамо изнова Богу говоре
ћи: Ти си једини Господ, Ти си наш једини цар,
ми знамо и верујемо и исповедамо да ће по
бедити Царство Твоје љубави, Царство Твоје
победе над грехом, злом и смрћу, и знамо да
нам радост те вере нико одузети не може. И
премда људи све своје наде полажу на силу и
насиље, и премда људи верују само у оружје,
затворе и страх – победиће Царство Твоје! И
премда људи муче друге људе – победиће Цар
ство Твоје! Не, неће се још дуго одржати то зе
маљско царство насиља, зла и лажи. Срушиће
се, као што су се срушила сва претходна цар
ства земаљска, као што су нестали сви прет
ходни силници овога света. А Твоје Царство,
Господе, трајаће заувек! И доћи ће време када
ћеш љубављу Својом утрти сваку сузу са очију
наших, када ћеш у мору радости Своје расто
пити сваку жалост људску, када ћеш светлошћу
вечности Своје обасјати свет који си створио!
На Цвети увек изнова постајемо свесни да
Христос после Свог свечаног уласка у Јеруса
лим креће на страдање и према крсној смрти.
Но, светлост која се запалила у свету на Цвети
обасјаће и бездану тмину Његовога страдања.
Три дана после Крста и крсне смрти почиње
да свиће зора неизрециве васкршње радости.
Васкрсење Христово и јесте прави смисао и си
ла Лазареве суботе и Цвети, тих задивљујућих
дана у које се – привевши наш пост крају –
припремамо да до краја следимо Христа у Ње
говом вољном страдању, у Његовом победном
силажењу у смрт, у Његовом преславном Вас
крсењу у трећи дан по Распећу.
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(Из књиге: ТАЈНЕ ПРАЗНИКА,
Светигора 1996)
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Сања Николић, вероучитељ

Хришћанско схватање личности*)
…Савремени човек осећа тежњу ка
истинској слободи, тражи смисао
свог бића и постојања, као што су
то чинили многи људи кроз векове. Данас живимо у тзв. масовном
друштву, где се човек сматра тек
биолошким бићем или бројем, а
велика важност придаје се машинама, технологији и капиталу, што доводи да су чак и међуљудски односи механизовани. Изражен је индивидуализам, где се човек схвата као особа, као свеукупност специфичних особина (физичких, интелектуалних,
моралних и др), а са друге стране, „колективизам“ у друштвено-политичком животу човека
утапа у масу у име јединства. Потрошачка ин
дустрија своди човека на број, обезличује га.
Породица као основна ћелија друштва данас је
у озбиљној кризи, присутан је велики пореме
ћај схватања система вредности.
Постоје бројне теорије о теми коју можемо
назвати о човеку, о личности, о ипостаси, о он
тологији човековој и слично, из различитих
области изучавања религије, философије, пси
хологије, политике, социологије…
Православље свету открива схватање личности које извире из богословља Цркве, за разлику од Западног приступа на основу философских и психолошких претпоставки.
У Западној теологији главна својства личности су самопознање, способност размишља
ња и пре свега свест. Када човек успе да сазна
себе и када се постави у простору и времену,
тада он постаје личност и лице са идетитетом.
Овакав начин размишљања уводи Блажени
Августин, а формулише Боетије у познатој де
финицији: „Личност је индивидуална суштина
рационалне природе“. Појам индивидуа означава издвојену, самосвесну јединку која се може замислити без односа са другим бићима,
чак човек је утолико већи уколико је незави
снији од других. Рене Декарт својом чувеном
изреком „Мислим – дакле постојим“ даје те
мељ модерној мисли и схватању да је човек
мерило истине, јер поседује ум. Намеће се пи
тање како у складу са оваквим схватањем чо-

века гледати на болесне људе који
имају поремећај рационалног ра
суђивања? Да ли неко са таквим
поремећајима јесте човек-личност? Да ли је за једну мајку дете
које има сличан поремећај мање
човек – личност?
Током вечерашњег предавања ба
вићемо се одговорима на питања: Како
човек постаје личност? Зашто је заједница
с Богом извор живота? На који начин људи
учествују у Тајни Христовој? Зашто је Св. Ли
тургија икона будућег Царства и центар хриш
ћанског живота?
Православно објашњење појма личности
полази од кападокијских Отаца, који су изразили правилно веровање у Свету Тројицу, обја
шњавајући појмове личности и природе. По
јам који се користио у античкој философији да
означи личност-лице-просопон значио је пре
личнину, улогу, маску, користио се у позори
шној употреби и водио схватању да се један
Бог јавља у различитим улогама (Савелијева
јерес). Да би избегли нејасноће који је овај
појам носио, Кападокијски Оци за означавање
личности користе појам ипостас, који је на
грчком језику означавао конкретно и потпуно
биће, а не улогу или маску коју неко конкретно биће употребљава. Са друге стране да би
објаснили да не верујемо у три Бога, објаснили
су да појам суштина или природа јесте оно што
је заједничко, опште, а личност или ипостас је
начин постојања суштине. Бог у кога хришћани
верују јесте Света Тројица, заједница три личности – ипостаси, Отац, Син и Свети Дух, који
имају заједничку божанску природу или суштину. Даљи развој богословља личности искристалисао се кроз христолошке расправе, а резултирало је прецизним дефинисањем природе и личности при објашњењу ипостасног сје
дињења божанске и човечанске природе у Хри
сту од стране Васељенских сабора. Свети Максим Исповедник одговарајући на христолошке јереси, учи да енергија и воља припадају
природи, да свака природа делује енергијски
и вољно од себе, а личност одређује начин соп-

*) Са предавања на часу веронауке за одрасле на празник Сретења Господњег 2014. г. при саборном храму у Крушевцу
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ственог дејства, које припада суштини.
Бог нам се као слободна Личност открива
још у Старом Завету, Он за себе каже: „Ја сам
онај који јесам“, дакле не нека безлична природа или виша сила, већ конкретно биће. Он је
Бог Аврама, Исака, Јакова… он ступа у однос
и остварује заједницу са конкретним људима
јер је слободна личност. Он је тај који је створио све видљиво и невидљиво ни из чега, слободно из љубави. Постојање света јесте израз
воље Божије, будући да је плод воље, љубави,
Бог жели да свет вечно постоји. Бог је све што
је створио, учинио „кроз Христа, за Христа и у
Христу“. Свети Маским Исповедник је посебно истицао да је Тајна Христова – сједињење
божанске и човечанске природе у личности
Сина Божијег, предвиђена пре свих векова као
циљ стварања света и његово обожење.
Врхунац Божијег стварања света јесте ства
рање човека. Човек је створен по „икони Божи
јој“, налик Богу, као разумно биће које има
слободу избора. Заповест Божија, да човек не
једе од дрвета познања добра и зла, имала је за
циљ да човек слободно пројави своју слободу.
Природно кретање човека ка коначном циљу,
које му је Бог поставио, прекинуто је својевољ
ном побуном његовом против свога Творца.
Уместо да постигне постављени циљ, човек је
промашио, а последица греха је смрт. Св. Максим коментаришући један текст Дионисија
Ареопагита, грех дефинише као: „лишеност и
као удаљеност од оног доликујућег; што ће ре
ћи, као промашај и као отпадништво од доброг“ У истом тексту, одмах затим, следи позната метафора из стрељаштва: „грех је, каже
се тамо, погрешно одапета стрела која прома
шује свој циљ“. Проблем превазилажења смрт
носи не спада у проблеме који се могу прева
зићи примењујући позитивне етичке норме,
већ је везан за онтологију.
Св. Максим Исповедник истиче да је нама
познати начин биолошког разможњавања последица првородног греха. Биолошко рађање
нових људи јесте начин да се осигура трајање
људске природе, јер рађањем нових људи људ
ска природа опстаје. Трагедија је што конкретни људи умиру. Новорођени се развијају докле
не достигну зрелост да се размножавају, а потом организам почиње да пропада, да умире.
Новорођено биће је смртно, јер је плод природних односа, тј. односа смртне природе унутар ње саме, а не са другим који није од при-

роде и који не извире из створене природе, тј.
са Богом. Заједница у којој се развија му је наметнута и заједница је са смртним лицима,
слобода нагони човека да се оствари као непо
новљива личност и неминовно води човека ка
промени односа у којима живи. Суштина апсолутне слободе је у томе да сама (личност) без
икакве зависности или неопходности, без ика
квог ограничења одреди своје биће.Таква је
слобода Бога, а човек такву слободу нема. Ис
кушење за тварну слободу, која је слика Божије
слободе, јесте да сама сазда своје биће, да га у
свему сама одреди, да сама постане бог, одби
јајући да прихвати оно што јој се даје, будући
да у томе постоји осећање зависности. Преподнобни Силуан Атонски говорио је да се и
ово искушење, као и свако друго, савлађује вером у Бога. Вера у доброг и милостивог Бога,
вера да је Он изнад сваког савршенства, привлачи благодат у душу. Тада нестаје тегобни
осећај зависности, јер душа воли Бога као ро
ђеног Оца и живи Њиме.
Слобода човекова се састоји у томе да се човек ослободи од „апсурдног стремљења ка не
бићу“. Господ Исус Христос каже људима да
ако желе да имају заједницу са Богом, треба да
оставе своје природне родитеље, оца, мајку,
браћу и сестре и да пођу са Њим. За оно за шта
је човек највише везан, што највише воли, то је
његов Бог и извор његовог постојања. „Јер тамо
где је благо ваше“, каже Господ „тамо ће бити
и срце ваше“.
Пут духовног узрастања у Христу различит
је код сваког од нас људи јер се сви као личности међусобно разликујемо. Сваки човек је је
динствена и непоновљива личност, па је самим
тим однос са Богом и људима различит – је
динствен и непоновљив. Немогуће је успоставити неки образац за духовно напредовање јер
је у вези са нашом слободом, љубављу, отво
реношћу и могућношћу да примимо Божију
благодат.
Свети Оци, као сасуди Божије благодати,
упућују нас да се током духовног узрастања
издвајају три ступња, степенице којима човек
корачајући напредује. О степенима – роба, на
јамника и сина, на поуку нама вернима, говорили су Св. Василије Велики, Св. Максим Исповедник, блаженопочивши Патријарх српски
Павле, а пре извесног времена тумачећи Је
ванђеље на проповеди у цркви „Св. вел. муч.
Марине“ у Доњем Видову (тада мојој парохиј

