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МРАМОРНИ СТУБ НА КОСОВУ

Деспот Стефан Лазаревић

Натпис на Косовском
мраморном стубу
Човече који Српском земљом ступаш,
било да си дошљак или овдашњи,
ма ко да си и ма шта да си,
када дођеш на поље ово
које се зове Косово,
по свему ћеш угледати пуно костију мртвих,
те са њима и камену природу,
мене крстозначног и као стег
видећеш како посред поља усправно стојим.
Да не проминеш и да не превидиш
као нешто залудно и ништавно,
но молим те, приђи и приближи се мени,
о вољени,
и размотри речи које ти приносим,
и из тога ћеш разумети због кога узрока
и како и зашто стојим ја овде,
јер истину ти говорим,
ништа мање од живога,
да ћу вам изнети у суштини
све што се збило.

Свеплеменитих и славних
као какав добри пастир и вођа,
мудро приводи духовне јагањце
да у Христу лепо скончају
и [приме] мучења венац
[и] вишње славе учесници буду.
И тако сложно велико безбројно мноштво
заједно с добрим и великим господином,
добром душом и вером најтврђом,
као на дворану красну и
многомирисну храну
на непријатеља се устремише
и правог змаја згазише
и умртвише дивљу звер
и великог противника
и неситог ада свепрождрљивца,
велим Амурата и сина његова,
аспидин и гујин пород,
штене лавово и василисково,
па са њима и не мало других.
О, чуда Божијих судбина,
ухваћен би храбри страдалац
безаконим агаренским рукама
и крај страдању лепо сам прима
и мученик Христов постаје
велики кнез Лазар.
Не посече га нико
други, о вољени,
до сама рука тога
убице, сина
Амуратова.
И све ово речено
сврши се лета 6897,
индикта 12,
месеца јуна 15. дан,
у уторак,
а час је био 6.
или седми,
не знам, Бог зна.

Овде негда [бејаше] велики самодржац,
чудо земаљско и рига српски,
звани Лазар, кнез велики,
побожности непоколебими стуб,
богопознања пучина и мудрости дубина,
огњени ум и заштитник странаца,
хранитељ гладних и смиловање ништих,
тужних смиловање и утешитељ,
који воле све што Христос хоће.
Уз овога је сâм по својој вољи
и са свима својима,
безбројним мноштвом,
колико је под руком његовом.
Мужеви добри, мужеви храбри,
мужеви, ваистину, у речи и у делу
који се блистају као звезде светле,
као земља цветовима шареним,
одевени у злато и камењем
драгим украшени;
многи коњи изабрани и златоседлани,
сведивни и красни коњаници њихови.
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Непознати раванички монах

Житије Светог Кнеза Лазара
Месеца јуна 15. спомен Светога Великомученика Кнеза Лазара

О

вај свети и увек помињани кнез Лазар
отачаством, рођењем и васпитањем срп
скога колена бејаше, рода славна и светла и чувена, од побожних родитеља. По свом
рођењу растао је и снажио се Духом светим и
напредовао у бољем. А када је достигао узраст
(одређених) година, дадоше га тада владајућем
цару Стефану на службу. Због кротости и добре
нарави и његових врлина и храбрости – чином
би награђен од цара и први у његовој палати
постаје. Потом, самодршчевим старањем узе
себи за супругу сродницу цареву, кћи некога
велможе. И она је рода светла и славна и чувена, корена неког царског, од племена светога
Симеона Немање, првога господара Срба. И би
отац синовима и кћерима.
Када је прошло не мало времена, цар Стефан се из овог пропадљивог живота пресели у
непролазне векове и наследник царства по
стаје царев син цар Урош. И тако српски скип
тар држаше и управљаше. Па пошто је мало
времена прошло, и он остави живот и своје у
великој тузи и напасти. Тада промислом и до
бротом Божијом, због кротости и правичности и
врлине и добре нарави узведе се овај увек спо
мињани муж кнез Лазар на српски престо. Нај
пре бива благословљен од архијерејових руку,
свога свештенства и сабора српскога, те тако
постаје самодржац Србима, пребивајући и про
водећи живот свој у свакој врлини и кротости и
правичности.
Бејаше кротак веома и тих и милостив и пра
ведни судија као (ретко) ко други, и не бејаше
као онај што влада, већ као отац што своја чеда
пази и васпитава.
Пред архијерејима, свештеницима и иноцима је стајао и почасти им указивао, старце
је, према апостолу, поштовао, велможе је су
сретао, младе је поучавао и љубав пружао.
Опаднуте је штитио, имао је и око милостиво и руку пружену и дарежљиву.
Наге је загревао и туђине прихватао, расла
бљенима је покој пружао и далеким манастирима што треба је слао.

Свима је био све да би јединог Духа стекао,
за којим је још из младости жеђао у срцу сво
јему.
Градове и цркве је зидао и обнављао и друге
од основе подизао у славу и хвалу и част Господу Богу и спасу нашем Исусу Христу и на утвр
ђење и крепост отачаству своме, хришћанском
роду.
Подиже и храм од основе у славу ономе што
се у слави вазнео, Христу Богу нашем, на месту
званом Раваница, висином и лепотом што за
дивљује и на четири стуба утврђен. И озари га
живописом, цртежима и сликама – ваплоћења
Сина Божија и пречисте његове матере и светих његових и неизбројивих чудеса и страдања
од којих пострада због нас да би нас узнео у
прво достојање. Златом и различитим бојама
украси га и различитим сасудима сребрним и
позлаћеним обогати га. (Дарова му) путире,
дискосе, кадионице, кације, рипиде, бљуда, ча-

Икона Светог Кнеза Лазара
рад Монихиње Харитине, Ман. Ковиље
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ше за служење, дверца сребрна позлаћена, све
ћњаке на исти начин, иконе велике и мале оковане и позлаћене, крстове часне такође оковане и позлаћене и бисером и камењем драгим
украшене, завесе разне од висона, порфире и
злата изаткане. Једном речју, свим облицима
добродетељним украси га и улепша. И до данас
стоји као неки цвет неувели, да га гледају и виде сви што долазе.
Тада га градом огради и са седам пиргова
утврди, трапезу сазида, по ширини и висини
довољне величине, коју назва и обедница, и ће
лије сагради и прилепи их уз зид као гнезда
птичија ради смирења иноцима и свих који се
желе спасити. И приложи села и дохотке врло
много и обилно, винограде и воћа разна посади. Тада сабра у њему мноштво инока и лавру
састави и општежиће уреди да су се дивили
многи што из далеких страна долазе. И поста
вља у њему игумана некога мужа по имену Ар
сенија, мужа заиста врла и обилним разумом
украшена.
Пошто није оскудевао у многим врлинама,
имао је у себи светога Духа благодат која га је
поучавала да се усмерава ка бољем, те сазида
и други храм што лежи на источној страни у
подножју тога места, близу велике лавре. И
болницу устроји за опорављање болесних инока, странаца и раслабљених. Док је ово тако
бивало, радоваше се Христов раб кнез Лазар за
све врлине потекле од њега, хвалу и славу указиваше Богу за све даровано му од њега. И проводио је тако живот свој у искрености срца,
милостињи и кротошћу украшен.
Пошто је не мало времена прошло, постиже
и нас због грехова наших Богом пуштена стрела, Измаиљћани, „да се не хвали свако створе
ње пред Богом“. И подиже се Амурат цар пер
сијски са мноштвом Агарена, да није било мо
гућно избројати их, да смо били према њима
као мала река према мору. А када опколише и
насупрот наше земље стадоше, није више било
могућно склонити се, јер је ишла звер као „лав
ричући, тражећи да прогута“ стадо Христово и
отачаство наше без трага да остави. Али, превари се пребедни и ускоро се са земље истреби
са шумом успомена на њега. И када виде овај
дивни муж кнез Лазар да се спрема бој, поревнова ревношћу за Богом и за отачаством сво

јим. Примивши за себе онај мученички глас и
објавивши га војницима и властели својој, ут
врђивао их је и снажно говорећи:
– Идимо, браћо и чеда, идимо у предстојећи
нам подвиг гледајући на наградодавца Христа.
Смрћу дужности послужимо, пролијмо крв нашу, смрћу живот искупимо и удове телеса наших непоштедно предајмо на посечење за веру
и отачаство наше и свакако ће се умилостивити Бог на оне што остану после нас и неће истребити род и земљу нашу до краја.
И тако их оснажи, утврди и молитвова. Потом, када настаде бој и сукоб, толика је звека и
јека била да се потресало и место где се ово
збивало. И толико се крви излило да су се и
трагови коња познавали кроз проливену крв. И
много мртвих без броја бејаше и Амир цар
персијски убијен би ту и овај дивни муж свети
кнез Лазар. Опколи га мноштво Агарена и ухватише га, (па) приведен би са мноштвом властеле његове „као овце на заклање“. Тада одсечена би часна његова глава са мноштвом му
властеле месеца јуна 15. дана.
Био је подражатељ Христу, који је излио крв
своју њега ради, и био је нови мученик Лазар у
ове последње дане.
И велики мученик приведе сабор Христу
Богу својему у Вишњи Јерусалим, као некада
Исус Навин људе у земљу обећану.
Потом погребен би близу тога места, у ми
трополији.
После мало времена вољени његов син кнез
Стефан постаде садржатељ скиптра српскога.
И ревношћу многом распаљиван, с матером
својом Јевгенијом прими благослов од архије
реја, те сабра мноштво народа, епископе и кли
рике и игумана свете његове обитељи са мно
штвом инока и откопаше часно његово тело и,
о чуда, нађоше га нераспаднута као шипак добромирисни. И узеше га уз свеће и кадионице
и пренесоше га и положише часно у његов манастир, где и до сада лежи у раци, чинећи ис
цељења и дајући здравље онима што с вером
долазе к њему.
То су подвизи и ратовања и муке и страдања
великомученика Лазара, чијим нас молитвама
удостоји, Боже, у царству својем.
Амин.
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КОСОВО И ВИДОВДАН

Св. Eпископ Жички Николај (Велимировић)

Косово и Видовдан
(Беседа на Видовдан 1940. године)

О

таџбина је оно на што нас данашњи дан
упућује да мислимо. Црква наша говори нам о две отаџбине. И Косовска епо
пеја понавља и потврђује визију цркве, визију
двеју отаџбина. Земаљска и небесна отаџбина.
Царство земаљско и царство небесно. Оба царства уткана једно у друго, као душа и тело; оба
покривена непровидном копреном. Иако нам
се понекад учини да боље познајемо земаљско
него небесно, научни испитивачи земаљскога
расхладе нас својим дознањима – као што то
чине у наше дане – да је крајња стварност зе
маљскога не материја него дух, или како један
од њих каже: „ствари су мисли Божје“. При томе долази нам у сећање стари балкански философ Платон, који је наслућивао два света –
свет натприродних и вечних идеја и свет од сја
ја тих идеја у природи. Али кад је дошао Онај,
који није од овога света Христос Спаситељ,
спасао је човечанство од слућења и наслући

