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ВИТЛЕЈЕМСКИ ПАСТИРИ

В

ече над Витлејемом било је мирно. Трепераве звезде смерно су ћутале. И стада на
витлејемским пашњацима утонула су у сан.
Тишину је благо реметило пуцкетање ватре на
пропланку, која је светлошћу обасјавала добродушна лица неколицине пастира. Они нису спавали. Стражарили су да би од звери сачували своје
стадо.
Њихов живот протицао је далеко од светске
вреве, у којој се људи труде да стекну иметак и за
довољство, не обазирући се хоће ли тиме угрозити
друге. Напротив. Бринули су једни о другима, ме
ђусобно се помагали. Били су спокојни када нема
дивљих звери, радосни када се стадо умножавало,
срећни када би их Господ сачувао од невоља. То не
значи да су били равнодушни према другим љу
дима. Молили су се Богу, и желели добро читавом
свету.
То вече било им је сасвим обично. Али не за дуго. Док су једни мотрили према стоци а други посматрали пламен који је догоревао и дозвољавао
мраку да лагано приступа, наједном их обасја нe
виђена светлост. Јер анђео Господњи стаде између
њих, а слава Господња беше та која их је обасјала.
Пастири се нађоше у чуду и испуни их велики
страх. Нису се надали да ће икада бити удостојени
оваквог виђења. Били су свесни да не сањају и да
сви опажају исто.
Видевши колико су изненађени и уплашени,

анђео им се обрати и рече: „Не бојте се, јер вам,
ево, јављам радост велику која ће бити свему народу. Јер вам се данас роди Спас, који је Христос
Господ, у граду Давидову. И ово вам је знак: наћи
ћете дете повијено где лежи у јаслама.“
Уједампут се са анђелом појавило мноштво небеске анђелске војске, и хвалили су Бога дивним
и умилним гласовима и нечувено лепом мелоди
јом, говорећи:
„Слава на висини Богу,
и на земљи мир,
међу људима добра воља“.

страх код пастира заменила је радост. И одмах се
договорише да оду до Витлејема, да виде то што се
догодило и што им је Господ објавио.
Стигли су до своје пећине, где су са стадом боравили када би наступиле хладније ноћи. Унутра
је горела ватра. При њеној светлости угледали су
младу жену, старијег човека и лепо, повијено детенце, где лежи у јаслама. Тај човек био је праведни Јосиф; жена – Пресвета Богородица Марија; а
тек рођено детенце, кога је објавио анђео Божији
– наш Спаситељ Господ Исус Христос.
Ушавши унутра, пастири су се одмах поклонили детету, своме Спаситељу, а затим изашли хва
лећи и славећи Бога, и објавили људима које су
сретали све што су видели и што им је казано за
дете. И многи су се обрадовали и дивили се ономе
што су чули.
Тако је једно наизглед обично вече, у малом и
неугледном граду Витлејему, због догађаја што се
збио не у некој палати, већ у пећини коју су чобани користили као шталу, постало свитање једног
новог дана, новог времена што је наступило због
Онога ко се на слами у јаслама родио да би свет од
греха и вечне смрти избавио – Син Божији у телу
људском – Богочовек Исус Христос.
Многи од ваших ближњих можда и не знају за
то вече, и шта се у њему збило, али године времена у коме живе мере управо почевши од њега. Јер
оно што се десило тада за нас људе је тако важан
догађај, да целокупну историју постојања нашег
рода делимо на време које је протекло до њега, и
на време које тече од њега на овамо, до наших дана. Тако ће и бити, до краја света и века.
А први које је Господ удостојио да виде тек ро
ђеног Спаситеља нису били ни неки велики филозофи ни мудраци, већ обични, смерни људи, чистог срца и душе - витлејемски пастири. И знајмо
да тако увек бива – да само људи чистог срца могу
Бога видети и Бога упознати.
За све нас, кроз сва времена, те ноћи Спаситељ
Христос се роди.
ВАИСТИНУ ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Хитро, готово наједном, као што су се и појави
ли, анђели отидоше од њих на небо. Пређашњи

протонамесник Радиша Јовановић

1

БОЖИЋНА БЕСЕДА

Епископа крушевачког Давида

Беседа на Јеванђеље о Божићу
лета Господњег 2011.
У име Оца и Синa и Светога Духа!
Драги у Господу oци, драга у Господу браћо и сестре, драга децо

Мир Божији! Христос се роди!