14

ХРИШЋАНСКО СХВАТАЊЕ ЛИЧНОСТИ

ској цркви) и наш Епископ крушевачки Давид.
Пут од индивидуе до пуне саборне личности је дуг. Треба изронити из мора овосветских
заблуда и ући на брод – у Цркву. Они који телесно мисле и живе, требају се, за почетак, окренути духовним вредностима. Ап. Павле нас посланицом учи: „ако живите по телу, помрећете;
ако ли Духом дела телесна умртвљујете, живе
ћете“ (Рим. 8,13). У савременом свету је изражен индивидуализам, цени се самосталност,
самопоуздање и независност појединца. У ери
компјутеризације и масовних медија окружени смо разноликим шаренилом светског бив
ствовања. Наша чула надражују разне мате
ријалне појаве, а ум преоптерећују разне ин
формације, па је тешко изградити исправну
свест о нашем месту и улози у творевини Бо
жијој. Успостављање односа са другим личностима све теже се остварује. Многи се осећају
усамљено, депресивно, уплашено, изгубљено...
Треба, дакле, пронаћи степенице узрастања у
љубави према људима и усхођења ка Богу.
Св. Максим Исповедник каже да је три вр
сте оних који се спасавају: верујући (они који
се уводе у веру), врлински (они који у вери на
предују) и „зналци“ (они који су савршени);
односно робови, најамнци и синови.
На првом ступњу налазе се људи који схвативши да Бог постоји, Бога доживљавају као
Свемогућег Творца у чијим је „рукама“ човеково постојање. Роб свестан апсолутне зависности од свог власника у страху од казне извршава вољу свог господара. На духовном плану то су људи који из страха од смрти и пакла
испуњавају Божије заповести. На следећем
степенику – најамника су људи који као слуге
раде за плату, „који из чежње за обећаним добрима трпељиво подносе „дневни труд и же
гу“(Мт. 20,12)“. Како на првом, тако и на другом ступњу, слобода човекова је потиснута.
Страх или исчекивање плате условљавају човекове поступке, човек тежи да се избори за себе,
циљ је спасење човеково. Човек на овим степенима не може да се испољи као саборна личност. Себељубље је изражено и представља пре
преку и богољубљу и братољубљу. Однос који
се остварује са Богом на прве две степенице је
однос роба или слуге према господару, а однос
према људима је регулисан законима – заповестима којих се треба придржавати. Многи
антитеисти (атеисти), услед свог неразумевања
хришћанства, сматрају да Црква држи своје

вернике покорним управо уливајући им страх
и држећи их у „робовском“ положају, што је,
наравно, нетачно. Хришћани на овом ступњу
не могу опстати, јер је прва и основна одлика
хришћана слобода. Крштењем се слободно „у
Христа облачимо“ (Гал. 3,27). Нико не може
наредити некоме да у Господа Исуса Христа
верује или не верује, а када човек слободно заволи Бога спреман је и умрети исповедајући
своју веру. Многи свети мученици потврдили
су својим примером да су вера и љубав важни
је, јаче и од смрти.
Господ Исус Христос нас двема највећим
новозаветним заповестима о љубави према Богу и ближњима (Мт. 22: 37,39) позива да постанемо „синови“. Син испуњава вољу очеву слободно из љубави према оцу, „због начина и
својствено добровољне душевне чежње и наклоности према добру, слично ономе сину, коме је речено „Сине мој, ти си увек са мном, и
све моје твоје је (Лк. 15,31). Благодатни дар
усиновљења дат нам је преко Светог Крштења
у Духу Светом, дата нам је могућност да се обу
чемо у новог човека, „који се обнавља за по
знање „онога који га је саздао“ (Кол. 3,10), а
изнад свега позвани смо да се обучемо, у љубав
која је свеза савршенства (Кол 3,14)“. Љубав
исказана према свакоме од најмање браће (Мт.
25: 40,45) показатељ је љубави према Богу.
Онај ко воли и непријатеље и достигне љубав
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подобну Христовој, испуњава јеванђељски захтев: „да будете синови Оца својега који је на
небесима; јер Он својим сунцем обасјава и зле
и добре; и даје дажд праведнима и неправеднима“ (Мт. 5, 44-45). Синовски степен подразумева да мислимо, осећамо и чинимо све из
љубави према оцу и према брату. Преосвећени
владика крушевачки Давид је у поменутој проповеди нагласио да једини начин да се буде и
опстане хришћанином јесте „да се буде сином
– бити син и то син Оца небескога, бити дакле
брат, и то брат нашега Богочовека, брата и
пријатеља и Спаситеља Господа Исуса Христа,
јесте тај циљ према коме нас окрећу све јеван
ђељске приче…“
Јеванђељска прича о блудноме сину, која ће
бити сутра прочитана на Светој Литургији учи
нас колико је велика радост на небесима за
сваког грешника који се каје, управо користе
ћи за пример однос љубави оца према сину
који се враћа из „земље далеке“, потрошивши
богатство које је од оца наследио. Свако оде
љивање од заједнице са Богом удаљава човека
у „земљу далеку“ површински сјај и лепота
кретања се касније претварају у муку, немир,
беду и глад. Када се својевољно, вођени разним страстима удаљавамо од Бога, одлазимо и
просипамо Божанске дарове, а када огладнимо веома, дошавши к себи, сетимо се Оца у ко
ме је изобиље. Покајање нас враћа Отацу нашем небеском, који се радује сваком човеку
који се врати у окриље Цркве, као отац у причи
радује се повратку сина, који изгубљен беше и
нађе се и мртав беше и оживе. Само истинским
покајањем Бог нас прима у заједницу светих,
где је велика радост и весеље, где нам живот
вечни дарује бесмртни Бог.
Свети Григорије Палама говорећи о разлици између маске и личности, каже да када се
ум расеје кроз чула у спољашњи свет и постане
роб свога окружења, онда се човек претвара у
маску. Када се ум, из стања расејаности и бу
ђења, врати у срце, он тада „види одвратну маску са њеног збрканог наличја“ и тада у човеку
започиње најдубље покајање. Што је покајање
снажније, то благодат Божија више живопише
подобије на основу обрасца (иконе) а то по
добије је трајно и неотуђиво, покајањем се од
бацује „одвратна маска“ и тиме постаје личност. Кроз добро живљење, кроз подвиг, човек
оделотворава образ и узраста до подобија. Кроз
подвижништво и светотајински живот човек

бива узведен „у личности Исуса Христа“, кроз
то кретање он се сједињује са Христом, који је
у вечној заједници са Богом Оцем и Светим
Духом.
Св. Максим у спису „Мистагогија“ каже: „не
удаљујмо се, дакле, од Свете Цркве Божије, ко
ја садржи тако велике тајне нашега спасења у
свештеном устројству божанских символа ко
ји се у Њој извршавају. Преко тих тајни свакога од нас, који богоугодно живи, Црква изгра
ђује по Христу сразмерно његовој могућности,
и тиме показује, као последицу хришћанског
живота, благодатни дар усиновљења који му је
дарован преко Светог Крштења у Духу Светом“.
Управо у Цркви личности „сраставају и сједи
њују се један с другим простом и недељивом
благодаћу и силом вере“(Мист. А-3., PG 91,
668) Љубав за хришћане недвосмислено значи
волети другог, а не само себе, а у Цркви „нико
ништа не издваја од општега ради себе“. С друге стране, себељубље има за поседицу грех, ко
ји представља отуђење и то у онтолошком, нај
дубљем и најтрагичнијем смислу. Љубав се ра
ђа од бестрашћа, што значи да волети може
само биће које је „слободно од ствари“. Подвигом се личност делатно труди да се удаљи од
страсти и греха, да кроз служење другоме искаже своје уподобљење Христу. Љубав је директно повезана са слободом личности. Само
у љубави личност може постати стварно отво
ренa према другоме, који личности даје непо
новљив и јединствени идентитет. У Цркви се
сваки човек пoјављује као биће са својим посебностима, постојећи на слободан начин у
љубави са другим личностима. Љубав која по
тврђује биће другога поред себе, и свих заједно
око Христа на Литургији Духом Светим успо
ставља заједницу будућега века.О љубави Св.
Максим говори као о врхунцу човековог ос
тварења као личности: „Јер најсавршеније је
дело љубави и врхунац њеног дејства кроз ме
ђусобну размену досегнути (то) да се (лична)
својства оних што их љубав обједињује међу
собно сапотврђују… што човека (напослетку)
чини Богом“.
Остварење човека као истинске личности мо
гуће је, дакле, само у Цркви, јер човек својим
новим начином постојања који није утемељен
на природној нужности, одбацује смртни начин
постојања и предпостоји у Будућем Царству ко
је је испуњење Божијег плана о творевини, а самим тим и истинско постојање света.
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Приредио: Протојереј ставрофор Драги Вешковац

ПОУКЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
О нашем времену
Понављам и себи и вама, и нас је Господ послао у наше време и поставио задатке које сваки
од нас треба да изврши, и у својој породици, и у
друштву, и у Цркви, и у целом човечанству. Да
ли ћемо ми те задатке, понављам и говорим опет,
извршити најбољом снагом коју нам је Бог дао,
и најбољом вољом, то зависи од нас. Ми се често
изговарамо: да смо се родили у неко сретније и
боље време, и ми би били бољи. То је само изговор! Бог нам је дао снаге кад нас је поставио у
ово време које су нам потребне, уз Његову благодатну помоћ, да ми издржимо, одолимо и извршимо своје задатке. Ако ли снаге будемо расипали на ништавне ствари, нећемо их имати за
оно што је најглавније. А поред тога, живећи супротно ономе што Бог заповеда, ми нећемо хтети после да идемо Његовим путем. И отићи ће
мо у супротном правцу и заслужити муку вечну.
Или блаженство Царства Небескога – „што око
не виде, и ухо не чу, и на срце човеку не дође,
што је спремио Бог онима који га љубе“ (1 Кор.
2,9), или муку вечну „где црв њихов не умире и
огањ се не гаси“ (Мк. 9,44).

Царство Небеско је наша права
Отаџбина и Домовина
Да се трудимо да веру своју извршујемо у све
тим и честитим делима, и да се тиме приближимо Богу и будемо достојни наших предака, који
су то знали и то чинили и за овога света, и зато
ушли у Царство Небеско које је права наша Oтаџ
бина и Домовина. И да знамо шта је прави смисао нашег живота, да овде својом светом вером
православном и животом по тој вери, заслужимо онај свет непролазни, блаженство у оном
свету са блаженим небеским силама, и блаженим оцима и матерама нашим у близини Божи
јој, у заједници Цркве Божије, која је у слави. То
говорим увек и себи и вама, браћо и сестре, јер
нам ваља отићи са овога света, стати пред Суди
ју праведнога. Приговарају нам неверници да
ми православни свештеници верне не само опо
мињемо, него да их плашимо, плашимо смрћу.
То не стоји. Ми и себи, браћо и сестре, и свима
онима који имају уши да чују износимо истину.

Отићи ћемо са овога света. То знају и неверници, али они не знају и неће да знају да је душа
бесмртна и да она одлази пред лице Божије да
прими или блаженство вечно или муку вечну. А
ми то треба да знамо, да будемо они који знају
шта раде. То вам стављам на душу и срце.

Љубав нас уједињује са Богом
Љубав је највећа врлина, али се до љубави
која је највећа и која је „свеза савршенства“ не
може доћи наједанпут, док се прво не стекну и
остале врлине, почевши од смирености, од сми
рења.
И Апостол Павле нас опомиње на то да „сад
остаје вера, нада, љубав, али је љубав највећа“ (1
Кор. 13,13). Наиме, кад будемо своје срце очистили, онда ћемо моћи да видимо Бога и овде у
овом свету, а видећемо Га и у ономе, ако се удо
стојимо да гледамо Његово лице, ако не будемо
послани због својих греха у таму вечну. Тада ће
вера наша прећи у знање, у гледање. А нада, нада ће прећи у остварење. Наша је нада да ћемо
ући у Царство Небеско, бити у броју свију оних
светих и гледати лице Божије. Нада ће наша дакле, прећи у остварење. А љубав, она нема у шта
више да пређе. Она ће бити и сада и тада веза
наша с Богом, љубав која нас уједињује са Богом, уједињује све наше снаге и оне рационалне
у нама, уједињује нас са свима људима добре
воље и онда имамо мир. Зато је љубав највећа
врлина. Трудити се дакле, да идући Царству Бо
жијем, испуњавајући заповести Божије спремамо се редом свакога дана за достизање те најве
ће врлине, уласка у Царство Божије и љубави
која ће нас ујединити са Богом и свима светима.
Бог вас благословио!
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Свештеник Радиша Јовановић

СЛУЧАЈ МАЛОГ ЈАНКА*)

Д

ан пријатан, ни топао ни хладан. Тек што
сам се вратио са парохије. Млади пар долази у порту цркве. Отац носи дете на рукама. Прилазим и поздрављам се са њима. На
лицу им забринутост. Говоре ми да су дошли до
храма ради молитве и да упале свеће за здравље
детета које је од пре неколико дана престало да
хода. Показују ми. Чим га спусте, дечак почиње
да се жали да га боле ноге и хвата се за једног од
родитеља. Посматрам га. Црнокос, предшколског узраста, са страхом у очима. Смирује се у
наручју родитеља.
Ми настављамо са разговором. Сазнајем да
су га водили лекарима; на основу прегледа и
анализе крви нема трагова болести. Обављена
су снимања и управо очекују резултате. Дете је
вођено и код психијатра. Но, све је без успеха.
Решили су да се обрате цркви за помоћ. Из јед
ног су села са суседне парохије, али су желели
да дођу у наш храм. Код врачара нису одлазили.
Саветујем их да то не чине нипошто.
Улазимо у храм на молитву. Стрепња на лицима свију нас и жеља да ово младо створење
посети милост Божија, да се оно исцели и врати
свом безбрижном животу.
Молитва је у људима пробудила још већу отвореност. По завршетку настављамо разговор
испред храма. Дете, у наручју једног од роди
теља, приљубљено уз њега, постаје расположено
за разговор. Посвећујем му пажњу. Затим се
обраћам родитељима. У мени се буди једна слу
тња. Дечак је јединац својих родитеља. Као и
већина такве деце, ужива велику љубав и при
вилегије од родитеља, неподељену са неким од
браће или сестара. Понекад привилегије и па
жње у таквим ситуацијама буду веће него што
би требало. Постављам питање није ли дете извесно време пре своје немоћи доживело какав
стрес, трауму, који се затим одразио на његово
стање.
Родитељи поричу, јер су сигурни да му пру
жају много, и да је оно веома пажено. Ја пажљиво
инсистирам да се присете, да се мислима врате

уназад. Помажем им могућим претпоставкама.
И сами се труде, али без успеха. Наједном, мајка
се присећа једног догађаја и исприча ми: Недавно су били у гостима код својих рођака (или
пријатеља, не сећам се засигурно). Тамо је имао
друга приближних година и играли су се разним
играчкама. Када су стигли натраг својој кући,
видели су да дечачић има код себе мали аутомобил који није његов. Морао је да призна - играчка му се свидела, па је пожелео да је присвоји.
Како је знао да је то забрањено, а играчка је била
мала, он ју је ставио у своју чизмицу коју је затим обуо када су пошли кући (можемо претпоставити да му је помало стискала стопало у тој
чизми). Тако је играчка доспела у његов дом.
Родитељи су били љути, јер нису желели да
им дете буде такво. Зато га је мајка укорила и
рекла му да ће она умрети ако он буде и даље
узимао и крио оно што није његово.
Једне од наредних вечери дечак се пробудио
у страху и пожалио се да га боле ноге. Сутрадан
већ није могао да хода. Страх је надвладао по
кајање и грижу савести, и немоћ се уселила у
детињу душу и тело. Следе одласци лекарима и
психијатру, а затим и овај долазак у нашу цркву.
Родитеље упућујем на молитвено правило и
редован одлазак празницима на богослужења.
Дечаку говорим о једном добром човеку који је
чинио чуда и волео све честите људе, а нарочито
децу. А како је, поред тога што је човек, истовремено и Бог, Он може да помогне сваком ко му
се помоли и пожели да буде добар. И да сачува
људе које ми волимо и за које се молимо. Пошто
воли децу, и њему ће сигурно помоћи. Следећи
пут, када се будемо видели, играћемо се лоптом.
Поново сам родитеље детета замолио да от
поштују савете лекара и сачекају резултате, мада лично не очекујем да ће се ишта пронаћи и да
је у питању проблем друге врсте, који ћемо уз
Божију помоћ и милост решити. Чврсто су ми
обећали да неће одлазити врачарима, и да ће
учинити све што је до њих да би се Господ смиловао и подарио исцелење.