вања, спасао нас је од незнања у најосновнијем
и најважнијем. Открио нам је отаџбину небесну, у којој влада не некакав измишљени Хронос који гута децу своју, него Отац који с љу
бављу сачекује и прима децу своју из њихове
привремене земаљске отаџбине. О колико их
је досад примио! И колико одбацио! Као до
маћин што стреса воћку, па труле плодове од
бацује а здраве сабира и односи у дом свој. Про
шлу недељу назвала је наша црква недељом
Свих Светих. Необично значајан и благ дан;
дан који појачава нашу наду у погледу наших
умрлих предака, сродника и пријатеља. Јер та
недеља је недеља посвећена и свима оним светим и праведним душама, за које се није могло
наћи места у нашем кратком календару. То су
безбројни милиони оних „који су земљу онебесили својим врлинама“, непрегледни рој „безимених“, како се називају у служби тога дана.
Међу њима су и многе душе, које смо ми по-
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знавали у овој земаљској отаџбини и које су
нам биле драге. Ту су и многобројни „незнани
јунаци“ из рата и мира, чија су имена на земљи
заборављена и чији су гробови давно преорани. Ту су заиста и Косовски витези, осим Лазара и уз Лазара. Од целе косовске војске ушао је
у наш кратки календар само свети Лазар. Но
зар се нису посветили и остали који одоше на
Косово „за крст часни крвцу прољевати“? Зар
и слуга Голубан, није жртвовао свој живот као
и Лазар за исту ствар? И многи косовски Оби
лићи, и Страхињићи, и Југовићи? И она једин
ствена мајка Југовића, и ћерка јој славна Царица Милица – зар да и они сви нису онамо где
и свети Лазар? Свакојако. Но њима су имена у
вечитом, небеском календару и њихов спомен
у дан Свих Светих. Живе душе њихове су у оном
царству небесном, коме се честити кнез мудро
приволео, у оној правој и вечној отаџбини, у
коју се надамо и ми у своје време преселити и
са њима састати.
За ту праву и вечну отаџбину ми се припремамо у земаљској отаџбини. Земаљска отаџ
бина није само земља која нас телесно храни,
нити само оквир државе, у којој се узајамно
помажемо или сносимо. Нити је то само наша
земља, него и земља отаца наших, због чега се
и назива отаџбином. Још увек над њом бдију и
на њу упливишу својим духом и својим молитвама. У отаџбину спадају и гробови њихови,
кости и крв, и сузе њихове. Још у отаџбину спа
дају ћивоти оних који се јавно посветише и у
кратки наш календар уписани бише као и прах
оних који не уђоше у кратки црквени календар
али уђоше у неисцрпни и увек још непопуњени
вечити, небесни календар. И њихове задужбине, цркве и манастири, и све светиње свих народних поколења из прошлости. Још у отаџ
бину спадају и идеали истине и правде отаца
наших, и гесла њихова од којих је најсјајније и
најзвучније: За крст часни и слободу златну.
Па у појам отаџбине спадају и борбе за те високе идеале, помоћу којих се формирао карактер народни и сачинила сва величанствена
драма наше народне историје. И борбе, и стра
дања, и „љуте битке, муке свакојаке“, и победе
и порази, и крици и јауци, и песме и молитве,
и жртве, и тамјан, и восак, и уздисања покајни
ка и трпљења праведника – све то, и још много
сличнога, испуњава појам отаџбине. С таквим
садржајем и једна земаљска отаџбина пред

ставља светињу. С таквим садржајем, у пуној и
богатој мери и наша отаџбина је заиста све
тиња. Сама земља по себи, као ледина и планина, без оног светог садржаја, била би јефтина
отаџбина. А само у јефтиној и од светиње пра
зној земљи могла се изговорити она бескућ
ничка реч где ми је добро, онде ми је отаџбина.
Добро је и предобро било у богатој Америци
оном полубатаљону Црногораца, који 1915. године кренуше у помоћ својој кршној отаџбини,
да на догледу својих родних планина потону у
сињу гробницу. Зашто кренуше на опасан пут
не принуђени, у сусрет смрти? Зато што сматраху да им је добро тамо где је отаџбина њи
хова. Света земља отаца њихових украшена
многим светилиштима и освештана премногим жртвама, од којих је Косовска жртва једна
од највећих.
Кад мислимо о косовској жртви ми смо скло
ни о сваком Видовдану да дајемо своје оцене о
Косовским борцима, да их тако рећи изводимо
пред свој суд, те да једне обасипамо похвалама
а друге прекорима. То је суд историје. Но суд
историје може бити и обратан, т. ј. не морају
увек потомци судити претке, него и прецима
се мора дати право да суде потомке. Тако се
онда долази до пуног суда историје. Зар не би
било корисно, да ми себе једном ставимо пред
судом Косовских светих витеза? Да слушамо
њихова питања и да дамо своје одговоре? Никад корисније, мислим, него у ово наше време,
кад пред нашим очима падају царства земаљ
ска као гњиле оскоруше од суровог ветра; кад
се европски народи узајамно сатиру а азијски
с претњом уздижу; кад Хималаји расту и Алпи
падају, и кад се жуте воде лако могу излити
преко својих корита и погасити огњеве европске. Но кад ставимо себе пред суд својих предака, морамо поштено одговарати. Ако нас честити кнез упита: Да ли сте и ви, као ми, спремни за небесно царство жртвовати земаљски
живот, шта ћемо одговорити? Јесмо, честити
кнеже, одговорићемо, да би само што пре били
с тобом у небесној отаџбини. У нас нема самониклих безбожника, као што их нема ни у Ру
сији нити код других Словена. Што их има, то
је од наноса из оних земаља и племена, где је
Христос презрен и где је духовни вид за небесно царство ослепљен. Сваки безверац на Светој
земљи нашој, ученик је и следбеник неког учи
теља са стране, на кога се и позива кад говори
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као безверац. Не позива се на тебе, честити кне
же, нити на ма кога из историје свога народа,
ни на своју мајку, ни на свој сопствени разум,
него на некога болесног странца, несловесног,
несловенина. Никад ни један Србин није постао безбожник мислећи својом главом, него
туђом.
Шта ћемо одговорити Милошу, ако нам постави питање: Имате ли људи и где су они, који
ће у часу искушења мудро и јуначки повести
народ правим путем? Одговорићемо: имамо
их, славни јуначе, имамо их доста; једни су на
видику а други у пензији у повучености. Но у
одсудном часу, позваћемо и оне из пензије, као
што смо и раније чинили кад је требало спасавати отаџбину.
Или, какав одговор да дамо Косовки девој
ци, кад нас упита о девојкама нашим? Рећи ће
мо: док платно би јефтино, оне кројише кратке
хаљине, а сад кад платно поскупи, оне кроје
дугачке хаљине. Зар то није нелогично? Није,
није златна Косовко наша; јер дужина хаљина
код девојака не зависи од јефтиноће и скупоће
него од величине стида. Порастао је стид у наше дане, па порасле и хаљине.
Шта би одговорили Страхињићу Бану, ако
нас погледа својим страшним очима и упита
нешто о брачном животу у вези са својим слу
чајем? Ништа. Заруменили би се и оћутали.
Јер како би му смели говорити о претрпаности
по духовним судовима, о разводима, о цифрама? Опрости, победиоче силног Влах Алије,
трудићемо се да се поправимо пре него што
нас бич Господњи почне поправљати.
Ако ли нам Југовића мајка пројеца питање:
да ли је још којој Српкињи пукло срце за синовима као мени, шта да јој кажемо? Јесте, света
мајко, хиљадама и хиљадама. Ти си прва но ни
си последња, чије је срце изнемогло видећи да
су се празни коњи и пси вратили а витези остали на бојишту. Зашто нас и питаш, кад знаш и
видиш у небесној отаџбини око себе безбојне
мајке српске, којима је пукло срце за јуначким
синовима као теби за твојим Дамјаном?
Па још ако стари Југ Богдан навуче седе обр
ве на очи и упита: да л’ поштују деца родитеље
као што су моји синови мене поштовали, шта
да одговоримо? Свако пиле данас прави се па
метније од квочке, господаре наш. Помоли се

Богу за нас, твоје потомке, да не прођу страж
њи мимо предње.
Можда ће се и сам господин Вук усудити да
се из адског дима дигне и упита: а има ли међу
вама издајника? Нисмо чули да их има, странче и туђинче, нисмо за њих сазнали. Од твога
злог примера и од проклете судбе твога потомства сви су се Срби уплашили, те не чујемо да
има издајника међу њима. Али ако нема издај
ника, говоре да има нешто слично. Ратни богаташи и сви они који више воле земаљско царство него небесно. Ако ти је тешка самоћа тамо, ови нису много удаљени од тебе, можеш их
довикати и могу те чути.
О, браћо моја, суд историје, суд је вечне прав
де Божје, према којој је све немоћно и све ништавило. Но тај суд историје разуман је, потпун
и користан кад се суди с обе стране, тј. кад са
дашњост суди прошлост и кад се да судити од
прошлости. Такво је убеђење нашег народа.
Због тога ништа није за њ ново што сад бива у
свету. Он је искуством стекао правилно мерило које можда недостаје и великим народима.
Он слуша о победама и слуша о поразима, но
он зна релативну вредност и једног и другог.
Он је имао победа, које нису значиле срећу и
пораза који нису значили несрећу. Све је привремено, само је Бог вечит. И све привремено
мора се уређивати према вечитоме, ако хоће
да задржи сјај и трајност. Тако и земаљска отаџ
бина мора стајати у служби вечне отаџбине, и
свако земаљско царство у служби царства небеског. Кад народи на овој малој планети на
шој признаду Бога за Бога, и земљу и сву васиону за Божију имовину, и земаљски живот као
припрему за живот вечни; кад приме закон Бо
жији као апсолутно правило владања; кад буду
светили и венчали име Оца свог небесног изнад сваког имена, и желели царство Његово
пре и изнад сваког другог царства и цара, и кад
вољу Његову, мудру вољу родитељску буду ставили изнад сваке људске воље и тиранске са
мовоље – заиста, онда ће ратови бити немогу
ћи. Онда ће се клицање победиоца и крик по
беђенога моћи чути само међу зверовима у
прашумама. Па и то ће бити неподношљиво за
оплемењено срце човечје. Јер тада ће бити на
земљи миленијум мира и власт Свих Светих.
Боже дај и ускори!
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Архимандрит Јустин (Поповић)