Н

својих предања, цивилизација, наука? Стари
свет преко мудраца приноси оно што ће бити
обележја Бого-Детета: злато, тамњан и смирну; злато, да би се указало на Њега као Цара,
тамњан, да би се указало на Њега као Великог
Архијереја и смирну, да би се указало на Њега
као Искупитељску жртву. Шта смо ми то још
принели? У лику пастира принели смо простоту, једноставност и осиротелост наших би
ћа. Шта је то Васељена још принела? Звезду, о
којој тумачи Светога Јеванђеља говоре да је
она у ствари чудесни анђео Господњи који је
светлио над местом где почиваше рођено Бого-Дете. По другом мишљењу звезда је била
јед
на од небеских тела, сажетак свеколике
створене светлости небеских тела, преко чијег
емитовања светлости је требало означити исто.
А шта је у свему томе са небеским бићима, богослужбеним духовима, која нас као највер
није и најбогољубивије слуге прате све време
нашег постојања, нас као појединце, заједнице
и народе које Бог жели да будемо спасени?
Ангели дакле (о њима је реч), заједно са пастирима присуствовали су чудесној тајни док
је небесима брујало: Бог је Господ и јави се на
ма, благословен Онај Који долази у Име Госпо
дње. Сва небеска бића су то клицала; пастири
су били прерадосни, њихова стада су узела
учешћа на свој начин, дакле целокупна твар,
на челу са Свесветом Владичицом нашом и
Царицом Небеском, најмилијом сестром нашом и матером небеском, Свесветом Дјевом
Богородицом Маријом, која је, Како говоре
велики Оци са смелошћу, и у сили Духа Светога, да је она после Бога постала наш бог. Не
Бог по природи (немојмо журити умом, негодовати и ловити кога у погрешкама, еда бисмо
га понизили, и осудили, него смирено присту
пајмо богословском језику Отаца да бисмо га
разумели) Оци дакле кажу да је после Бога по

аша бића освештана благодаћу крште
ња, освештавана благодаћу светих Тај
ни, просветљивана Јеванђељем, прo
светљивана благодаћу молитава, и опет − на
ша бића као једно, црквено биће, заједно са
целокупном твари – живе, и из себе емитују
енергију радости због Рођења Богомладенца
Христа: Најдивнијег, Најчудеснијег, Најмили
јег нам Бого-Детета. Шта смо ми то принели
Свесветој Тројици, Богу Оцу и Богу Сину и Бо
гу Духу Светом да би се Домострој спасења,
Домострој обожења, Домострој усиновљења
нашега могао остварити? − Најчистију, Нај
светију, Најпобожнију, Најмилостивију, Нај

краснију, Свечисту, Свеблагословену Дјеву Све
свету Богородицу, и истовремено са њом при
носећи оно најчистије, најпобожније, најсве
тије што се на богоприличан начин могло при
нети Господу. А шта је Васељена принела Господу? Принела Му је најчудеснију замисливу
и виђену одају – пећину. Но пећина у додиру
са промислом Божијим, са енергијом Божијом,
примивши рођено Бого-Дете поста најсветлији
дворац. Цар Царства Божијега ступи у њега.
Шта Му још људи приносе из своје културе, из
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природи, Богородица наш бог по благодети:
Та слушкиња Господња, чије молитве слуша
њено Бого-Дете! Он наш најмилији Богомладенац кога наша дечица најбоље разумеју,
прихватају и неизмерно воле; јер између њих
и Бого-Детета нема преграде, нема копрене,
него је однос директан. Наша најмилија деца
су и она, рођена да носе крст болести, узетости и разних немоћи телесних. Она такође
имају однос са Христом директан: без преграде, без завесе, без копрене. Па ако наше срце
није довољно широко за њих, подсећајмо се
могућности да смо и сами могли бити рођени
са хендикепом! А да је Божији промисао био
тај да се ми ипак родимо без њега! Нама да та
чињеница буде подсетник, а дечици нашој на
стално подсећање на Богомладенца Христа. И
опет, ми све да учинимо да дечије подобије
никада не буде озлеђено, поремећено, ометено! Јер деца су наши анђели. Пазимо на себе
да се деца не би пожалила Христу Богомладенцу, свом најмилијем брату, због свих неправди које им старији наносе. А огрешење о
дечију љубав равно је допадању најстрашнијих
мука. А оне су најстрашније јер су дело изневерене љубави, озлеђене љубави, осрамоћене
љубави, издане љубави, продате љубави, прокоцкане љубави.
Богомладенац је са нама не да би нас осудио, наша нељубавност је то већ учинила, него
је Он са нама да би нас подсећао да смо сви
ми деца Оца Небескога, у подобију Богу Оцу
најблагоизволитељнијем: да будемо као деца,
да будемо као Његов Син,
Једини-Рођени Го
спод Исус