*) Име је у тексту, из разумљивих разлога, намерно промењено.
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После неколико дана родитељи поново долазе са дететом. Потврђују ми да по налазима лекара нема ничега. Дечаку је нешто боље. Замолили су ме да поново прочитам молитву, што
сам и учинио. Затим сам узео лопту и замолио
Јанка (тако се дечак звао) да испуни обећање: да
играмо фудбал. Пристао је. Држи се за родите
ље, мада већ стоји на ногама, и удара лопту.
Прво слабо и несигурно. Хватам лопту и поново
му је дајем. Удара је јаче. Пусти се од родитеља,
направи корак-два, па се поново хвата за њих.
Не желим да пренаглимо, после неколико шутева прекидамо. У мени се буди бојажљива радост. Господ им је дао наду. Само да имају веру
и вољу да истрају. Упућујем их да још ревносније
наставе се црквеним и молитвеним животом, и
да приступе светој тајни исповести и причешћа,
најбоље у њиховом парохијском храму и код
њиховог пароха.
Прошло је, мислим, више од годину дана.
Нису се јављали. Понекад бих се сетио дечака и
запитао се како је. Обавезе према парохији и
другим људима учинили су да сећања буду све
ређа.
На дан Преображења Господњег служим свету Литургију. Црква пуна. Већина људи ће се
причестити. У једном тренутку, када као све

штенослужитељ са двери благосиљам руком при
сутни народ, у мноштву света запазих двоје младих људи, однекуд ми познатих, али не знам откуд. Учини ми се да мушкарац личи на једног
познаника, али истовремено схватам да није он.
Но, све је то било у тренутку. Мисли и пажњу
морао сам да вратим молитви и светињи, и заборавих на њих.
Света Литургија тече. Долази време причеш
ћивања. Верник за верником приступа. У једном
тренутку спазим како преда мном стоји познати
дечак. Ни озбиљан, ни насмејан. Мали Јанко.
Причешћује се. За њим оно двоје људи. Сада се
већ кристално јасно сећам. То су његови роди
тељи. Јанко иде испред њих. Сам, слободан. И
присећам се: нису га држали за време богослу
жења. Мали Јанко је одстојао читаву св. Литур
гију.
Настављамо са причешћивањем. Нека недо
живљена радост се шири у мени. После извесног
времена завршавамо св. Литургију. Обављам
обавезе у олтару и излазим ван. Њих више није
било. Отишли су одмах по завршетку службе.
Не мари. Довољно је оно што сам видео својим
очима.
(Мачковац 2002)
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Љиљана Пантелић

СРНА И ЛАНЕ

С

ви смо ми на Савином Путу. Он је све путеве
отворио. Пут знања. Пут дипломатије. Пут вере. Све школе и универзитети, здравствене ус
танове на Путу су Савином. Више од 8 векова. Сва је
Србија на Савином Путу. Србија матица и Србија тамо далеко.
На Савином путу су и људи са других континената. У Далекој Азији, Аустралији, Јужноафричкој Републици, Америци. У Калифорнији постоји живо Све
тосавско предање. Тамо Срби заједно са шест епископа Српске Православне Цркве сведоче веру Светога
Саве тако да су је и Американци упознали и заволели.
Постали прави амбасадори Србије у САД. У Америци
постоји 50 православних манастира са монасима и
монахињама који су родом „чисти Американци“. Пре
више од деценије седам америчких православних
манастира, захваљујући благословима блаженопочившег Патријарха српског Павла, прешло је у јурис
дикцију СПЦ. Сви су на Савином Путу.
У Манастиру Светог Калиста у Аризони живи 20
монахиња које певају српске песме и поштују Свету
Ану Анастасију, мајку Светога Саве. Дарови Американки Српкињама, и прича о ланету које је слушало
молитве посвећене Богомајци на Савином су Путу.
И Манастир Платина у Калифорнији у коме живи
40 монаха. Немогуће је дочарати лепоту калифор
нијских предела, висине и даљине, прапостојбину
америчких Индијанаца. Ни начин на који је простор
у коме су обитавали истраживачи вођени „златном
грозницом“ постао место дисања молитве на Путу
Светог Саве.
Природа манастира Платина и оближњег метоха
манастира Свете Ксеније Петроградске у коме живе
монахиње је толико лепа да се Литургија служи под
Небом, а Литије које су честе и Грандиозни руски
Крст у Стени освештавају овај део Америке. И то је
благослов Светог Саве.
Кажу да је Јуџин, потоњи монах и светитељ Серафим Роуз, заједно са својим другом Гљебом, на месту
данашњег манастира Платина, дубоко у шуми, пронашао срну која је плакала. Њене сузе су падале на
земљу у виду Крста. На том месту Јуџин и Гљеб су
подигли велики Крст. Певали су српске и руске песме, јер су много волели Светог Саву. Дивили су се
лепоти највећег српског духовног драгуља, месту чудесних мириса и боја где 8 векова молитва не пре
стаје. То је Богородичин врт и у њему Хиландар. Хиландар који значи хиљаду светиљки. То их је подсе
ћало на хиљаду дана и ноћи колико се на коленима
Мајци Богородици Умиљеније молио Свети Серафим
Саровски у Русији у 19. веку. Разумели су да је срни-

на суза чудесно повезала и руски и српски народ, и
све народе који негују доброту, истину, Право Слав
ље. Светосавље.
Посебна је и права Светосавска драгоценост када
ту истину препознају припадници других народа и
вероисповести, протестанти као што је то Јуџин био.
Крштење које смо ми од Светога Саве добили, он је
научио од руског светитеља Јована Шангајског и Санфранциског, који је службовао 30-их година у Србији.
Друговао молитвено са Владиком Николајем Вели
мировићем. Сви су на Савином Путу и блистају и данас, осветљавајући наше мале али путеве светосавске.
Недалеко од Крушевца постоји Манастир Прерадовац. На Савином је путу. Од Престоног Лазаревог
Града, пут Каленића, кога је царски син, Деспот Стефан Лазаревић саградио, близу Орашца, уском стазом десно, узбрдо. Манастир је посвећен Стефану
Првовенчаном, брату Светога Саве, једном од три сина Оснивача српске државе, Стефана Немање. Прерадовац има дивне иконе и кивот са делићем Мо
штију Свете Анастасије, мајке Светога Саве. Сав у
цвећу, Прерадовац је и прави видиковац. Пола Србије
се види са брда на коме се налази лепа бела црква. У
манастирској порти организују се светосавски сабори. После Литургије одржава се уметнички програм,
а млади играју српско коло. У једној од прича Светог
Саве каже се да је коло симболика небеске радости,
венца светосавља. У Манастиру Прерадовац највише
ме је обрадовао сусрет са ланетом кога су посетиоци
Сабора пронашли када су кренули на заједничку молитву. Пронашли су лане за којим је можда срна у
Америци плакала. Нисмо сазнали детаље али све ове
мале приче део су светосавске. Све су на Савином
путу.
Важно је да разумемо језике. Да можемо да разу
мемо говор Индијанаца, људи у свим временима и на
свим континентима, и сузе срне и ланета као сузе за
свет. За све који су сиромашни, непросвећени, за
борављени или који као данас у Сирији, или на Косову и Метохији, неправедно страдају. То разумевање
свих језика више је од највише светске дипломатије,
јер је то Завет Светога Саве. Звона Светосавског храма на Врачару, Студенице, Лазарице, све до Хиландара распршују градоносне облаке, вирусе и страхове. Звоне за молитву која је кандило душе светосавске, словенске и свесловенске и васељенске. Свуда
где живе добри људи и њиме достојанствено ходећи,
чувају Савин Пут.
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У Крушевцу, 21. јануарa 2014.

„БОГОМЛАДЕНАЦ“

„БОГОМЛАДЕНАЦ“
ЧАСОПИС ЗА ДЕЦУ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ

П

разник Светог Са
ве и молитвено
славље. Деца, ђа
ци, по завршеној светој
Литургији примају поклоне. Међу поклонима
је и, по први пут, часопис
за децу Православне
Епархије крушевачке
БОГОМЛАДЕНАЦ, а са
благословом Епископа
крушевачког Г. Давида
(Перовића).
Из уводне речи епископа читамо:
…Дете је најдрагоце
није биће у свим световима. Оно је на почетку и
на крају, дете је алфа и
омега. Његова вредност је
непроцењива, и непролазна. Ако бисмо се запитали шта је суштина нашега живота, рекли бисмо да је то љубав. Ако
бисмо се, опет, потрудили да љубав оденемо у
најлепшу слику, то би била слика детета…
Надовезују се изабрани стихови и поучни
текстови. Бог као Створитељ, Молитва Господ
ња, светитељи, песма о Светом Сави и пригодан текст… Ту је и игра за децу, да покажу своју
вештину и знање, и драмски текст „Прича из
раја“. Све је складно сложено. Пуно је матери
јала вероучитељима за рад са ученицима, а
родитељима за усмеравање деце ка верском
образовању.
…Сви желе децу, али деца, као и Господ, траже цело срце оних који их воле. То је улазница
старијима за улазак у дечији свет, који је чудесан, који је једна неизрецива игра, који све време
роји чудеса. За дете не постоје препреке, ни временске ни просторне, дете у само једном тренутку може да учини свако чудо које жели, па
тако и да лети. О детету и о деци написане су
најлепше приче, међу којима библијске, истините приче; заједно са њима опет, црквене пе
сме… (Епископ крушевачки Давид)

Часопис је упакован у
мали и складан формат,
у пуном колору, илустро
ван, деци привлачан.
Урађен је на високом
уметничком нивоу, са
снажним печатом верске поуке, а деци веома
приступачан.
Објективно гледано,
то је тешко постићи, али
овде су се потрудили и у
томе успели. Песник Раде Јовановић својим песмама, уредник свештеник Радиша Јовановић
текстовима и стиховима
и, пре свега, Епископ кру
шевачки Г. Давид поменутим уводним обраћа
њем поставили су јаку
основу да се наша дечја литература обогати
једним вредним часописом. Часописом који је
већ својом појавом наговестио да може да буде
веома користан у верском, културном и васпитном погледу како деци, тако и родитељи
ма, али и вероучитељима као помоћ у вршењу
верске наставе.
Зато подухват треба подржати, пожелети да
часопис доживи многа издања и да увек буде
на корист најмлађих, а тиме и целој нашој
„Плавој планети“, из истоимене песме Радета
Јовановића, чијим стиховима бих завршио пред
стављање часописа:
Плането Земљо, твоје су части:
што на се примаш кораке свеца
и што на теби могу одрасти
та драга бића, названа - деца.
И кад се смрачиш и када свићеш
греје те Божје срце широко.
Уз срећу деце блажена бићеш
и плава као анђела око.
У. Р.
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ПОСЛУШАЊЕ У ДОМУ ГОСПОДЊЕМ