Беседа о Светој Србији

Д

анас је Видовдан! Какву нам благовест, какво Јеванђеље јавља данашњи велики, свети и
страшни Празник? Гле, испред свих, он нам шаље дивног светитеља Божјег Светог Цара
Лазара. Он на тањиру носи главу своју. Куда Свети Кнеже? У Небеско Царство. Дошао је
дан када немањићка Србија полаже свој страшан испит, дан када Свето Јеванђеље Светог Саве
отвара тешке, страшне странице своје српске голготе. Свети Кнез определио се у име целог народа и са целим народом за Царство Небеско, јер је: земаљско царство за малена, за кратко време, а небеско је вавек и до века!
Требало је изабрати између истинитог Бога Господа Христа и руље са истока која је носила
неко својеврсно незнабоштво. И Свети Кнез није могао поступити другачије. Свети Кнез није
могао довршити историју Светих Немањића него да са свим својим народом крене путем Је
ванђеља Светога Саве. Путем служења Господу Христу, путем стварања Свете Србије. Да, Свети
Немањићи су имали један циљ, једну жељу: да Србију претворе у Свету Србију. Да целу српску
земљу претворе у задужбину Божију. У један велики, огроман манастир у коме ће се само служити Богу, само Господу Христу. Ако би хтели да у неколико речи сажмемо, изразимо то Свето
Јеванђеље Светих Немањића, почетак Светога Саве и Светог Оца његовог Симеона то Јеванђеље
гласи: Христос пре свега и изнад свега! Све за Христа, Христа ни за шта! Ето Јеванђеља Светога
Саве, ето Јеванђеља Светих Немањића, ето Јеванђеља Светог Кнеза и Цара Лазара Косовског!
Једино Јеванђеље српско, Јеванђеље које ствара Свету Србију.
Целу земљу претвара у храм, храм у коме се служи Богу. И ту Свету Србију створили су они
Свети Немањићи.
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Шта је то Света Србија? То је чудесно Јеванђеље које објављује Господ Христос наредивши
свим људима, свих времена: „Иштите најпре Царство Божије и правде његове, а све ће вам се
друго додати“. И то, ето, светосавско Јеванђеље, то иште. Света Србија то хоће, само то. Пре
свега и изнад свега Царство Божије и правду његову. Ето, то су те стваралачке силе, правда
Божија, истина Божија, љубав Божија. То су те свете силе које изграђују и зидају Свету Србију.
Ради те вечне правде и свете правде Божје, ето, и сав српски народ на Косову полаже душе
своје, за кога? За Господа Христа, за Свету Србију. Приволела се Царству Небескоме, јер је
земаљско царство привремено и пролазно. И, десило се чудо. Света Србија није погинула на
Косову. Не! Она је продужила пут кроз страшно ропство. Пут свете Српске Цркве, мученице,
страдалнице, која је узела ту Свету Србију и понела је кроз историју и донела до нас, до данаш
њег дана. Света Србија ради чега живи? Да служи Господу Христу, да служи једноме истинитом
Богу, да одбаци све лажне богове, да служи вечној Христовој правди, да одбаци све људске лажне такозване правде. Да служи Христовој истини, јединој вечној истини, јединој непролазној
истини, јединој бесмртној истини, а да одбаци и одрекне маскиране истинитице, маскиране
лажи…
И Света Србија, немањићка Света Србија, шта је хтела? Она је хтела да освети све! Она је себе изграђивала. Како? Прво: помоћу свете школе. Јер, просвета јеванђељска, просвета Господа
Христа, просвета светосавска шта даје човеку? Даје знање о вечном животу, даје знање о
Јединоме Истинитом Богу, даје знање о истинитом човеку, даје знање о смислу и циљу нашег
земаљског живота. Али не само знање, него даје и свету силу да се то свето знање претвори у
живот. Да се њиме живи у овом свету. Света школа, ето то је главна ливница Свете Србије, светосавска немањићка ливница. Света школа! Данас, претворена у мајмунску мудрост. Света школа погажена! Нема светог знања, нема такве школе. Шта људи уче? Шта је то? Какав се то мрак
вије кроз наше ниске и мале школе?
А Света Србија немањићка, светосавска Србија?! Шта јој даје, и шта још хоће? Свету породицу. Без свете породице нема напретка ни у једној земљи. А Свети Сава је то хтео. Свети Кнез
Лазар је то хтео. Јеванђеље Светога Саве то хоће; да освети породицу, да однос у породици,
измeђу родитеља и деце и свих у кући буде свети однос. Да служе један другом као света браћа,
свете сестре. Да служе Господу Христу, служећи један другоме. Да све избија у славу Божију.
Света породица то је. Кад све бива у славу Божију. Кад се умире и живи ради Христове правде,
ради Христове истине, ради Христове љубави, кад се живи Христовом вером, када се у породици служи Господу. Јер, служећи Господу, уствари ми служимо себи, служимо својој вечности,
служимо свом царству небеском, јер служимо спасењу своје душе. А спасења нигде мимо Господа Христа, нигде мимо Његове Свете Цркве.
А Света Србија, Србија светосавска и немањићка тражи свето судство. Суд да буде светиња,
где ће савест божанска да решава ствари. Где ће правда Божија да буде светла и трајна. То је
свети суд, свето судство. То хоће Света Србија. Па онда земљорадња?! Шта је то? То је свети посао. Света земљорадња. То хоће, Свети Сава. То хоће Света Србија, да се земља обрађује у славу
Божију, а на корист нама, јер знамо да је сва земља имовина Божија, дата нама. Света земљорад
ња, ето она изграђује Свету Србију. Па свето сточарство, свето пчеларство, сваки занат, све је то
свети занат у Светој Србији. Свето занатство! То је занатство које служи нама, служећи Богу.
Занатство које се врши у славу Божију на спасење наших душа и на одржавање нашег тела. Али
све у славу Божију. То хоће Света Србија. То хоће Света Немањићка Србија, то и косовска Србија
Светога Кнеза, то и Небеска Србија. Једна је то Србија! Почела од Светога Саве и његовог Светог
оца, па ето кроз све векове, до данашњега дана све што је свето припада тој Светој Србији, Светој
немањићкој Србији, земаљској и небеској.
Али ми, данашњи Срби, шта би од те Свете Србије? Почели смо да је сахрањујемо, почели
смо да је умртвљујемо са свих страна, јер гонећи Господа Христа из своје душе, ми гонимо њу
Свету Србију. Гонимо Истинитог Бога, Његову правду из нашег живота, одричући се Господа
Христа, као што многи Срби данас чине, шта је то?
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Они се труде да убију Свету Србију. Гле, они убијају себе, Свету Србију не могу убити, не могу убити бесмртнике Христове. Не могу убити Светог Кнеза Лазара, Светог Саву, Светог Симеона Мироточивог и безброј српских светитеља и безброј витеза и јунака што гинуше за крст
часни и слободу златну кроз векове и векове. Не могу они погубити душе оних 700.000 Срба што
положише душе своје, животе своје, побијени за веру православну у ондашњој хрватској држави.
То је вечна Света Србија, неубивљива. Света Србија коју нико усмртити не може, нити јој може нашкодити, јер је сва Христова. А васкрслог Господа Христа ко ће погубити, ко убити?
А прави Србин увек стоји уз Спаситеља свога Господа Христа, увек стоји у Светој Србији, брани њену правду, живи том правдом, брани њену истину, живи том истином. Нема смрти која га
може одвојити од њих, нема ђавола, ни легиона ђавола, ни пукова ђавола, који могу таквог Србина, Христовог Србина, светосавског Србина, одвојити од Свете Србије. У њој он је међу Све
титељима Српским. Тим бесмртним победницима на свим бојиштима, тим бесмртним јунацима
којима никаква смрт нашкодити не може. И ми данашњи Срби, треба да проверимо себе, сваки
да провери себе. Где сам? Да ли сам ја у Светој Србији? Да ли заиста живим светим Јеванђељем
косовским, светосавским Јеванђељем? Да ли је Христос за мене све и сва у овоме свету? Да ли
је Христос за мене најважнија моја брига у овом свету? Да ли је Христос једини истинити Бог за
мене у овоме свету, или се ја полако одвајам од Њега и бежим од Њега и придружујем се лажним боговима овога света, лажним наукама, лажним учењима. Сваки нека провери себе.
Провера је врло лака и за мене и за тебе. Ако си прави Србин, ако светосавско србинско срце
бије у теби, ти си сав уз Господа Христа. Сав уз Његову истину и у овом и у оном свету. Ти си сав
уз Светог Кнеза Лазара, ти сав на Косову гинеш за Крст Часни и слободу златну. Свеједно! Било
Косово и прошло, а и данас је Косово! И данас гину безбројни Срби, многи гину без Васкрсења,
многи гину да вечно умру. Али има и светих Срба који животе своје полажу за Господа Христа,
животе своје полажу за Свету Србију. Обично се ти не виде, не чују, а срце њихово – то је веза са
небом, изнад свих грехова, изнад свих смрти. Срце њихово олтар, косовски олтар на коме они
стално приносе себе на жртву Господу Христу, служећи Њему и роду своме. Има таквих Срба и
у земљи и ван земље и због Њих стоји и постоји земља наша. А кад би било речи само до издајица
и до гњева Божјег, не би остало ни једног Србина данас. Али по великој милости Божјој, по молитвама Светог Кнеза Лазара и Светога Саве и свих славних светих Немањића и свих Српских
светитеља, ми недостојни данашњи Срби живимо ето и путујемо ка Небеској Србији.
Нека би Благи Господ осветио сва срца српска сада на земљи. Нека би Свети Кнез по милости
својој са свима Српским Светитељима умолио Господа да поново крсти, поново крсти обес
кршћене Српске душе многе. Да их приведе Господу Христу, да их приведе Светој Србији, Не
беској Србији. Јер само Света Србија јесте слава сваког Србина у свим вековима и временима,
поготово наша. Наше доба, доба је када се вера проба! Истинита вера, светосавска вера. Срби
стоје њоме или пропадају отпадајући од ње, трећега нема. Зато само вођени и предвођени Светим Кнезом и Царем Лазаром и Светим Јеванђељем Светога Саве, ми данашњи Срби можемо
савладати све смрти, све христоборство овога света, све лажне науке и изаћи као бесмртни победници из овога света, у вечну Небеску Србију, тамо међу све праведне и свете Србе, да служимо Господу Христу и Светој Небеској Србији као што смо служили у светој земаљској Србији.
Молитвама Светог Великомученика Цара Лазара, и другог данашњег светитеља, светог патри
јарха Јефрема, кротког печалника земље Српске, и свих српских светитеља, нека Благи Господ
сваку српску душу води и руководи у овоме свету и изведе је кроз истину вечну у живот вечни,
у Царство Небеско. Амин.
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ЖРТВЕНА ЉУБАВ

Жртвена љубав
Јеванђелска – Видовданска
Од ове љубави нико нема веће,
да ко живот свој положи за пријатеље своје
Јн. 15, 13

У

овим данима кад нам светлост Духа
Светога обасјава срца и буди у нама нај
лепше осећаје које једино Дух Животворни дарује, хитамо ка новом празнику, тако
значајном за нашу новоосновану Богомчувану
Епархију крушевачку. Празник највеће жртве
Српског народа, празник који хришћанство
показује у најлепшој светлости и који нас по
буђује на љубав према ближњима, празник Видовдан.
Српски народ је вероватно једини народ ко
ји свој највећи пораз празнује као највећу победу. Овај парадокс нас идентификује као народ, као Хришћане, као Светосавце. Јер два
највећа лика наше историје јесу Свети Сава и
Свети кнез Лазар. Светитељем почиње Нема
њићка држава, а завршава се Мучеником(ици
ма). Такав је закон еванђелског живота; небеска правда мора се светитељски и мученички
одстрадати. На том парадоксу лежи вечна
правда Божија у овом нашем маленом свету.
Мора се пострадати да би се узвисили до мере
раста Христовог. Јеванђеље нас томе непрестано учи, као и цитат са почетка текста. Нема веће љубави од оне коју је Логос
донео и која прожима све странице Светог Јевађеља и Светог Писма уопште.
А љубав је жртва. У
сваком погледу је жрт
ва. Али је зато дивна,
не тражи своје, не надима се… како написа дивни угодник Бо
жији Апостол Павле.
Таквом љубављу нас
Господ непрестано ми

лује и храни и позива да и ми такву љубав имамо једни према другима. То нам је и оставио у
аманет да љубимо једни друге као што Он нас
љуби (Јн.15,12). Св. Кнез је добро познаво ову заповест Христову зато је и себе и сву своју вој
ску предао на жртву. Изабрао је Небеско уме
сто земаљског. Вечно уместо пролазног.
Видовдански Свети мученици написали су
са својим Кнезом ново јеванђеље, видовданско. То јеванђеље треба да је основна мера наше људскости, нашег српства, нашег хришћан
ства. Тим јеванђељем у овим временима требамо да се хранимо, учимо и живимо. То је
ванђеље и та етика светих косовских мученика
требају да нам у овим смутним временима,
када се човек све више и више одаљава од Твор
ца, осветле пут и упуте нас Извору воде живе,
да пијемо и живимо, истински живимо. Јер истински живот јесте само у Њему са свим Светима Његовим, са свим Мученицима Њего
вим, са свим створењима Његовим.
И упитајмо се, потомци Светога Кнеза, да
ли је жртва видовданска данас узалудна? Да ли
је крв проливена на Косову Пољу ужегла и
поцрнела или тече нашим венама?
Ако наставимо да се удаља
вамо од Видовдана, удаљи
ћемо се од Господа. Јер Ви
довдан није само један
у низу наших бојева и
наших ратова. Он је
наше мерило и наше
светило.
Протонамесник
Срђан Миленковић
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СВЕТОСТ СВЕТИХ

Епископ Крушевачки Давид (Перовић)

Светост Светих
као Светост Христа и Цркве

М

и гледамо на Христа као на јединог
Посредника између Бога и човека (1
Тим. 1, 5), а на светост као на божанску
близину, пројављену у личности као антици
пацији долазећег Царства Христовога. Светост
се опет односи на Цркву, и она се добија као
дар у оквиру њеног светотајинског реализма.
Хришћански живот протиче у светости, у угле
дању на Свете и на њихову светост, што је само заједнички именитељ за учешће у црквеном животу и за узрастање у Христу. Зато светост није само етички, већ и онтолошки појам:
Свети нису етички беспрекорни, него су носиоци благодати Духа Светога. Појава Светих драгоцена је за целокупно човечанство (Архимандрит Софроније, Свети Силуан, стр. 295-297).
Заједница верних са Христом остварује се
у Цркви заступништвом Светих. Апостол Па
вле пише вернима: Подражаваоци ми будите,
као ја Христу, или: Угледајте се на мене као ја
на Христа (1. Коринћанима 11, 1. 1 Солуњанима
1, 6). Свети нису хероји, него смирени служи
тељи Божији. Они су чланови Тела Христовога
или Његове иконе у историји. Свети не истичу
своју индивидуалност, већ је напротив, скри
вају, еда би се пројавила Божија благодат. Они
чине простор свог индивидуалног присуства и
постојања празним, еда би он био искориштен
као простор за пројаву самога Христа и личне
сусрете са Њим. Етос Светих је заправо етос
Христов и Његове Цркве – тога неподељенога
саборнога Тела Његовога, па отуда и њихово
угледање – угледање на самога Христа и сао
бражавање Његовоме животу.