ПОСЛУШАЊЕ
У ДОМУ ГОСПОДЊЕМ

П

остоје многе активности у цркви које се
односе на послушање и оне могу да буду
на велику корист нашој души и цркви.
У цркви нема забране, сваки верник је добродошао. У данима кад се одржава света литурги
ја, пале се кандила; зар тај задатак не би могао
да прихвати било ко од нас? Лепо је дочекати
свештеника који долази на јутрење. Зар није леп
гест прихватити да будете дежурни у палионици
свећа и помогнете народу, пазити да се свеће не
упале у групи и створе велики пламен. Ако нека
старија особа или инвалид без пратње улази у
цркву, помоћи му да уђе преко степеника, по
моћи му да седне ако не може да стоји.
Диван је осећај певати и одговарати на светој
литургији. Станите поред појаца и учите, временом ћете напредовати. Научите да нађете апостол, научите тропар, кондак, спремите неку пе
сму из духовне лире док се у олтару причешћују.
Можемо помоћи свештенику, да се буде поред
њега, да буде реда и не дође до неке ненамерне
грешке. Они који улазе у дубље тајне појања мо
гли би да науче и старословенски црквени језик
па да буду баш права помоћ у певању блажена.
Све то може, ако човек хоће, а скоро при свакој
нашој цркви постоје такви људи. Када се чита
Свето Писмо, није тешко ући у олтар, узети на
лоњ, помоћи свештенику и после читања вратити га на место.
Свака порта има парк. Због чега некад не од
војимо време и дођемо да, на пример, покосимо
траву, засадимо цвеће или га окопамо.

Као и сваки дом, и унутрашњост цркве се чисти, да би нам црква била уредна.
Поред проповеди на Светој литургији, могу
да се организују и предавања на којима би говорили они који имају већа знања из појединих
области Православне вере.
Не заборавимо да после службе, свратимо у
црквену салу, попричамо са људимо и свештеником о светитељу кога смо тога дана славили и
о будућим активностима на парохији. Потребно
је ширити међусобно поштовање и толеранцију.
Цркве се никад не треба одрећи па било какви
међуљудски односи да се десе. Наравно, поред
своје месне цркве, треба обилазити и друга света места организовањем поклоничких путова
ња. Колачарства треба прихватити и бити до
маћин црквених слава, без великих непотребних издатака.
Не крају треба рећи да има људи који мате
ријалним прилогом могу да помогну цркви, али
има и оних који то не могу новцем, па могу да
изаберу нека од ових послушања која су наведена, па ће то бити исто велики дар дому Господ
њем.
Божа Недић, Стопања
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ЧАС ВЕРОНАУКЕ ПОСВЕЋЕН БОЖИЋУ

У ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу
одржан заједнички час веронауке
посвећен Божићу

П

оследњи час веронауке у првом полугодишту, у матичној школи у Падежу,
одржан је као отворени заједнички час
за ученике од првог до петог разреда са темом
„У сусрет Божићу“. Ученици петог разреда су
сценским приказом „Божићна прича“ све присутне подсетили на јеванђељска сведочанства
о рођењу Христовом у витлејемској пећини –
јављању анђела, поклоњењу пастира и три мудраца са Истока новорођеноме Господу Исусу

Христу. Ученици од првог до четвртог разреда
су рецитовали и певали Божићне песме. Часу
су, поред ученика, присуствовали и директорка школе, педагог, наставници и родитељи.
Ученицима је учешће на овом часу донело
радост, увод у пуноћу радости и мира које доносе Божићни празници, чији се врхунац ос
тварује учешћем на Божићној Литургији.
Сања Николић, вероучитељ
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Драгић Илић, протојереј

Сећање на протојереја-ставрофора
Слободана Живадиновића и
његовог брата свештеномученика
протођакона Лазара

Н

а источним странама великог и благословеног Северноамеричког континента, на путу који спаја многе градове истока са богатом и плодном Флоридом, на јед
ном малом брежуљку изнад Северног Кентона,
у велелепном Охају, уздиже се, обасјано златним сунчевим зрацима, дивно Божије здање,
које се својим витким кубетима винуло ка небеским висинама, те се чини као да ће сваког
трена да се одвоји од земље и полети ка плавом
небу. То је нова света српска Лазарица у Сједи
њеним Државама Америке, посвећена Божи
јем угоднику Светом великомученику и побе
доносцу Георгију, заштитнику благочестивих
кентонских и масијонских Срба, које је овај
светитељ надахнуо најдивнијим задужбинарством. Овај свети храм један је од најлепших
изван граница српских земаља“, писао је Бора
М. Карапанџић, у Американском србобрану, Пит
сбург, 1981. године.
Црква светог Ђорђа у Кентону копија је крушевачке Цркве Лазарице. Подигнута је трудом
проте Слободана Живадиновића који је, после
свог руколожења, 1959. године, дошао на новоосновану парохију кентонску и на њој остао че
трдесет година – до краја своје свештенослу
житељске службе. Колико је прота био уважаван од средине у којој је живео довољно говоре
признања која су са његовим радом стигла не
само од Срба, већ и од Американаца. Кентонска
штампа, а нарочито велики кентонски дневник
Кентон репоситори, у свом броју од 8. маја 1976.
године доноси опширан приказ са прославе до
дељивања Награде најбољем грађанину округа
Старк – проти Слободану Живадиновићу.
У цркви коју је подигао, 11. јануара 2000.
године, служено је опело проти Слободану Жи

вадиновићу. Владика др Митрофан беседио је:
„Драги оче прото, хвала ти за све што си учинио
српској цркви, парохији Светога Ђорђа у Кентону и своме српском народу. Твојим и радом
поверене ти пастве саграђен је овај предивни
храм и овај српски дом“. Тројица епископа, више од тридесет свештеника – Срба, Руса, Румуна, Грка, Сиријаца, неколико стотина верника
помолило се Богу на сахрани у Цркви Лазарици за душу покојног проте. Опраштајући се од
проте Слободана Живадиновића његов кум Влас
тимир Ђорђевић је рекао: „Драги мој друже из
детињства, ево се опраштам од тебе овде у Кентону, у држави Охајо, у црквеној дворани, коју
си са својом верном протиницом Аном и паро
хијанима подигао. Божијом помоћи сазидали
сте, потом, велелепну задужбину – Цркву светог Ђорђа, која по грађевинском стилу и облику подсећа на Цркву Лазарицу у Крушевцу у
којој смо као ђаци нижих разреда гимназије
посећивали богослужења и од професора: про
тођакона Павла Пудла, проте Живана Савића,
Митра Трипковића стицали основна знања, нај
пре о верским истинама, а доцније и о учењу
цркве, о пуноћи и смислу живота“, Протојерејставрофор Слободан Ч. Живадиновић – Живот
дарован Српској православној цркви и народу,
Београд, 2003. године, стр. 98, 108, 131.
На вест о смрти свога брата проте Слободана његове сестре Вера и Нада послале су телеграм саучешћа, који је прочитан на сахрани:
„Драги брате. Бескрајну и неописиву радост
смо доживели пре две године, када је сан сниван годинама постао јава, када си после пет де
ценија, крочио на тле земље коју си оставио и
вечито чезнуо за њом и за твојим најрођенији
ма. Жеља ти се испунила, ниси могао да нас се
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нагледаш, да сваког запамтиш по имену и лику. Дошао си да обиђеш твој Крушевац и Споменик косовским јунацима, да видиш твоју Пакашницу, кућу и бунар где си рођен и где си
провео младост. Да сузама залијеш гробове ро
дитеља и браће, да пољубиш земљу коју си увек
у срцу и души носио“, н. д., стр. 102.
Прота Слободан Живадиновић после педесет и четири године, у пролеће 1998. године,
посетио је Крушевац. Путовао је са протом
Матејом Матејићем, а случај је хтео да у авиону од Амстердама до Београда лете са патри
јархом Павлом и епископом нишким Ирине
јем, будућим патријархом, који су се враћали
са црквеног сабора одржаног у Чикагу. Када су
стигли надомак Београда и када је прота Слободан кроз прозор авиона видео куће и оранице није могао да се уздржи већ је гласно узвикнуо: „Србијо, Србијо моја“, и заплакао се, н. д.,
стр. 51.
Прота Слободан Живадиновић рођен је 14.
фебруара 1921. године у Горњој Пакашници
код Крушевца. Богословију је учио у Сремским
Карловцима. Рат је прекинуо његово редовно
школовање. Матурирао је на Духовној акаде
мији у прихватном центру за расељена лица у
Еболиу 1946. године. У Еболиу су избегли свештеници, професори и учитељи основали основну школу, гимназију „Краљ Петар Други“ и бо
гословију „Манасија“. Из Италије, преко Немачке, Слободан долази у Америку, у мају 1950.
године, где се оженио учитељицом Аном Мила
новић, која је рођена у Америци и завршила
магистарске студије из психологије на Универзитету у Питсбургу. Њих двоје су основали Задужбинарски фонд, јер је по речима Боре М.
Карапанџића: „отац Слободан био дружељубив
човек и заједно са својом протиницом издашне
руке. Помагали су гдегод је требало помоћи“,
н.д., стр. 163. Они су били први кумови српског
мушког хора „Косово“, н. д., стр. 122. Њихова
имена уписана су на мермерној плочи задужбинара Манастира Марче, која се налази у ма
настирској цркви у Ричфилду, Охајо, н. д., стр.
158. Слободан Милеуснић је забележио: „Блаженопочивши протојереј-ставрофор Слободан
Живадиновић напустио је овај свет почетком
2000. године, али његова добра дела живе. Од
његове скромне оставине основан је Задужбинарски фонд проте Слободана и протинице