Поштовање Светих
и смисао угледања на њих
Светитељи су још за живота прослављани, а
само прослављање се продужава и по њиховом
престављењу у Господу. Савршеним изразом
хришћанске светости сматрало се мучеништво за Христа; сведочење самог Христовог вас
крсења сопственом смрћу. Прослављање так-

вих хришћана као светитеља почињало је непосредно по њиховој смрти. Прави пример је
сте мученичка смрт светог Поликарпа Смирнскога. Подвижничко одрицање монаха такође
је сматрано мучеништвом за Христа, односно
добровољним страдањем у Христу (в.: Луј Бу
је, Духовност Новог Завета и Отаца, Њујорк,
1960, стр. 305-306, на енглеском).
Хвалећи достигнућа Светих који су се показали грандиозним фигурама у историји Цр
кве, свети Василије Велики украшава дане у
години, и то сећањем на светитеље, те побуђује
верне на врлину, и руководи их ка њој (На светога Маманта 2, PG 31, 592C). Ово је похвала
сведока (мученика): позив сабраних на врлину
(Беседа на четрдесет мученика 2, PG 31, 509А).
Наравно, неизбројиво је мноштво достигнућа
Светих, достигнућа која су за многе недоступна или неприступачна. Она започињу смире
њем и покајањем, и онај ко се осећа немоћним
да их подражава у највећој мери и висини може да се угледа и на само њихово смирење и
покајање као на сврсисходне и циљевите.
Беседећи на празник апостола Петра и Павла свети Григорије Палама на крају своје оми
лије каже: Али ми, испитујући њихову кончину,
угледајмо се на њихово понашање и хођење. И
то, ако не чим другим, оно у сваком случају исправком, смирењем и покајањем, јер док су једне
ствари велике и узвишене, и приличе великима,
и само њима паше да их опонашају, дотле неке
друге ствари нико није у стању да опонаша. Исправка пак покајањем више приличи нама него
њима, јер свако од нас свакодневно чини многа
прегрешења. Зато, ако се не обезбедимо непрестаним покајањем, спасоносна нада нам ниоткуда неће доћи (ЕПЕ, т. 10, стр. 218-219).
У животу Светих пројављују се ознаке новог
Христoвог човека. Светитељи као чланови Тела Христовога откривају самога Христа, Ње
гову појаву у свету чинећи опипљивом. Веза
Светих преко врлине у ствари је веза са Христом. Налазећи у једном светитељу мудрост, у
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другом праведност, у трећем преподобије, а у
неком, опет, кротост, и тако даље, ми у ствари налазимо самога Христа, са посебностима и
хармонијом чланова Његовога Тела у историји
(Јован Касијан, De institutis coenobiorum 5, 4, 3).
Угледање на Свете нема смисао копирања
оригиналних личности, него има смисао уче
ствовања у неподељеном Христовом Телу, где
све то онда и налази своје онтолошко оправ
дање.
Живот Светих фактички открива неограничене дубине хришћанског етоса – етоса ко
ји се не може ограничити нити оивичити схемама и правилима; он се једноставно пројав
љује путем слободе у непоновљивом личном
стваралаштву. Међутим, истинско лично ства
ралаштво темељи се на подражавању које, тре
ба нагласити, никада није дословно понавља
ње или копирање.
Подражавање Светима подражавање је
Христу.
Угледањем на Свете верник напушта живот
у страстима и прихвата врлину.
Свети Максим Исповедник ка-
же да се ми кроз подража
вање преображавамо
умом, страстима на
нoсећи смрт и вр
лински живот при
мајући (Разна
поглавља, 2, 21,

PG 90, 1228D). Модерни човек дубоко прожив
љује тајну слободе зато што очајнички трага
за истином и светошћу. Отуда је и његова веза
са Светитељима, нарочито данас, актуелна и
драгоцена.
Присуство Светитеља Цркве чини да је
сведочанство истине у историји живо. Зајед
ница Светих на челу са Пресветом Богородицом јесте заједница са Христом. Упадљиво је
колико Оци Цркве често упућују верне на дела
светих људи Светога Писма, или пак на самога
Христа, док их на дела неверних упућују као
на дела злих људи или самога демона.
На тај начин фактички се тврди да су човеку у основи дате две могућности. Прва мо
гућност је веза са Христом и са Његовим
Светима, што се подудара са одвраћањем од
демона, а друга могућност је веза са демоном и његовим припадницима, што се подудара са одвраћањем од Христа и од Његових Светих.
Захваљујући првој могућности усваја се етос
Цркве и стиче Христова омоитхиа – или једна
и иста нарав, истоветна нарави
Светих, но која је опет сама та
Христова нарав (в.и уп.:
Георгије Мандзаридис, Хришћанска
етика, Солун 1995,
стр. 270-272, 274).

Лоза Светих
Немањића,
фреска у Пећкој
Патријаршији,
14. век
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О Видовданској Литији

Пут Свете Жртве

Л

итија је нарочито молепствије, поворка
верних са свештенством и црквеним
барјацима, као манифестација побожности, а одржава се о великим празницима: о
црквеној слави, Богојављењу, Васкрсу, Спасовдану и др. Сама реч, по грчком корену, означава – молим, просим. У Крушевцу литија иде до
Споменика косовским јунацима, по традицији,
на дан Свете Тројице, градске славе, и о Видовдану. Од 2002. носећи и мошти Светог Кнеза.
Овај Видовдан, 2012. године, разликује се
од свих претходних по томе што ће Литију
први пут предводити – први епископ новоосноване Епархије крушевачке, Господин Давид.
То је својеврсни почетак и постављање темеља
за будућност, за који верујемо да се поставља
на чврстом, каменитом тлу, те да никаква ис
кушења ни непогоде неће моћи да сруше здање
које се гради.

Опредељење српског народа
Верујемо, такође, да све што се догађа у Кру
шевачкој епархији, догађа се благословом Светог великомученика Лазара, светитеља који се
сваким даном пројављује као једна од најзна

чајнијих личности у Српској Цркви и Држави,
откада српски народ постоји – јер све оно што
се догађало пре Светога кнеза Лазара, у њему
је доживело свој врхунац и своје отелотворење.
Он је целокупну науку Христову, јеванђељску
науку, преточио у живот, и речи Господа Исуса
Христа: „Од ове љубави нема веће, до ако ко живот свој положи за ближње своје.“ (Јн.15,13) сво
јим делом доказао. На свом примеру доказао
је да је могуће то остварити и, будући српски
владар и војсковођа, тако определио сав срп
ски народ за будућност.
На жалост, ми често заборављамо да смо по
томци тих људи, који су живели у време кнеза
Лазара и људи који су направили прву литију
од Крушевца до Лазарице, где су се причестили, па „литијски“ ишли до Косова, где се водила одсутна битка. А то није била само једна бит
ка у низу, јер Косово је много више од једног
боја, то је сукоб јеванђелске идеје Господа Исуса Христа и Отоманске империје, сукоб неба и
земље, сукоб опредељених за вечност и оних
који размишљају искључиво о ономе што је
земаљско, времено и отуда је значај тога већи.
А – земаљско је замалена царство, а небеско увек
и довека!
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Литијски ход
У историји Крушевца као једна од најмасов
нијих забележена је Видовданска литија 1934.
године, са преко 3000 људи. Данас у Видовдан
ској литији народа и има и „нема“. Ондашњој
Литији погодовала је одлука државе да Крушевац буде центар свих догађања везаних за бој
на Косову. Они који су о томе одлучивали знали су оно што ми сада можда осећамо, али готово да немамо снаге да кажемо – да је Крушевац, у ствари, душа Косова. Кажемо да је Косово Горњи Јерусалим, да је то душа Србије, али
је Крушевац душа Косова. Јер се у овом граду
догодила чувена преткосовска вечера, где је
Кнез са великашима донео одлуку да се определи за Царство Небеско и кренуо у битку за
коју је унапред знао да ће бити изгубљена у зе
маљској равни, на самом бојном пољу. Али, он
је тада добио битку за вечност, што ми не можемо до краја да појмимо, јер смо превише
окренути материјалним проблемима и царству земаљском. Не можемо да разумемо ни то
колико је нужно да за Видовдан будемо заједно,
да нас је што више. Јер наша је снага у заједни
штву, у саборности. А ми добро знамо да је Косово наше судилиште, оно место физичко и
духовно где ми и данас и устајемо и падамо.
Више пута је о томе говорио митрополит црногорско-приморски, Господин Амфилохије, ис

тичући важност нашег односа према Косову
– јер какав је наш однос према Косову, такав је
наш однос према нашој нацији, према нашој
Цркви, нама самима.
У време комунизма имали смо неприродне
околности, када се покушавало да се убије свако осећање припадности српској нацији и Срп
ској Цркви. Знало се за Видовдан као национални празник и за Светог великомученика Ко
совског, као војсковођу који је на Косову положио живот за отаџбину. Но, као да није све
то имало већег значаја у духовном смислу. А
ако се Косову одузме духовност, онда сама Косовска битка не значи ништа више него – једна
изгубљена битка. Кнез, захваљујући томе што
је био и духовни борац који је имао чврсту веру
у васкрсење и живот вечити, приноси не само
себе него и сав свој народ на жртву. Знајући да
се на тај начин те „жртве“ рађају за вечност, и
представљају со која треба да осоли земљу на
којој живимо.
Зато, када говоримо о овом простору, о граду Крушевцу, о Косову, морамо да се сетимо
речи које је Мојсије чуо на Синају: „Изуј обућу
своју са ногу својих, јер место на коме стојиш је
света земља“ (2.Мојс.3,5). Зато, јер је свака стопа земље овде света, јер су свети по њој корачали, и јер је освештана мученичком крвљу и
молитвама духовних горостаса.
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То је оно што увек треба да имамо на уму и
да тако размишљамо, те да се овде окупимо на
Видовдан, да будемо на Светој архијерејској
литургији, да присуствујемо парастосу славним прецима, да у литији ове године по први
пут од споменика Косовским јунацима идемо
на Багдалу. Јер и Багдала је свето место, обагрено мученичком крвљу Срба који су пострадали само зато што су мислили другачије од
оних који су имали моћ да пресуђују ко је у
праву, и осуђују… На том светом месту, захва
љујући Богу и нашем епископу, коначно треба
да почне да се гради храм. Ти темељи биће по
стављени на камену, а сазидана „кућа“ неразрушива. Крушевац и Багдала добиће нову ди
мензију, показујући везу између кнеза Лазара
и мученика багдалских, из чијих жртава треба
да црпимо снагу потребну да надваладамо сва
искушења кроз која пролазимо и да потражимо смисао свога живота. Вазда имајући на уму
да све има смисао ако му је Христос смисао.
То је оно што треба да буде разлог да се на
Видовдан и Видовданске литије окупимо овде
и да учинимо све да та литија буде торжествена, да покажемо лепоту душе овога народа, ко
ју он поседује и негује, али треба и да је саборно пројави, да би могао да уроди новим плодом који се очекује (од нас).

Светлост у тами
Незаборавне су ноћне службе у манастиру
Покрова Пресвете Богородице у Ђунису, уочи
самог Празника. Једну ноћ особито памтим.
Обављана је Света Тајна Јелеосвећења, потом
читан Акатист Покрову Богомајке, а у ноћи без
светла, колико је поглед могао да обухвати,
стајао је народ, са упаљеним свећама у рукама,
народ погружен у молитви, који слуша речи
које изговарају Епископ и свештенство. Тада
сам помислио – мој народ има велику будућ
ност! Јер народ који овако молитвено изражава своју веру и љубав према Богу и према свему ономе што представља духовну вредност,
не може да пропадне, никако. И на ум су пале
речи Јеванђеља: “И светлост светли у тами, и
тама је не обузе”(Јн. 1,5).
Значи, без обзира на све проблеме, на стра
дања, на искушења кроз која пролазимо, без
обзира на мрак у коме се налазимо, ипак, светло које носимо у себи је моћно, захваљујући

пре свега Господу а потом и Светом великомученику кнезу Лазару. То светло је доказ да смо
на путу који води у живот вечни. На путу који
је непрестано литијско пењање уз Голготу у су
срет васкрсењу!
А број верника који ће бити на литији ме
њаће се, некада ће бити више окупљених, некада мање, у многоме то зависи од нашег (све
штеничког) труда и рада и од спремности да
људима понудимо оно што им је потребно. Некада ће друге околности да утичу на то. Не заборавимо, притом, када је бројност у питању,
речи Господње: Не бој се мало стадо! Ја победих
свет! Број није одлучујући, одлучујућа је духовна снага малог стада, љубав која се пројав
љује, која се осети у сваком човеку који је присутан на Светој литургији а потом и у литији.
Протојереј ставрофор
Љубивоје Радовић
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Свети
Григорије
Богослов

В

елики Отац Цркве Христове, дру
ги по реду велики Кападокијац, Све
ти Гри
горије Архиепископ цариградски, био је животни друг и сарадник Светог
Василија Великог. Човек велике урођене и жи
вотно стечене, а особито благодатне мудрости Духа Светога, монах и подвижник, Архипастир и Епископ, богослов и писац, беседник и песник каквога сав антички свет није
имао, а и међу Црквеним Оцима мало је ње
му равних“ (Епископ Атанасије). За Светог
Григорија његов највећи и нераздвојни животни пријатељ Свети Василије Велики на
једном месту каже: „За брата Григорија желео бих да управља Црквом сразмерно ње
говој природи. А то би била сва васељена под
сунцем сабрана у једно“. И заиста, од Цркве
Христове у Духу Светом, Свети Григорије до
бија епитет Богослов, раме уз раме са Љубље
ним Учеником Христовим, Светим Апостолом
Јованом Богословом, уз касније, још једно
велико име свештене историје, Светога Симеона Новог Богослова. Свети Григорије за
једно са Светим Василијем Великом и Светим Јованом Златоустим бива сврстан у ред
васељенских учитеља. Њих тројица као Света
Три Јерарха, по величини свог Богонадахнутог пастирског дела у историји Цркве, бивају
стављени одмах иза Апостола.
Григорије је рођен око 330. године у малом кападокијском месту Аријанзу у близи
ни градиће Назијанза од оца Григорија и мајке
Ноне, као једно од троје њихове деце уз сестру Горгонију и брата Кесарија. Отац Григо
ријев, Григорије старији је у поодмаклим го-

дима живота крштен и
постављен за епископа у
Назијанзу, одигравши ка
сније одлучујућу улогу
сво
јим родитељским и
духовним ауторитетом на
формирање пастирског ли
ка свога сина. Мајка Нона
која је од детињства била
хришћанка, одликовала се по
божношћу и врлинама и била је главни васпитач младог Григорија. Школовао се у три
највећа центра образовања ондашњег времена, најпре у Кесарији Палестинској, затим у
Александрији и најзад у Атини, где је стекао
свог нераздвојног животног друга Светог Ва
силија Великог, за кога је касније написао да
су били као „једна душа у два тела.“
По повратку из Атине вучен носталгијом
враћа се у свој родни крај, у Назијанз, где по
ондашњем обичају у зрелијим годинама живота прима Свето Крштење. Са Светим Васи
лијем, по њиховом договору још из Атине,
одлази путем монашког подвига у самоћу
најпре на родитељско имање у Тиверини, а
затим на Василијево имање на реци Ирису у
Понту.
Григорије се по позиву свога оца враћа у
Назијанз где бива против своје воље „тирани
јом љубави“, како се касније тим поводом изразио, од оца хиротонисан у чин презвитера
почетком 362. године. Тако је почела његова
васељенски универзална и надвремена пастирска служба у Цркви Христовој. Григори
је је пред Ускрс 372. године, опет против сво
је воље, био рукоположен за епископа у малом месту Сасиму у Кападокији, од Василија
и Григорија старијег. По смрти свога оца, а
касније и нераздвојног пријатеља Светог Ва
силија Великог, бива постављен на место епис
копа Цариградског, где одлази 379. године, у
изузетно тешким по Цркву околностима он
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дашњег времена услед притиска аријанске је
реси. Након само годину дана у огњу Духа
Светога ревнујући Православним богослов
љем, Свети Григорије је подигао Православље
и спалио трње аријанске јереси које је у Цариграду бујало готово 40 година. „Слободно
се може рећи да су духовни и културни теме
љи све оне касније величине православног Ца
риграда и Византије били положени већ овим
краткотрајним али непролазне вредности радом и трудом Светог Григорија, Архиепископа Цариградског“ (Епископ Атанасије).
Маја 381. године у Цариграду се одржава
II Васељнски Сабор, који Свети Григорије након своје опроштајне беседе пред 150 епископа напушта, повлачећи се у своју отаџби
ну, у родни Назијанз. Крај свога земног живота проводи мирно у молитвеном, Божанским Духом озареном тиховању, претачући
светла мистична искуства своје душе у књи

жевно дело које ће у историји црквене књи
жевности остати неисцрпно благо и надахну
ће за све потоње Оце Цркве и сва покољења.
Упокојио се у Господу у 60-ој години живота
390. године. Његов свети спомен слави се 25.
јануара (по јулијанском календару), а 30. ја
нуара заједно са Светим Василијем и Светим
Јованом Златоустим. Свете су му мошти пренете у 5. веку у Цариград, а касније су их крс
таши пренели у Рим, где се и данас налазе,
док му се света лобања налази у манастиру
Ватопеду у Светој Гори.
Пастирска фрула богословља Твога победи
трубе ритора; пошто си дубине Духа истражио, придодаде се Теби лепота говора. Но моли
Христа Бога Логоса, Оче Григорије, да спасе
душе наше. (Тропар Светом Григорију)
Вероучитељ
Срђан Радивојевић

Химна Богочовеку Христу
Св. Григорија Богослова
Тебе сада благосиљамо,
Христе мој, Логосе Божији,
Светлост од Светлости Беспочетне,
и Ризничаре Духа (Светога).
Ти Троструку Светлост
у Једну Славу сабираш.
Ти си разагнао таму,
Ти си створио светлост,
да у светлости све саздаш,
и материју несталну

усталиш обликом у космос,
и у садашњу благолепоту.
Ти си ум човеков просветлио
словесношћу и мудрошћу.
Светлости оне Вишње
доле га даде икону,
да светлошћу види Светлост
и свецео постане светлост.
(Песма 32,1-19)
Прев. Еп. Атанасије
Херцеговачки

Храм Премудрости
Божије – Света
Софија, Цариград
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Прст Промисла Божијег

Д

о половине петнаестог века у Албанији живљаху хришћани, већином православни.
Отаџбина њихова блисташе славом вере и преданошћу вољи Божјој. Кнез албански,
Аријанат, који владаше у Скендеријској области, имаше ћерку Ангелину, која је расла и
васпитавала се у побожности и страху Божјем и све своје духовне дарове и сву своју вољу упу
ћивала је на творење воље Божје. Прст промисла Божјег на њој се видео још од њеног раног
детињства, припремавши је за подвиге који су предстојали у њеном будућем животу.
Већ је била стасала кад у албанске крајеве дође изгнаник из Србије,
слепи младић, који овде потражи себи безопасно пристаниште,
јер беше ољаган у Србији како је тобоже он неко зло чинио,
те га протераше далеко од отачаства својега да у туђи
ни поднесе многе беде и невоље. Био је то деспот
српски Стефан, син Ђурђа Бранковића, кога су
Турци са његовим старијим братом Гргуром
1441. г. затворили и ослепели, па их после
неколико година вратили у очев дом. Њи
хов најмлађи брат Лазар, по смрти сво
га оца, владао је Србијом (1456-1458),
а онда је деспотом постао слепи Сте
фан, док се најстарији брат Гргур
замонашио у Хиландару. На два
месеца пре пада Смедерева праведног Стефана су протерали.
Албански кнез Аријанат га
усрдно прими као брата и пријатеља, како хришћанима и
доликује. Боравак Деспота
Српског се прилично продужио и он се овде одомаћи.
Часна кћи Аријанатова, Ангелина, у срцу свом заволе
слепог Стефана, и од родите
ља замоли благослов за брак
са Стефаном. Пошто је добила благослов, она се са њиме
венча 1461. г. у Скадру, јер је у
души својој желела да дели живот са изгнаним и праведним, сле
пим деспотом Стефаном.
Господ им је подарио синове
Ђорђа и Јована, и кћер Мару. Убрзо
наиђе Турска тиранија у ову хришћан
ску земљу и убијаше све редом. Стефан и
Ангелина пређоше са својом децом у Фур
ланију (Италију), где се праведни и блажени
Стефан упокоји (1476. г.) и би прослављен од Бога светлошћу на гробу и нетрулежношћу тела.
Праведна Ангелина остаде са децом у великој сироти
њи и обрати се угарском краљу Матији с молбом. Краљ се
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смилова и даде им сремски град Купиново на Сави, где Ангелина у цркви св. Луке часно положи Стефанове мошти. Старијем сину Ангелинином, Ђорђу, мађарски краљ Матија подарио
је титулу деспота и неке сремске области на управљање. После краћег времена Ђорђе се замонаши и ово право пренесе на млађег брата Јована. Ускоро умре и Јован, те Ангелина и
Ђорђе (Максим), заједно са Стефановим и Јовановим моштима, преселише се код влашког
војводе Јована Радуле, где Максим би хиротонисан за митрополита влахозапланинског. Максим измири влашког војводу Радула са молдавским војводом Богданом и, заједно са мајком
Ангелином, учинише многа добра дела. Касније је Максим постао митрополит београдски и
сремски и, са мајком заједно, подигоше на Фрушкој Гори манастир Крушедол. Онда је из Београда пренео своју епископску столицу и обновио сремску епископију. Упокојио се 18.
јануара 1516. г. и сахрањен је у својој задужбини у Крушедолу.
Преподобна Ангелина се замонаши у близини Крушедола задржавши исто име и сва се
предаде молитви, делима милосрђа и оправљању светих храмова у Срему. Мирно је уснула
у Господу 30. јула 1520. године и ту, у манастиру, сахрањена. После неколико година њено
свето тело би објављено, њене свете мошти беху положене у исти ковчег са моштима
светог јој сина Јована деспота. Са манастиром Крушедолом, који су Турци запалили
1716. године, свете мошти су изгореле. Остала је само лева рука свете мајке српске.
По промислу Божјем, кроз побожност, еванђелско учење и владање описаних
личности, Српска Црква је добила четири светитеља, више саграђених и обнов
љених храмова и манастира, обновљену сремску епископију, мноштво учи
њених добрих дела на радост и част читавом роду српском. Уделом ових
светих Господ све нас удостојава милошћу својом, на коју свакодневним
молитвама захваљујемо свемилостивом Господу и светитељима.
Света мајка српска, Ангелина, никада није стајала пред питањем
хоће ли или неће прихватити вољу свесилнога Бога. Нити је стајала
пред питањем хоће ли своју срећу поделити са Стефановом несрећом,
јер је у туђој несрећи била несрећнија. Истовремено угодница Божја
и света у браку, утеха свом мужу и пример својој деци. Она је верни
народ тешила Христом и лечила крстом, отварајући пут ка свети
тељству. И деца свете мајке постала су светитељи јер су, следећи свету мајку и њену љубав према Господу, нашли свој пут ка богопознању.
Вера наша није ограничена ни у простору нити у припадности
нацији. Бог је створио човека и он је на првом месту Божја творевина, без пасоша национа.
Св. мајка Ангелина у слепом дестоту Стефану спознала је праведника, и као таквог га је у срцу заволела и пошла кроз свеколике патње
путем воље Господње. Некада Албанка, сада Света мајка српска.
Славољуб Јовановић
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Протонамесник Радиша Јовановић

О Причешћивању
и исповести болесних
(Запис)

Ч

овек је читавог живота укључен у свето
тајински живот Цркве од оног часа када
крштењем ступи у Њу. И то без обзира
да ли је тренутно физички у могућности да буде на сабрању верних у храму на Литургији
или не. Заправо би требало да живот Цркве буде његов живот, да човек буде активни учесник
на путовању из ововременог у вечно, што је
могуће молитвеним животом и примањем бла
годатних дарова предатих нам у Цркви од самог Спаситеља.
Међутим, најчешће из пуког незнања, које
временом узрокује понашања која израђају
правила и обичаје заоденуте сујеверјем, јав
љају се и изопачена схватања из области вер
ског живота која могу да имају озбиљне после
дице веома често и по друге, а не само по нас
саме. Па чак и код оних људи који себе сматра
ју примерним хришћанима.
Оно на чему бих овде укратко скренуо паж
њу јесте сујеверни однос не малог броја људи
према Светој тајни исповести и причешћа код
старијих и болесних људи. Наиме, постоји при
лично уврежено мишљење да се Света тајна
исповести треба обавити у последњим часо
вима или данима живота, а никако раније, јер,
према том мишљењу, када се болесник испо
веди и причести у своме дому, уследиће веома
брзо крај овоземаљског живота. Као последица
тога јавља се снебивање код таквих болесника,
или чак и њихове родбине, да се ова Света тајна
обави на време (као да они сами знају када ће
наступити последњи часови живота), тако да је
велики број људи који неприпремљени овом
светом тајном завршавају свој овоземаљски
живот. Код неких се овакво схватање протеже
и на Свету тајну причешћа, тако да имају сли
чан однос и према њој.
Ко добро познаје своју веру, зна колико су
неисправна оваква мишљења. Човек се чита
вим животом спрема за вечност; као што је