Ане Живадиновић са намером да се помогне
српској сирочади од Книнске крајине, Лике,
Баније, Кордуна, Славоније, Барање, Србије,
Републике Српске, па до страдалника са Косова и Метохије“. Новчана помоћ из овог фонда
стигла је до: Јелене и Ивана Репића којима је
отац погинуо 1999. године приликом НАТО
бомбардовања, Николе и Петра Дедића, њихов
отац Ранко је погинуо у близини Савине Воде
код Пећи, Вука Милеуснића, ученика четвртог
разреда гимназије, за лечење од церебралне
парализе, Михајла Минића, ученика другог
разреда богословије, коме је мајка умрла 1996.
године, па је живео са оцем у великој сиротињи,
Емилије Дедић, којој је отац киднапован, води
се као нестао, 1999. године од албанских екстремиста, Исидоре, Роксанде и Стефана Дра
куловића којима је отац погинуо у Призрену
1999. године, Санде Вучић, студента прве године Фармацеутског факултета, која је остала без
оца 1992. године – погинуо је у Поповом пољу
код Требиња, Сане, Игора и Вање Алибабић ко
јима је отац Изет, муслиман, погинуо као срп
ски војник у Книну 1991. године, Смиље (14),
Јагоде (15) и Младена (16) Врцељ, деце без оба
родитеља, отац Љубомир погинуо је 1999. го
дине, а мајка Младенка 2000. године…, н. д.,
стр. 151-152. Песник, протојереј-ставрофор
Матеја Матејић повереник је овог фонда, н. д.,
стр. 145-146. Он је на вест о смрти свога дугого
дишњег пријатеља у Гласнику службеном листу
Српске православне цркве, бр. 1, јануар 2000.
године, објавио некролог: Упокојио се у Господу
протојереј-ставрофор Слободан Живадиновић.
Бора М. Карапанџић у књизи: Протојерејставрофор Слободан Ч. Живадиновић – Живот
дарован Српској православној цркви и народу,
Београд, 2003. године, (за издавача: др. Ратибор Ђорђевић, уредник: Боривоје М. Карапан
џић, књига има 167 страница) записао је: „Пуних педесет година, откако сам у Сједињеним
Државама Америке, писао сам у српској штампи о многим Споменицама које су објављивале
разне установе: Црквено-школске општине,
Кола српских сестара, друштва Српског народног савеза, Српска братска помоћ“, али ниједна
се није толико уздигла као најновија Споменица Српске православне црквено-школске општине Светог Ђорђа у Кентону, Охајо! Како је отворите, срце вам заигра од лепоте којом је ова
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књига штампана! Не зна се шта је лепше: посланице патријарха Павла, епископа источноамеричког др Митрофана, митрополита сред
ње-западно-америчког Христифора, четрдесе
тогодишњег кентонског пароха протојерејаставрофора Слободана Живадиновића, сажети
историјат српске цркве у Америци, црквене општине у Кентону, друштва при Цркви светог
Ђорђа…“, н. д., стр. 57.
Сам прота Слободан је на прослави двадесет
пете годишњице своје свештеничке службе, 29.
априла 1984. године, у Цркви светог Ђорђа у
Кентону, како је пренео Американски србобран
за мај 1984, рекао: „Наша Црква Лазарица за
сијала је као светла звезда на источним странама велике и благословене Америке, она наша
срца обасјава најлепшом светлошћу, те нам ос
ветљава пут којим ми и млађи српски нарашта
ји треба да идемо у будућности“.
Тако је прота Слободан Живадиновић у да
лекој Америци засадио два крушевачка храма,
стилом градње –Цркву Лазарицу и посветом
храму – Цркву светог Ђорђа, које је понео у
свом срцу када је као победоносац отишао из
отаџбине.

Протођакон Лазар Живадиновић са супругом,
сином и кћерком, приликом очеве посете
Загреб, пре 1941. године

+++
Прота Слободан Живадиновић уписао је бо
гословију по узору на свог старијег брата Лазара, који је био ђакон епископа нишког Доситеја
Васића. Када је епископ Доситеј постао 1933.
године први српски митрополит загребачки
Лазар је, како сведочи један од савременика,:
„у знак посебног признања пошао са митрополитом из Ниша у Загреб“, Протојереј-ставрофор
Слободан Ч. Живадиновић – Живот дарован
Српској православној цркви и народу, Београд,
2003. године, стр. 108. На почетку рата, усташе
су протођакона Лазара свирепо мучиле и убиле. Митрополит Доситеј успео је да преживи
усташко мучење у Загребу, у коме су учествовале и римокатоличке монахиње, и вегетира до
краја рата у београдском Манастиру Ваведење,
где је сахрањен јануара 1945. године – Свети
архијерејски сабор прогласио га је 1998. године за светитеља и слави се 31. децембра, по старом календару, као свети исповедник Доситеј
Загребачки. Његовим молитвама и молитвама
ђаконо-мученика Лазара Крушевачког, Госпо-

де Исусе Христе, Сине Божији, помилуј нас, н.
д., стр. 108, 113, 129.
Породица је сачувала једну фотографију
насталу у Загребу, пре 1941. године – деда у посети унучићима, снаји и сину. Он има једно
ратно одликовање на грудима и два унучета на
рамену. Син му је положио руку на десно раме.
Испод фотографије је утиснут државни грб и
запис: Zagreb. Фотографија се први пут обја
вљује, ту где јој је и место, у Победоносцима.
+++
У Књижевном веснику, Кливланд, Васкрс,
1992. године, објављен је васкршњи поздрав
проте Слободана Живадиновића, који је прочитан на радију у Акрону, Охајо: „Христос је,
већ на крсту опростио својим мучитељима, али
је уједно и Оца нашег небеског молио да им и
Он опрости јер не знају шта чине! Ето, то је била круна Христовог учења на земљи. Највећи је
био када је највише страдао“.
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Игуманија манастира Велућа
Монахиња Теодора (Спасојевић)

Јереј Душан Поповић
свештеномученик велућки

Ј

ереј Душан Поповић био је парох велућки, бучки, јасиковачки и старешина манастира
Велућа од 1940. г. до 1944. г.
Дани крвавог обрачуна српских комуниста са Српском Црквом као духовним стожером
Србије су прохујали и однели са собом многе жртве. Међу њима био је и о. Душан Поповић. Период владавине југословенских комуниста је прошао, али живо сећање у народу овога краја на
свештеника о. Душана Поповића није избрисано.
Попа Душка, како су га парохијани звали, и данас се многи старији парохијани сећају. На
помен његовог имена увек изражавају дубоко поштовање, истичу поштење о. Душана и његов
велики говорнички дар који је поседовао. Сећају се чак и места где је проповедао на саборима
и црквеним славама у Бучју , Велућу и Јасиковици – било да је говорио код цркава, или код записа или пак поред неке шуме где се народ окупљао. Није крио свој став да му се код комуниста
не допада то што они не признају Цркву Христову и тако је упозоравао народ да се чува наилазе
ће пошасти.
О. Душан био је омиљен у народу и као такав имао је велики духовни утицај на народ. То је
био разлог због кога је сметао српским комунистима и то му је приписано као кривица. Друга
кривица о. Душана Поповића било је његово велико пријатељство са тадашњим Владиком жичким Николајем (Велимировићем). 1940. године Свети Владика Николај је поставио о. Душана
на парохију велућку, али и на место игумана манастира Велућа, са циљем да од предстојећег
ратног вихора заштити сестринство у манастиру. У зиму 1942. г. Свети Владика Николај боравио је месец дана у манастиру Велућу, после чега су га отерали у манастир Војловицу. Монахи
ње манастира Велућа имале су увек живо сећање на тај период боравка Светог Владике Никола
ја међу њима. Његов благослов , присуство и духовни савети били су велика утеха за све у манастиру у време рата, а и за читав живот.
Изузетно живо сећање код монахиња је било и на о. Душана. Када су говориле о њему увек и
пре свега су изражавале велику захвалност што их је штитио од сваке невоље у ратно време. Он
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је пред сваку војску излазио и са њима разговарао. Монахиње су се прад војском повлачиле у
конак. Схи-монахиња Недеља сведочила је у усменој и у писаној речи да су те ратне године за
монахиње овог манастира протекле скоро у миру захваљујући о. Душану.
Биографски подаци о о. Душану Поповићу веоме су оскудни, али се поуздано зна да потиче
из веома угледне породице. О. Душан Поповић рођен је у Драгачеву у селу Тијању 1911. године.
Његов предак и родоначалник фамилије Поповића у Тијању, поп Јосиф Миловановић био је
ктитор цркве Светог Великомученика Прокопија у Тијању. Црква се налази поред пута Тијање
– Чачак са леве стране Тијањске реке. Храм је једнобродна грађевина и на јужној фасади цркве
постоји запис који говори да је црква сазидана 1810. г. и да је ктитор био поп Јосиф Миловановић.
Један век касније родиће се потомак те благородне лозе Поповића из Тијања , који ће мученички пострадати за Христа.
Са попадијом Вером о. Душан Поповић имао је ћерку Душицу, која је у време када је он
погубљен имала четири до пет година. Безумље српских комуниста и «господар таме овога света» убили су праведника , свештеномученика Душана Поповића. Народно сећање на њега као
доброг пастира остало је да живи.
Унук о. Душана
Поп овића живи у
Израелу, ожењен је
православном
Јеврејком и једно од
његово четворо деце
носи име прадеде Ду
шана.
Када би могли да
упитамо о. Душана
како да се одржимо
против „лукавства
ђаволскога“, он би
нам, верујем, одговорио речима Светог
Апостола Павла:
„Зато узмите све
оружје Божије, да бисте се могли одупрети у зли дан, и одолевши свему , одржати се.“ (Еф. 6,13)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