нормално да се као телесно здрав исповеди и
причести, исто важи и у случају болести и ста
рости. Примати Христа и бити са Христом јес
те одлика правих хришћана. Не измирити се
са Богом, одрицати се заједнице са Њим, тј. не
имати удела у заједници тела и крви Његове
због некаквог магијског схватања светих тајни
Цркве јесте оно што нас не удаљава од смрти,
већ нас приближава ка њој, штавише – и води
ка вечној смрти.
Губитак молитвеног и литургијског живота
главни је узрок ових неисправних схватања.
Један свеобухватнији, општији повратак наро
да њему тек предстоји. Са њиме би се изгубиле
многе изопачености које иду на штету вере и
спасења људи. А у међувремену, макар за по
четак, знајмо следеће:
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Света тајна исповести (покајања), уколико
је искрена и има као последицу поправак и
кретање ка врлини супротној од чињеног гре
ха, представља тајну нашег измирења са Богом
и повратак Њему (због грехова који су нас од
Бога удаљили); она значи наш повратак у за
једницу љубави Божије, значи и да смо достој
нији милосрђа Божијег, и причешћивања Њи
ме. У складу са искупитељском жртвом Спа
ситељевом Свето причешће даје нам се ради
отпуштања грехова; оно је за православне хриш
ћане основна и суштинска храна која даје сна
гу духовном животу, утврђује веру, даје се за
исцелење душе и тела и усмерава на вођење
врлинског хришћанског живота. Свето при
чешће нам је залог за вечни живот, предокус
Царства Божијег, увођење у вечиту трпезу Бо
жанске љубави. Коме је ово јасно, за њега је
причешћивање насушна храна и у здрављу и у
болести, и у младости и у старости.
Тачно је да има случајева да су поједини љу
ди били у немогућности да се у старости упо
које док се нису исповедили; тачно је да не оз
драви свако ко се причести, али овде је у пи
тању лична вера и промисао Божији, а не игра
магије са дужином живота. Јер има и примера
друге врсте, о којима се не може много детаљ
но писати због тајности онога што се исповеди
у Светој тајни покајања, али се може навести
као конкретан случај. Овде ће бити описан је
дан догађај из нашег времена.
МОЖЕ ЛИ МАЛО ВИНА?
Са спремљеним честицама Светог причеш
ћа и прибором за причешћивање болесника
дочекујем моје парохијане који ме одвозе њи
ховој кући да тамо причестим болесника. У
питању је старији човек, од својих осамдесет и
неколико година, који је последњих месеци
почео да се осећа све лошије, а од недавно
лежи у постељи и више не устаје. Жеља је била
и његова и његових ближњих да прими Свету
тајну причешћа пре него што заврши овозе
маљски живот. С обзиром да су и лекар и уку
ћани били уверени да су у питању последњи
дани његовог живота, нисмо смели да чекамо
и у вечерњим сатима тога дана били смо у ње
говој соби.
Сасвим свестан и присебан, деда нас лепо
дочекује, очигледно са поштовањем према све

тињи које је желео да се удостоји. Пошто сам
га укратко упознао са значајем ове Свете тајне,
као и са значајем исповести, он пристаје и да
се исповеди. Смогао је снаге, према личној же
љи, да се усправи и седне на кревет. Прочитали
смо потребне молитве и насамо, на одређено
време удаљивши укућане, обавили и сам чин
исповести, а затим је примио свето причешће.
По завршеним молитвама задржао сам се
још мало у соби у разговору са његовим укућа
нима. Уредно сам спремио донешени прибор
за причешћивање и спремао се да пођем. На
столу је још стајала флаша са црним вином ко
је се, припремљено у посебном малом сасуду,
користи приликом причешћивања болесних
да би се лакше примила честица Свете тајне.
Пре него што сам пошао, болесник је слабаш
ним гласом, можда мало и стидљиво, казао: „Ја
бих још мало овога“. Погледасмо га, а он по
каза према флаши и чаши на столу, и додаде:
„Може ли мало вина?“
Морали смо да се осмехнемо, дадосмо му
један гутљај, а мало времена затим поздра
висмо се и ја се вратих кући.
После неколико дана старац се придигао
видно опорављен. Виђао сам га повремено ка
ко шета двориштем. Поживео је, упркос ста
рости и пређашњој болести, чини ми се нешто
више од две године пре него што га је Господ
узео себи. Света тајна исповести и причешћа
свакако да му је тада послужила на исцелење.
Надам се – и на спасење душе.
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Прота Драгић Илић

О Манастиру
Дренчи и метосима
манастирским

П

рви пут сам чуо за Манастир Дренчу
кад мој отац дође у Велики Шиљеговац
за пароха, 1986. године. На једној сеос
кој прослави иступи ученик који рече да се Велики Шиљеговац први пут помиње у Дародав
ној повељи Манастира Дренче, 1382. године.
На факултету сам бранио семинарски рад из
Историје Српске православне цркве: „Манастир Дренча“. Тада сам упознао историју ове
светиње. Најзад, био сам члан Иницијативног
одбора за подизање Манастира Дренча, који је
обновљен у наше дане после више векова. Ме
штани Манастир Дренчу зову Душманица.
У живописном пределу Жупе (александровачке), омеђен виноградима и огрнут старином, тихује средњовековни манастир Душманица, како га зове народ, или Дренча, како је
познат у литератури. Посвећен је Ваведењу
Пресвете Богородице. Душманица је родоначелник свих светиња Моравске школе у архитектури. Запустео је у доба турског ропства, а
обнавља се у наше дане.
У литературу је ушао 1848. године када је
Димитрије Аврамовић у свом: „Описанију древ
ности Србски у Светој (Атонској) Гори“, обја
вио Потврдни свитак из Манастира Светог Пан
телејмона, писан 2. марта 1382. године у Жичи, којим се монаху Доротеју и сину му кир
Данилу потврђивало оснивање задужбинског
Манастира Ваведења Богородице у Дренчи од
стране патријарха српског Спиридона и Збора
велике цркве, и то, „повеленијем превисокаго
самодржца господина Кнеза Лазара“. Тај документ регистроваће десет година касније (1858)
Фрањо Миклошић у свом делу „Monumenta
Serbica“, а објавиће (1868) у „Гласнику Српског
ученог друштва„ знаменити Јанко Шафарик.
Стојан Новаковић у „Законским споменицима
српских држава средњег века“, из 1912. године, објавио је Потврдни свитак, скоро у целини, са местимичним исправкама Шафарико-

вог читања под насловом: „Кнез Лазар и патри
јарх Спиридон 1382, 2. марта, у Жичи одобра
вају оснивање Манастира Дренче, задужбине
монаха Доротеја и сина му Данила“. Ако паж
љиво прочитамо овај средњовековни номоканонски акт видећемо да у његовој аренги монах Доротеј вели како са својим сином Данилом: „сазидасмо Цркву у месту званом Дренча“, а на крају: „Све ово приложисмо манастиру славног Ваведења Пречисте Богоматере,
Свете међу Светима, у месту званом Дренча“.
Дакле, место се зове Дренча у коме је подигнута светиња, али не назива се тако и манастир.
Међутим, ово не смета истраживачима (М.
Валтровићу, 1874; Милану Ђ. Милићевићу,
1876; Ф. Каницу и Д. Милутиновићу, 1882) да
манастир назову Дренча, узгред спомињући:
„У народу се још прича да се Дренча звала и
Душманица“ (Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876, страна 719). Каснији
истраживачи преузимају назив Дренча (др.
Владимир Р. Петковић, др. Радослав М. Грујић,
Милош Благојевић, Бранислав Вуловић и други) и он ће остати примаран у литератури.
Дренчани свој манастир зову вековима ис
кључиво Душманица. Тако чувају успомену на
ктитора ставропигије Ваведења Пресвете Богородице и њеног првог игумана кир Данила,
који се пре монашења звао Душман. Наиме, др
Владимир Р. Петковић у научној расправи „Ко
је био оснивач Манастира Дренча?“ (Старинар, књига друга, Београд, 1951, страна 57-58)
изнео је мишљење да ктитора, монаха Дороте
ја, треба тражити у личности средњовековног
деспота Иваниша, који је био ожењен Теодором – мајком цара Душана, те га стога цар Душан у аренги Арханђелске повеље из 1347-8.
године назива: „Родитељ царства ми деспот
Иваниш“, признајући га за свог очуха. Теодора
је имала из првог брака са краљем Стефаном
Дечанским, поред цара Душана, још једног си-
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на, који је преминуо док је породица живела
изгнана од стране краља Милутина у Цариграду. Он се звао Душман. У спомен на њега Теодора је сину из другог брака, са деспотом Иванишем, дала име Душман. Народ је, поштујући
цара Душана, ценио и његовог полубрата Душмана Жупског, а нарочито по смрти цара Душана у доба спорења око достојног наследника
царске круне. Душман, по примеру Светога
Саве, није стремио световној власти. Рано се
замонашио и добио име Данило. У српску ис
торију уписан је после Косовске битке, златним словима, као Данило „патријарх всјем срб
љем и приморију“, Данило Трећи (1390-1396)
и књижевник Данило Млађи. Творац је црквеног култа светог кнеза Лазара, јер је по избору
за патријарха, пренео мошти кнеза Лазара из
Цркве светог Спаса у Приштини у Манастир
Раваницу, 1390. или 1391. године и написао
четири списа посвећена уздизању култа кнеза
Лазара: „Похвално слово кнезу Лазару“, „Слу
жбу“, „Пролошко житије“ – „Синаксар“ и „Повесно слово“.
Царица Теодора сахрањена је у женском делу Манастира Ваведење Пресвете Богородице
у Дренчи, северно од улаза у цркву, јер је Потврдни свитак из 1382. године у седмом члану
то допуштао својом забраном да се унутар цр
кве или мушког манастира ни једна жена не
сахрањује: кромје царице или ктиторице. Са
јужне, мушке стране храма сахрањени су: монах Доротеј (деспот Иваниш) и његов син па
тријарх Данило Трећи (кир Душман), један
крај другог.

Унаше дане васкрсава Манастир Дренча,
али и његов метох. Црквени суд и Епархијски
управни одбор Крушевачке епархије 30. маја
2012. године донео је одлуку да се оснује Оби
тељ свете Недеље у Петини − Метох Манастира Дренче.
„Село Сеземче на Модрој“ се помиње у Да
родавној повељи за Манастир Дренчу. Село Сеземче лежи западно од села Петине, предваја
их само брдо Тупанац. И следеће село идући
на југозапад од села Сеземче Слатина унето је
у поменути Потврдни свитак, писан 2. марта
1382. године у Манастиру Жича: „Све је ово написано у области Мораве, у месту званом Жича, у Храму Светог Вазнесења, пред пресветим
патријархом српским господином Спиридоном и пред целим Сабором Велике цркве“. Западно од села Слатина протиче Ломничка река. И она се помиње у Потврдном свитку: „И
реку Ломницу са свима селима, засеоцима и
међама“, добио је Манастир Дренча, тада, у
метохију. Село Велика Ломница постоји и данас и лежи на поменутој Ломничкој реци, где
је смештено и село Буци. Југоисточно од Петине данас су села Велики и Мали Шиљеговац, за
које у Потврдном свитку стоји: „И Влахе Ши
љеговце са засеоцима и међама“. Дакле, после
више од шест векова у овом делу света чудесно
се обнавља Метох Манастира Дренче – Обитељ
свете Недеље у Петини, крај „села Сеземче на
Модрој, и села Слатина, и реке Ломнице са
свима селима, засеоцима и међама“.
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ПОУКЕ СВ. СИМЕОНА НОВОГ БОГОСЛОВА

Поуке Св. Симеона
Новог Богослова
+ из богате ризнице мисли и поука о духовном животу +

Х

ристоликост
је у истини,
кротости и
прав едности про
праћена смирењем
и љубављу према
свим људима. Истина се чува у свим речима човековим,
кротост у свим речима који други о њему
изговоре, јер онај
који је кротак, било
да је окружен похвалама или покудама,
остаје бестрасан и
нити се узвисује у
похвалама нити се
понижава у покудама. Праведност се види у свим делима, јер као
што тежину вештаствених ствари одређујемо
помоћу ваге, и као што квалитет злата оце
њујемо након полирања, исто тако ни у једном
нашем подвигу се не одвајамо од граница праведности, ако под њима подразумевамо оне
мере (тј. заповести) које нам је дао наш Господ.
®®®
Смирење, као какво благо које се не може
отуђити, уобличено у уму, потврђује да се само
силом благодати примљеном од Христа у човеку могу видети врлине које поседује.
®®®
Љубав за људски род је боголикост, јер чини
добро свим људима, и благочестивим и неблагочестивим, и добрима и злима, и знанима и
незнанима, исто као што и Бог свима чини добро, обасјава сунцем и праведне и неправедне,
и шаље кишу и злима и добрима.

®®®
Бог, Који је дошао у свет и постао човек, принео је људском роду два велика добра. Он је сјединио
божанску природу са човечанском,
да би човек могао
постати бог; те да
би се у тог човека,
који је постао бог
по благодати, Пре
света Тројица мо
гла уселити и та
јанствено обитавати. Како је онда
могуће да човек
који се удостојио тако великих дарова греши,
јер, као што каже свети Јован Богослов: Који
је год рођен од Бога не чини греха… и не може грешити, јер је рођен од Бога (1.Јн. 3,9).
®®®
Душе оних који верују у Исуса Христа, Сина
Божјег, и у Његову страшну и неизрециву жрт
ву, Бог васкрсава још овде у овом животу, а
знак тог васкрсења је благодат Духа Светог,
коју Он даје души сваког хришћанина као да
му даје нову душу. Таква душа (хришћанина)
се назива достојном (или верном), јер јој је
поверен Дух Свети Божији и она Га је примила
– Дух Божији Који је живот вечни, будући да је
Дух Свети вечни Бог који исходи од беспочетног Бога Оца.
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Приредио:
протојереј ставрофор
Драги Вешковац

СВЕТИЊЕ У ИЗГРАДЊИ

П

Црква Вазнесења
Господњег у Глободеру

ротеклих двадесет и више година у ар
хијерејском намесништву крушевачком сазидан је већи број православних
храмова, и то понајвише у сеоским срединама.
Један од оних који се посебно истичу својом
лепотом и архитектуром јесте храм Вазнесења
Господњег у селу Глободеру код Крушевца. О
њему разговарамо са г. Љубишом Шаранови
ћем, председником Црквене општине мачковачке.
Реците нам како је кренула иницијатива за
градњу ове светиње.
Село Глободер једно је од ретких села у нашем
крају које има више богомољишта а нема цркву
на својој територији. Постојала је жеља народа
да подигне своју светињу, па смо, уз подршку нашег свештеника, упутили молбу нашем Владики, Епископу нишком Господину Иринеју, јер
тада смо били у саставу нишке епархије. Наш
парох, о. Радиша Јовановић, пренео је нашу молбу Епископу, и ускоро смо добили позитиван одговор. Владика је дошао и са нашим свештеником и архијерејским намесником погледао могу
ће локације. Његова одлука и благослов били су
да се црква подигне на богомољишту у Старом
Селу (како се назива овај део Глободера). Место
је на узвишици код старог записа, где се народ
окупљао на молитву на трећи дан Духова.
Када је започела изградња и ко је урадио
пројекат?
Градња цркве почела је 2002. године, а про
јекат је урадио крушевачки архитекта г. Предраг Вертовшек. Урађена је сва потребна доку

ментација и добијене су грађевинске дозволе.
Трудили смо се да при зидању објекта буде испоштован пројекат, у сарадњи са архитектом
и уз помоћ крушевачке фирме “Власинац-Игда”.
Мислим да је важно да поменем да је до сада
црква грађена углавном од добровољних прилога
наших људи из села, уз мало помоћи и са стране.
Многи су се лепо одазвали да помогну изградњу,
надам се да ћемо имати снаге да је што пре
завршимо, што је жеља свих нас.
Да ли је било проблема приликом изградње
и надате ли се скором завршетку?
Цркву смо започели у време материјалне
кризе која је временом постајала све већа, па се
то одразило и на брзину градње. У почетку је
било више прилога, народ и сада помаже, али је
у тежим материјалним могућностима. Тренутно се припрема израда иконостаса. Има и
других радова, али све ће бити урађено, кад има
воље и уз Божју помоћ.
Унутрашњост цркве такође задивљује складом. Велика купола, у пречнику већа од четири метра, без помоћних је стубова. Одјек гласа
указује на изузетну акустичност. Са благословом епископа већ се на одређене празнике
врше богослужења, а биће их и више, по осве
ћењу цркве. На празник Вазнесења Господњег
леп је молитвени скуп и служи се Света литур
гија. После службе изводи се културно-уметнички програм у коме учествује омладина
овог места.
И ове године црква је на дан храмовне славе
била пуна верног народа, а колачари су били
чланови Културно-уметничког друштва села
Глободера.
Р.С.
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ДУХОВНИ ВЕНАЦ
У ЧАСТ ПЕДЕСЕТНИЦЕ

Т

радиционалну градску Литију на Духове
Крушевљани су ове године организовали
са Духовним Оцем, Епископом крушевачким др. Давидом Перовићем. На Дан Педесетнице Преосвећени Владика Давид служио је
Свету архијерејску литургију у Саборном Храму Светог Великомученика Георгија у Крушевцу. Свечане литије свештенства и народа формиране су испред градских цркава Светог Ђор
ђа и Лазарице. Слиле су се у једну, код Споменика косовским јунацима.
Призивајући Божији благослов, Владика кру
шевачки Господин Давид упутио је молитвено
окупљени народ на благодатни огањ Божије
Љубави која је у виду пламених језика сишла
на Апостоле, и почетак проповеди Јеванђеља,
језиком мира, слоге и љубави.
„То је језик намењен човечанству кроз векове, један и јединствени језик благе вести, мира,
слоге, љубави, наде, прослављања Бога и самим
тим изграђивања себе. Овај дан треба да нас
подсети на оно што је најважније било и што
остаје – на најважније богатство које се може

замислити, на богатство силе Духа Светога, на
богатство благодати Божије којом је могуће
остварити циљ над циљевима, постати свет, постати духовни човек, постати Божији човек, постати благодатни Христос, постати Икона Живога Бога“.
Владикина Беседа код Споменика Косовским јунацима један је од духовних венчића
који се симболично плету на Дан Педесетнице,
а који је у Престоном Крушевцу символ чувања
Свето-Лазаревог Завета.
После полувековног прекида, Литија за Тро
јицу обновљена је 1997. године, као вид бла
годарења за све добро у години Господњој. У
част „рођендана“ Цркве, Силаска Духа Светога
на Апостоле, Епископ Давид упутио је честитку
свим житељима Крушевца.
Љиљана Пантелић

МИ СМО ЊИХОВИ
ПОТОМЦИ

С

а благословом Његове Светости Патри
јарха српског Господина Иринеја, часопис „Светосавско звонце“ расписао је, на
почетку школске 2011/12. године, конкурс на
тему „МИ СМО ЊИХОВИ ПОТОМЦИ“. Свечана додела награда одржана је на празник словенских просветитеља и учитеља Светих Ћири
ла и Методија, у свечаној сали Руског дома у
Београду. Свечана сала Руског дома била је
претесна да прими све награђене ученике, који
су на овај конкурс послали преко 3.000 ликовних, литерарних, музичких и видео радова. На
конкурсу су учествовала деца од предшколског
до средњошколског узраста у десетак катего
рија, како екипно тако и појединачно, и то не
само из Србије, него и из Републике Српске и
Црне Горе.
Међу награђеним радовима нашли су се и
радови ученика основних и средњих школа са
подручја Епархије крушевачке. У категорији
литерарних радова ученика основних школа
од V до VIII разреда другу награду освојила је
ученица петог разреда Јелисавета Ћосић, ОШ
„Војвода Пријезда“ из Сталаћа, док је у кате
горији ликовних радова ученика истог узраста
другу награду „Српска традиција“ освојила уче
ница петог разреда Валентина Вучковић, ОШ
„Аца Алексић“ из Александровца.
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У категорији ликовних радова ученика сред
њих школа трећу награду „Светосавска стаза“
освојила је Љиљана Ђуричић 4/4, Средња школа „Свети Трифун“ из Александровца. Песма
„Света Земља“ награђена је другом наградом у
категорији музичког стваралаштва. За тај велики труд награђени су ученици Средње школе
„Свети Трифун“ из Александровца: Никола Спа
сић и Никола Андрејић (композитори), Милица Милосављевић (вокал), Игор Лапчевић и Ни
кола Андрејић (гитаре), Далибор Ђорђевић (кла
вијатура), Павле Ивковић (сниматељ), Дарко
Маринковић (монтажер) и Филип Пејић (текстописац).
Вероучитељи александровачки
Марко Катић и Вајка Величковић

ВЕСТИ ИЗ АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА ТЕМНИЋКОГ

Њ

егово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин др Давид служио
је 30. маја 2012. године, на дан стра
дања невиних жртава варваринских у NATO
бомбардовању 1999. год., Свету Архијерејску
Литургију у храму Успенија Пресвете Богородице у Варварину. По светој Литургији одслужен је парастос свим пострадалим на мосту, а
потом је на месту страдања одржан мали помен свим жртвама овог немилог догађаја у но
вијој историји Варварина.
Епископ Давид је након трпезе љубави коју
је Општина Варварин организовала,

посетио гроб Сање Миленковић, ћерке председника општине Варварин, проф. Зорана Ми
ленковића, која је трагично изгубила живот у
бомбардовању варваринског моста.
На празник Силаска Светог Духа на апостоле, након свете Литургије, одржана је свечана
Литија кроз град Варварин који овај празник
слави као своју Славу. Уз присуство већег броја
верника из Варварина, свештенство Светоуспенског храма прошетало је улицама Варварина уз појање духовданског тропара, да би се
код записа у порти варваринског храма помолило Творцу и заблагодарило за сва добра која
од Њега примамо. Овогодишњи колачар је потом све присутне угостио на трпези љубави.
Протонамесник Срђан Миленковић
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ОСНОВАН НОВИ МАНАСТИР
У ПЕТИНИ КАО МЕТОХ
МАНАСТИРА ДРЕНЧЕ

Н

а лепом и Богом даном месту подно планине
Јастребац, изнад села Петине, где је 1935. године подигнута стара црква, основан је манастир
Св. мученице Недеље. Поред старе цркве благословом
тадашњег Епископа нишког, а садашњег Патријарха
српског Г. Иринеја, 1991. године почела је да се гради
нова црква. Она је освећена 20. јула 1997. године.
Благоверни народ овога краја почео је да гради 2005.
године конак који је завршен 2011. године. Владика
крушевачки Давид посетио је ово место након прве свете Архијерејске литургије коју је служио у цркви Св.
пророка Илије у Дворану 11. марта ове године. Том
приликом, после разговора са верним народом окупље
ним код цркве Св. Недеље, благословио је да ту буде
манастир (што је, наравно, била жеља житеља овога
краја).
Прва житељка ове свете обитељи дошла је 21. маја
ове године и том приликом пре почетка вечерње службе пренет је благослов Владике крушевачког Давида да
ово свето место постаје манастир – метох манастира
Дренча. Прва литургија у новооснованом манастиру
служена је на празник Вазнесења Господњег.
Само оснивање манастира је велики благослов за
благоверни народ подјастребачких села и за целу нашу
епархију. Овде ће сви моћи да задовољавају своје духовне потребе и пију воду са извора воде живе од које никада неће ожеднети. Благодат Божија ће се изливати на
све оне који буду долазили у ову свету обитељ. Ово место ће нас увек подсећати шта је главни циљ нашега живота. Опомињаће нас да се вратимо на пут спасења ко
јим су ходили Свети Оци.
У манастиру врше послушање монахиња мати Со
фија, која је по благослову Епископа дошла из манастира Лешје, и искушеница Даница. Службе се обављају
свакодневно, а Света литургија недељом и празником.
Презвитер Милан Крстић
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Кажу вука – натјерала мука,
реп подвити, од псета се крити,
кажу орла – натјерала зима,
зимовати међу кокошима,
па и љутог од Крајине бана
изагната Јанковић Стојана,
зао вакат и погани свијет
натјераше ни живјет, ни мријет.
Куд ће сада, стотина га јада?
Да га хоће пожалити неко,
Бог високо, Русија далеко,
нигдје свога, нигдје вјере тврде
братске куће нечовјештвом смрде,
нигдје глави наћи уточишта,
те му друго не преоста ништа
већ се како крити, а не крити,
ко у старом земану комити,
на метини, на оку свјетини,
под Јастрепцем,у селу Петини.
Љуто пишти вила из Крајине:
– О Стојане грдни хаинине!
Зар од свега бијела свијета,
од свакаке вјере и милета
и четири стране дуњалуку,
спас потражи у том гурбетлуку
гдје је свако чојство погинуло,
гдје се није за јунаштво чуло,
гдје не мисле жене о образу,
гдје јединци живе на миразу,
гдје се брату мила мајка псује,
а од таште слава наслеђује.
То је народ да нема горега,
издали су владара својега
и продали тријест ђенерала
а да тебе скину са вјешала,
бјеж отале, мајка ти кукала.
То зачула са Јастрепца вила
па је стару књигу отворила,
два су на њој од злата печата:
прво печат од Србаља Цара,
друго печат српског патријара,
(Доротеј је књигу саставио,
и прекрасни спомен оставио,
умео је, чим је ђакон био),
У књизи је златом труковано
да је некад у земану давно
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пред полазак на Косово равно
Цар царево Цркви оставио,
и прњавор добар саставио
ради бира Дренче манастира,
од Рлице до воде Ломнице
девет села и двор Наупаре,
да пореза не дугују паре
нит подлежу Царевоме суду
већ да Дренчи метохија буду.