РАДУЈТЕ се, праведни, у Господу;
праведнима приличи похвала.
Хвалите Господа са гуслама,
на псалтиру десетоструном псалмопојте Њему.
Певајте Му песму нову,
псалмопојте Му добро гласовито.
Јер је права Реч Господња,
и сва дела Његова су у вери (=истини).
Љуби милостињу и суд прави [Господ];
милости је Господње пуна земља.
Речју Господњом небеса се утврдише
и Духом уста Његових сва сила њихова;
Који сабира као мех воде морске,
полаже бездане у ризнице.
Да се боји Господа сва земља,
и да се потресу од Њега сви житељи васељене.
Јер Он рече, и постадоше;
Он заповеди, и саздаше се.
Господ растура савете незнабожаца,
одбацује замисли народâ
и одбацује савете великашâ.
Савет пак Господњи остаје до века,
мисли срца Његовог из нараштаја у нараштај.
Блажен је народ којему је Господ – Бог његов,
народ којега је изабрао за наслеђе Себи.
Са Неба погледа Господ,
(и) виде све синове људске;
из готовог (=спремног) Обиталишта Свога
погледа на све становнике земље,
Он Који понаособ саздаде срца њихова,
Који познаје сва дела њихова.
Неће се спасити цар због многе војне силе,
и исполин се неће спасти мноштвом снаге своје.
Лаж је коњица за спасење,
и мноштвом војне силе његове неће се спасити.
Гле, очи су Господње на онима који Га се боје,
који се надају у милост (=љубав) Његову;
избавиће из смрти душе њихове,
и прехраниће их у (време) глади.
Душа наша очекује Господа,
јер је Он Помоћник и Заштитник наш.
Јер ће се у Њему узвеселити срце наше,
и у свето Име Његово надамо се.
Да буде, Господе, милост Твоја на нама,
као што се уздасмо у Тебе!
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(Псалам) Давидов.

Превод: Еп. Атанасије Јевтић

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
Oд 21. септембра 2013. до 2. марта 2014. године
21. септ. Служио у цркви Св.
Пантелејмона у селу Макрешане. Присуствовао вечерњој слу
жби у цркви Лазарици и честитао црквену славу.
2. окт. Началствовао Архије
рејском литургијом у Лазарици.
Присуствовао сабору вероучи
теља Епархије крушевачке у амфитеатру Дома.
13. окт. Служио у манастиру
Ваведења Пресвете Богородице
– Велуће.
Обратио се присутнима на
свечаној седници Скупштине
општине Ражањ.
14.окт. Служио у манастиру
Мрзеници, поводом манастирске славе Покрова Пресвете Богородице. Присуствовао вечер
њој служби у цркви Покровској
цркви на Расини. Беседио у крушевачком Народном позоришту на прослави Дана ослобођења
града.
15. окт. Обратио се верном
народу на прослави Дана осло
бођења Трстеника.
22.окт. Посетио манастир
Светог Луке у Бошњану.
25.oкт. Присуствовао пре
давању архимандрита Алексеја
(Богићевића) на тему „Преподобномученица велика књегиња
Јелисавета Фјодоровна, 400 година Романових“ – у Крушевачком позоришту.
27. окт. За храмовну славу
служио Свету Литургију у селу
Мајдеву.
2. нов. Присуствовао и обратио се присутнима на предавању
протојереја-ставрофора Милоша Весина на тему “Православље

као екологија тела, душе и духа”
- у амфитеатру цркве Лазарице.
3. нов. Уз друге архијереје
саслуживао Патријарху српском
Г. Иринеју на Светој архијереј
ској литургији поводом обеле
жавања три века постојања карловачке митрополије
5. нов. У Саборном храму у
Крушевцу служио Литургију све
тог Апостола Јакова.
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6. нов. Обишао породицу про
те-ставрофора Љубише Мило
шевића поводом упокојења протине мајке Стојанке и одслужио
помен.
7. нов. Одржао предавање из
предмета Хришћанска етика а
наредног из Увода у Богословље
на Теолошком факултету у Београду.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

9. и 10. нов. Дао завршну реч
на симпосиону Просвећеност и
одрастање, са темом Границе ри
зика у медицини и теологији – на
Православном богословском фа
култет у Београду.
12. нов. присуствовао одбрани докторске дисертације про
тојереја-ставрофора Саве Б. Јо
вића, секретара Светог Архије
рејског Синода СПЦ – у Београду.
12. нов. Говорио на промо
цији књиге „Пост пут у живот хришћански пост као метод пре
венције и лечења дијабетеса, ате
росклерозе и канцера“ аутора
проф. др Весне Димитријевић
Срећковић.

13. нов. одржао предавање
из предмета Хришћанска етика
а 14. нов из Увода у Богословље
у Београду.
16. нов. Служио у Саборном
храму Св. Георгија. У чин презвитера рукоположио ђакона
Драгана Смиљанића из Поточца.
17. нов. Служио Свету Ли
тургију у цркви Лазарици.
18. и 19. нов. посетио црквене општине и парохије у Архи
јерејском намесништву трстеничком: село Дашницу и храм у
изградњи, парохије милутовачку и пољанску, село Риљац и
храмове, а у Архијерејском намесништву ражањском парохију
у град Сталаћу и Свето-архан-

гелски манастир на Мојсињској
Светој Гори.
20. и 21. нов.Присуствовао
бденију а сутрадан Литургији –
поводом крсне славе Епископа
будимљанско-никшићког Г. Јоа
никија. Посетио Ђурђеве Ступове, манастир светог Луке у Калудри и храм Св. Симеона Мироточивог у Беранима.
25. нов. Са поглаварима сестринских цркава, на челу са ва
сељенским Патријархом Г. Вар
толомејем, присуствовао про
слављању 50-годишњице Грчке
Митрополије у Аустрији, у храму Христовог Васкрсења у Бечу.
27. нов. Одржао предавање
из Хришћанске етике на Теоло
шком факултету.
28. нов. Присуствовао пре
давању Епископа бачког Г. Ири
неја о старцу Порфирију Светогорцу, по одлуци Патријарха
Вартоломеја и архијереја Васе
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љенске Патријаршије, убележеног у диптих светих.
30. нов. Служио у манастиру
Руденица. Посетио Црквену општину Ратаје и храм Светих апо
стола Петра и Павла. После ве
черње одржао час веронауке за
одрасле у парохијском дому Саборне Цркве.
1. дец. Служио у Саборном
храму у Крушевцу.

2. дец. Служио у манастиру
Светих Врача у селу Плеш.
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3. дец. Служио Бденије уочи
Ваведења Пресв. Богородице у
храму Св. Георгија.
4. дец. Служио у манастиру
Дренча и пререзао славски колач. Присуствовао вечерњој слу
жби у Лазарици. У Легату Ми
лића од Мачве узео учешће на
скупу Одбора за обнову манастира Милентија.
5. дец. Одржао предавање из
Увода у богословље. Као негда
шњи ђак, обратио се на скупу у
великој сали Руског дома у Београду, где је свечано обележена
стогодишњица оснивања Пећан
ске гимназије.
8. дец. Служио у храму Св.
Георгија у Крушевцу.
13. дец. У Епархијском двору
примио Г. Атанасија, епископа
бихаћко-петровачког.

на Ивицу Сврзића у чин презвитера. Поводом градске славе
пререзао славски колач.
18. дец. Служио велику ве
черњу службу у Саборном храму светог Георгија у Крушевцу.
Примао госте поводом своје
крсне славе Св. Николаја мир
ликијског.
19. дец. Саслуживао на Све
тој архијерејској литургији Епископу бачком г. Иринеју. По од
служеној Литургији архијереји:
владика бачки Иринеј и шума
дијски Јован пререзали су славски колач у присуству Епископа
врањског Пахомија, будимљан
ско-никшићког Јоаникија и је
гарског Порфирија, градоначел
ника г-дина Братислав Гашића,
председника општина Расинског округа, свештеника, мона-

24. дец. Присуствовао Ве
черњој служби у храму Свете
Тројице у Трстенику. Потом одр
жао састанак са вероучитељима
овог намесништва.
25. и 26. дец. Одржао преда
вања из Хришћанске етике и
Увода у Богословље.
27. дец. Присуствовао ново
годишњем пријему, код градоначелника г. Братислава Гашића
– у Народном музеју Крушевца.
Захвалио на доброј и искреној
сарадњи у протеклој 2013. години, са жељом да у наступајућој
2014. години сарадња са друштвеном заједницом буде још бо
ља.
28. дец. У парохијском дому
Лазарице учествовао на промо
цији књиге Несвети а свети и
друге приче аутора Архимандрита Тихона (Шевкунова).
29. дец. Служио Свету Ли
тургију у цркви Свете Тројице у
Белој Води.