Није ово пропао свијет
но хришћански у планини цвијет,
девет села и Слатина с њима
да храмова деветнаест има,
а Петина међу њима сама
саградила три прекрасна храма:
Аранђела – хајдучко збориште,
Свету Петку – селско сабориште,
а Недјељу – монашко жилиште.

Кликну вила с Јастребачке стране:
– Не брини се Јанковић Стојане,
ово није пропануо свијет
нит Петина обична свјетина.

И ни једну држава не зида
него народ од уста откида
и подиже својом сиротињом,
па их Божјом начини светињом.

Петинци су племе потомака
петорице косовских јунака,
свога Цара нијесу издали
с хајдуцима вазда шуровали,
власт лагали и јатаковали.

То је народ научен на муку
рад помоћи робу и хајдуку,
не дат дјеци – госта угостити,
смијати се – на води постити,
болест крити – на зор веселити
а пред селом свога не кудити,
– од гријеха своју душу пази
и да ријеч дату не погази.

Историјска читанка биљежи:
Кад Кнез Петар ријеши да бјежи
уцијењен од тадашњих власти
у Петину живу главу спасти.
Заслужан је дом Обрадовића
што је крио Карађорђевића,
те сачува ову скупу главу,
да велику начини државу.

Протођакон
Драган Мијајловић еф.
2012.

Из Петине посланик бијаше
што трнову грану носијаше
на Скупштину да виде велможе
шта се жњети у планини може,
да гледају мудри дипломати
од чега ће порез одрезати.
И Драгомир Васиљевић - Руђа,
нишанђија тешкога оруђа,
оклопнице швапске нанишани,
па их на дно Дунава сахрани.
Носио је три реда медаља
од витешког Александра Краља,
за признање јуначком џевапу
и војничком дјелу на Ђердапу.
Кад питање бјеху идеали
Петинци су грдно пострадали,
нису хтјели погазити вјеру
и заклетву мајору Кесеру,
за Краљеву издају су чули
па су опет за Краља гинули.
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Архипастирска делатност
Епископа Крушевачког
Господина Давида
20.4.2012. присуствовао
свечаном отварању првог ме
ђународног сајма вина у Александровцу под називом „Жупа
2012“. Том приликом Епархи
ји крушевачкој су уручене Захвалница и Диплома са бронзаном медаљом за квалитет
епархијског вина Крушевачки
царски бермет „Слуга Голубан“ из 2010. године; присуствовао прослави дана ОШ
„Јован Поповић“ у Крушевачком позоришту.

21.4. присуствовао прослави 30 година рада предшколске установе „Ната Вељковић“
у Народном позоришту Крушевац.

22.4. Томина Недеља. Служио Литургију у цркви Светог
Пророка Илије у Блажеву уз
саслуживање свештенослу
житеља овог краја. Протопрез
витерским чином одликовао
пароха Далибора Милошеви
ћа; потом посетио мештане
села Крива Река и стару цркву
посвећену Светим Првоврхов
ним Апостолима Петру и Павлу; предвече присуствовао ве
черњем богослужењу на теме
љима манастира Милентије,
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код Бруса, које је служио игуман стрмачки Николај са ђа
конима Перицом Стојићем и
Лазаром Јовићем.
23.4. посетио Дирекцију за
урбанизам и изградњу Крушевца и са директором, г.
Александром Цветковићем,
разговарао о почетку изград
ње нове цркве на Багдали.
24.4. Побусани понедељак.
Служио помен Ђорђу Марти
новићу, мученику косовском
у Читлуку крај Крушевца
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(упокојио се 2000.); Благословио отварање курса црквеног
појања при Саборној цркви у
Крушевцу; Посетио реновирани Народни музеј у Крушевцу, сусрео се са директором ове установе господином
Љубишом Васиљевићем и посетио поставку музеја „Патриотизам у српској култури XVIII
века“; Увече у Амфитеатру црк
ве Лазарице присуствовао пред
стављању књиге Иза затворених врата презвитера Александра Михаиловића, пaроха
новокостолачког и потом водио разговор са присутнима.
25.4. У малој дворани Коларчевог универзитета у Београду одржана је промоција
књиге Епископа крушевачког
др Давида Мирмекологија - еко
теолошке алегорије и софиоло
шке параболе. О књизи су говорили протојереј-ставрофор др
Радован Биговић, професор др
Јован Делић, теолог Марко Де
лић и аутор.
26.4. служио Свету Литур
гију у параклису Светог Јована
Богослова на Богословском фа
култету у Београду; одржао пре
давање из Хришћанске Етике.
28.4. присуствовао прослави дана школе „Доситеј Обра
довић“ у Крушевачком позоришту.
29.4. Недеља мироносица.
Служио у цркви Светог Вмч.
Ђорђа у Читлуку крај Крушевца уз саслуживање свештено
служитеља Намесништва крушевачког.
30.4. одржао предавање
ученицима средњих школа у у
Брусу; у повратку посетио
цркву Свете Петке на Дубу код
Шљивова и Манастирак код
Велике Врбнице.
1.5. Служио опело протонамеснику Војиславу Илићу у

Светог Луке у Бошњану, саслуживао архимандрит Алек
сеј, игуман.
13.5. Недеља Самарјанке.
Служио у цркви Светог Архангела Гаврила у селу Рибнику
крај Трстеника, уз саслужи
вање свештенослужитеља Тр
стеничког намесништва.

Јаловику крај Шапца и од ње
га се беседом опростио.
6.5. Ђурђевдан. Служио у
цркви Светог Вмч. Ђорђа у Кру
шевцу. Правом ношења напрсног крста одликовао протопрезвитера ове цркве, оца Љу
бишу Милошевића.
7.5. посетио Факултет политичких наука Универзитета
у Београду.
8.5. Марковдан. Служио у
цркви Светог Апостола и Јеван
ђелисте Марка у Кукљину, уз
саслуживање свештенослу
житеља овог краја.
11.5. Са сарадницима посетио Багдалу, брдо изнад Кру
шевца. Извршене припреме
за почетак градње саборног
храма; Присуствовао и беседом се обратио окупљенима
на прослави дана школе ОШ
„Свети Сава“ у Читлуку.
12.5. Свети Василије Ос
трошки. Служио у манастиру
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19.5. уочи Светог Јована Бо
гослова, славе Богословског
факултета у Београду, у цркви
посвећеној овом Ученику Хри
стовом, служио свеноћно бде
није које је завршено Светом
Литургијом, коју је саслуживао Епископу липљанском Господину Јовану.
24.5. Вазнесење Господње
– Спасовдан. На слави града
Београда саслуживао на Ли
тургији у Вазнесењској цркви,
коју је служио Његова Светост Патријарх српски Господин Иринеј, а са епископима:
новограчаничким Г. Лонги-

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

ном, аустралијским Г. Ири
нејем и хвостанским Г. Атана
сијем.
27.5. Недеља Светих Отаца. Служио у манастиру Буково, Епархија тимочка, са дома
ћином епископом Јустином и
Г. Теодосијем. Саслуживали
су свештенослужитељи Тимочке епархије.

28.5. присуствовао концер
ту професора Музичке школе
„Стеван Христић“ у Крушевцу
одржаном у Мозаик сали Град
ске куће.

30.5. У Варварину служио
Свету Литургију и помен пострадалима током бомбардо
вања NATO снага, 1999.г.; Увече присуствовао концерту кла
се проф. мр Лидије Јевремо
вић из СМШ „др Милоје Ми
лојевић“ из Крагујевца у Мозаик сали Скупштине града.
31.5. у порти храма Св.Ђор
ђа у Крушевцу сусрео се са децом са посебним потребама
која похађају ОШ „Вук Кара
џић“ у Крушевцу. Овом приликом дечица су прочитала
писмо упућено свом владики.
2.6. Духовске Задушнице.
Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини, а
после Литургије одслужен је
помен.
3.6. Света Тројица. Градска
слава Крушевца. Служио у цр
кви Св. вмч. Ђорђа у Крушевцу и предводио литију до Споменика косовским јунацима,
где је произнео молитву за жи
теље града и одржао беседу;
присуствовао и беседио на ма
нифестацији „Петрус настамба уметника“, крај извора врела код манастира Покрова
Пресвете Богородице у Лешју.
4.6. Духовски понедељак.
Освештао цркву Вазнесења
Господњег у Читлуку, крај
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Круш евца, саслуживали
свештенослужитељи крушевачког намесништва; Саслуживао на опелу протојереју
ставрофору др Ра
д овану
Биговићу на гробљу у Земуну.
5.6. Духовски уторак. Служио у манастиру Лешје, саслуживао игуман Јован. У презвитерски чин рукоположио
јерођакона Дионисија, сабрата овог манастира.

Протонамесник
ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ
(1943-2012)
У Недељу Мироносица, 30. априла 2012. године, у свом родном Јаловику код Шапца, уснуо
је у Господу протонамесник Војислав Д. Илић. Сутрадан, у Цркви Светог Луке, опело оцу Воји
славу служио је Епископ крушевачки Господин др Давид уз саслужење више од двадесет свеш
теника и ђакона крушевачке, шабачке, београдско-карловачке и браничевске епархије. Епископ
се, потом, бираним речима и опростио од њега. Од свог кума опростио се и господин Срђан
Миливојевић, народни посланик.
Отац Војислав Д. Илић рођен је у Јаловику 2. фебруара 1943. од оца Драгића и мајке Славке.
Његову побожност и родољубље приметио је прота Синиша Јовановић, парох јаловички, те је
уз његову помоћ отац Војислав стигао у Богословију Света Три Јерарха у манастиру Крка. По
завршеној школи жени се Босиљком Глигорић и бива руколожен у чин презвитера, 1967. године,
од стране Његовог Преосвештенства Епископа шабачко-ваљевског Господина Јована (Велими
ровића). Следеће године постављен је за пароха барбатовачко-гргурског, у архијерејском на
месништву косаничком у Епархији нишкој. Уз велики труд овде је успео да обнови више цркава.
За пароха великошиљеговачког поставља га Епископ нишки Господин Иринеј, 1986. године. И
овде је наставио обнову старих и подизање нових цркава. Пред његов одлазак са парохије ос
вештана је црква Свете Петке у Великом Шиљеговцу. Као старешина цркве Светог архангела
Гаврила у овом селу, покренуо је и издавачку делатност. У стручној јавности запажене су две
књиге: О Сретену Динићу и Историја цркве Светог архангела Гаврила.
Отац Војислав је у богословске школе послао више кандидата, међу којима је и потписник
ових редова. У раду са верницима оставио је неизбрисив траг као свештеник „старога кова“.
Остаће упамћена путовања по манастирима и црквама које је организовао и његова несебична
помоћ народу српском на Косову и Метохији, коју је прикупио са својим парохијанима.
Последње дане свог живота отац Војислав је провео у Крушевцу благодарећи Господу што га
је удостојио познанства и пријатељства са Епископом крушевачким Господином др Давидом.
Уочи Васкршњег поста 2012. године, одлази у родно село са намером да обнови очевину. Тамо
где је проходао и одакле је кренуо у велики свет тамо је и скончао. Гробно место, где честити
отац Воја чека васкрсење мртвих и живот будућег века, налази се у порти јаловичке цркве, под
липом, чији мирис окупља пчеле које надлежни свештеник гаји у порти, а којима су после
сахране прибројане и кошнице оца Војислава.
Царство ти Божје, оче Војиславе!
Протопрезвитер
мр Александар Ерић

Споменик Косовским јунацима
у Крушевцу, 1904. године