14. дец. Служио у Саборном
храму у Крушевцу.
15. дец. Служио у селу Падеж . У чин презвитера рукоположио ђакона Сашу Николића,
а у чин ђакона чтеца Ивицу Свр
зића. Присуствовао премијери
филма „Кротка“, режисера Драгана Благојевића у биоскопу
„Крушевац“.
16. дец. Присуствовао све
чаној Академији поводом 65 година музичке школе „Стеван
Христић“ у Крушевцу.
17. дец. Служио у храму Ус
пења Пресвете Богородице у
Варварину. Рукоположио ђако

ха и монахиња, као и гостију из
јавног и културног живота наше
Епархије.

30. дец. Посетио манастир
Покрова Пресвете Богородице у
Лешју.
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31. дец. Одржао намесничку
седницу Епархије крушевачке.
1. јан. 2014. Посетио је манастир Љубостињу, парохију
рибничку и манастир Велуће.
2. јан. Посетио Епископа
врањског Г. Пахомија и присуствовао његовој крсној слави.
5. јан. Служио Литургију у
манастиру Стрмац. Присуствовао вечерњој у храму Покрова
на Расини.
6. јан. Служио Литургију Св.
Василија Великог у Саборном
храму Св. Георгија. При уно
шењу бадњака у Градску кућу
чинодејствовао молитвом осве
ћења. Са братством цркве Св.
Георгија одслужио Велико По
вечерје, беседио, благословио
верне и честитао Празник Рође
ња Богомладенца.
7. јан. Служио у Саборном
храму у Крушевцу. После одслу
жене велике Вечерње службе, у
свом кабинету у Епархијском
двору примио је архимандрите,
јеромонахе, архијерејске намеснике, свештенике, монахиње
и вернике који су дошли да му
честитају Празник Христовог
Рођења.

8. јан. Служио у цркви Покрова у Крушевцу. Посетио
Привредну Комору Крушевца и
присуствовао на молитвеном
доручку са Градоначелником г.

Братиславом Гашићем и осталим званицама јавног живота
града. У Лазарици, по Вечерњој
и Јутарњој служби, преместио
мошти Светога кнеза Лазара и
Јелене Балшић у нове моштанике. Посетио Цркву Светих Врачева при Болници у Крушевцу.
У дому пароха лазаричког Милана Тодосијевића пререзао
славски колач.
9. јан. На црквену славу Светог Архиђакона и првомученика
Стефана служио у Цркви Лазарици. Посетио породицу г. Деја
на Влајића из Крушевца.

12. јан. Служио у капели манастира у Мрзеници. Присуствовао традиционалном Бо
жићном концерту одржаном у
холу Скупштине града Крушевца. Наступали су: Хор Цркве Лазарице Свети кнез Лазар (диригент г-ђа Ружица Вешковац),
дечији хор цркве Лазарице (диригент г-ђа Весна Пешић) и Етно група Епархије Божури Царева града.
13. јан. Служио Свеноћно
Бденије у храму Свете Тројице у
Трстенику. Искушенице Сандру
и Марију постригао у чин расофорних монахиња као Марију и
Евпраксију, произвео у чин чтеца Данијела Стефановића и Де
јана Марковића из Трстеника и
Данијела у чин ђакона.
18. јан. Служио у храму Св.
Георгија у Крушевцу. У наставку
освештао воду.
19. јан. Служио у селу Шавране. Потом обавио чин Великог освећења воде.
20. јан. Саслуживао, са другим ерхијерејима, на Литургији
у Новом Саду на дан Крсне сла-
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ве Епископа бачког Г. Иринеја.
Присуствовао слави.
24. јан. Говорио на промо
ција књиге Разговор са Павлом,
Радмиле Максимовић, у Белој
сали Културног Центра Крушевац.
25. јан. Служио у манастиру
Светог Луке у Бошњану. Присуствовао Светосавској академији
у Крушевачком позоришту.
Уручио Светосавску повељу Љи
љани Пантелић – новинару Ра
дио-телевизије Крушевац.

26. јан. Служио у болничкој
цркви Св. Козме и Дамјана у
Крушевцу. Рукоположио Стефа
на у ђаконски чин. Посетио директорку болнице др. Слободанку Јотић.
27. јан. На дан храмовне славе служио у цркви Св. Саве у
Ћићевцу.
28. јан. У Васпитно-поправном дому освештао и пререзао
славски колач у част Св. Саве.
31. јан. Поводом храмовне
славе служио у храму Светог
Атанасија Великог у Дедини.
1. фебр. Служио у Саборном
храму Св. Георгија у Крушевцу.
2. фебр. Служио је у архије
рејском намесништву ражањ
ском, у парохији дреновачкој.
3. фебр. Служио у Покров
ској цркви на Расини.
5. и 6. фебр. Одржао редовна
предавања на Богословском факултету у Београду.
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8. фебр. Присуствовао часу
веронауке. Предавачи су били
представници Удружења „Кра
љевина Србија“, а тема: Монархизам у Православљу.

9. фебр. Служио у обитељи
манастира Лешје. У чин ђакона
рукоположио Милана Ћосића
из Сталаћа. У цркви Св. Петке у
Витошевцу крстио Бојану, ћерку
пароха Милана Бањца.
12. фебр. Поводом храмовне
славе служио у манастиру Мрзеница. Одликовао чином прото
синђела оца Тихона, настојатеља
манастира.Ђакона Милана Ћо
сића рукоположио у чин свештеника, а ђакона Андрију Јелића
одликовао чином протођакона.
Посетио изложбу слика под називом Сретање устаника и ус
тава у Народном музеју Крушевца, а у оквиру обележавања
Дана државности Републике Ср
бије.
14. фебр. Служио у Кожетин
ској цркви, крај Александровца.
Пререзао славски колач у Сред
њој Школи „Свети Трифун“ и
присуствовао Свечаној акаде
мији у школском амфитеатру. У
манастиру Дренчи служио бде
није уочи Сретења.

15. фебр. Служио у парохији
здравињској, где је потом освештао и пререзао славски колач Богомољачког братства овог
села.
16. фебр. Служио у намесништву темнићком, у ЦО Варварин. У наставку је одржано
предавање у градској сали на тему „Абортус и нестајање српске
православне породице“, на ком
су говориле г-ђа Милијана Са
вић и г-ђа Биљана Спасић.

19. фебр. Служио у цркви Ла
зарици.
19. и 20. фебр. одржао редовна предавања на Богословском факултету у Београду.
21. фебр. Присуствовао све
чаној Академији у Крушевачком позоришту, а поводом прославе 35 година постојања ортопедског одељења Крушевачке
болнице.
22. фебр. Служио у храму
Васкрсења на Новом крушевачком гробљу. Одслужио потом
помен за све упокојене.
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22. фебр. Одржао седницу
Савета Епархије крушевачке.
23. фебр. Служио Свету Ли
тургију у манастиру Светог пророка Илије у Дренови.
2. март Служио у цркви Св.
Ђорђа у Читлуку. Освештао
Крст и благословио почетак радова на изградњи новог храма
Св. апостола Павла и Св. Нико
лаја мирликијског у крушевачком насељу „Уједињене нације“.

Приредила
Љубица Петковић

СЕТИ СЕ, ГОСПОДЕ, СЛУГУ СВОЈИХ

Сећање на јереја велућког

о. Милана Томића
Ових дана навршава се година од упокојења пречасног јереја о. Милана
Томића, пароха велућког при манастиру Ваведења Пресвете Бопгородице у
Велућу, Епархија крушевачка.
Рођен је 14. марта 1956. године у Глободеру као дете побожних родитеља
Милете Томића и Руже, рођене Маринковић. Завршио је петоразредну бого
словију „Св. Три Јерарха“ у манастиру Крка 1977. године. Рукоположен је 21.
јуна 1981. г. у чин презвитера од стране Епископа жичког др Стефана Боце у
манастиру Велућу. Након рукоположења постављен је на парохију велућку при
манастиру Велућу, где остаје до свог упокојења 29. априла 2013. г.
Будући да је потомак богомољних родитеља, још од малена примио је чврсту
и непоколебљиву веру. Благослов за о. Милана било је молитвено покровитељ
ство његове тетке Игуманије манастира Велућа мати Олимпијаде (Маринко
вић), од које је примио наук о нади на вечни живот и наук о љубави неизмерној
и безусловној. Врлине вере, наде и љубави красиле су о. Милана. Помагале су
му да преброди све животне буре и да у дугој и тешкој болести издржи до краја.
Од о. Милана никада се није могло чути да је некога осудио. Његова добронамерност и уздржаност од сваке осуде плениле су све оне који су га познавали.
Верујемо да је о. Милан са радошћу похитао у сретање Господу, јер је испунио јеванђелске речи: „Не судите, да вам се не суди; јер каквим судом судите,
онаквим ће вам се судити; и каквом мером мерите, онаквом ће вам се мерити“
(Мт. 7,1-2).
Игуманија манастира Велућа
монахиња Теодора