Христос. Онај који је одмах кренуо на такво дете, на такво бесцен-благо без кога би се
васељена сурвала и поништила, да Га уништи,
био је Ирод. Он се уплашио за губитак свог
владарског престола; јер су пророци, мудраци
и звездочатци већ били најавили рођење новога Цара. А стари цар Ирод се није упитао
против којег Цара устаје; и може ли Га уништити?! Господара над господарима; Господа
Небеса и целокупне твари! Цар Ирод није
владао силом љубави па зато није ни имао
праве поданике. Док је Бого-Дете било јаче од
њега јер је Оно било Сушта љубав!
Он је дакле, љубав! А ми удостојени да се
са
да можемо називати браћом Христовом,
пријатељима Христовим, боговима по благодати, христосима по благодати! Тако и почиње
наш нови, хришћански живот. Живот крштаванога почиње тако што он на почетку добија
све, како смо дакле чули у нашим богонадахнутим песмама, у библијским и јеванђелским
текстовима. Ко се крсти у Христа се крштава,
у Њега се одева, Њиме се просветљује, Њиме
се храни и напаја, Њиме се обожује. И опет:
сви они који се роде и дођу на свет, макар и не
били хришћани, такође на почетку добијају
све. Спаситеља који је извршио спасоносни и
обожујући Домострој. На тај начин сваки човек ступа на животну сцену тријумфално, као
победник. Шта онда нама преостаје, шта онда
треба чинити? Бити братом и пријатељем и
служитељем Онога који је извојевао свепобеду, и који је као Цар припремио плодове
спасења званицама божанствене Трпезе. Ово БогоДете и Овај Бо-
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могло да ступи и да овлада светом до љубав? И
какво су биће добијали сви око Христа који су
му се макар богољубивом мишљу приближили
или Га окрзнули? Биће љубави и љубвено биће.
Љубав је, дакле то што се нама проповеда, што
се свештенодејствује пред нашим очима, на
шта се ми позивамо, и на шта ћемо бити обавезани. Сама Сушта Љубав је као Бого-Дете са
нама, по природи као Човек кроз Матер Своју
Дјеву Марију, и преко Праведног Јосифа оца
свога по Закону, док је исти Он Бого-Дете са
нама као Бог по природи и Син Божији Који
има свога небескога Оца − Бога Оца. Улога
Праведнога Јосифа пак била је та да и он
својим благонастројењем послужи Тајни
спасења. Зато, када ми хришћани размишљамо
о Христу, и када желимо да му приђемо умом
и срцем, односно целим бићем, треба да чинимо то на богодоличан начин. И да се ми православни, и овде сабрани не усудимо помишљати
да је Бого-Дете Исус Христос рођено онако
како нас, своју децу, наши родитељи рађају.

го-Младенац Христос је тај Цар и Господар
који нас позива за Трпезу, и ми се управо налазимо усред славља литургијског, евхаристиј
ског, рајског, небеског; славља будућега века.
И већ видимо себе онаквим каквим ћемо би
ти: сједињеним са Христом, усиновљеним Оцу
још од крштења, обоженим, охристовљеним,
победиоцима смрти. Имаоцима Живога Живота, исцељеним, преображеним, украшеним,
умудреним, славним, пуним светлости, која је
и наше знање. Ситим Живога Живота до мере
блаженства. Ми окушамо блаженство заправо
као нормално стање будућега века. Тако БогоМладенац Христос нема других речи за нас до
речи љубвених, другог Бића до Бића љубвеног,
другачијег односа са нама до односа љубвеног.
Све у свему Он је љубав.
Опет се запитајмо, ко нам је то могао дати
љубав, ко је могао постати слуга односно слу
шкиња љубави богочовечанске? Свесвета Дјева
Марија. Кога је Она, као таква могла родити?
Онога Који је по природи љубав. И шта је друго
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Смирења дакле, смирења, никада довољно
смирења. Овај празник нас и на то подсећа.
Кротости дакле, кротости, никада довољно кро
тости, јер Онај Који је Цар над царевима и Господар над господарима, Који влада свима и
свим, благоизволио је родити се у пећини, на
слами, и при том наћи за сходно да славу, да
догађај чија се слава не може измерити ни
описати, сакрије. То може да чини, и тако да
учини само Један, и Једини Господ наш. Један
и Једини Свети, Господ наш Исус Христос. За
то сви други и другачији господари могу само
да падну пред Њим, и да Му се поклоне! Зато
се и сви идоли и демони руше у прах пред
Њим, као и пред Његовима Светим, од којих
је један и свети Великомученик и Чудотворац
Георгије.
Један је дакле Господар Васељене и наших
живота: Бого-Младенац, Ветхиј Денми (Древни Данима), Онај Који је од вечности. И никада није било времена да Њега није било. А
рећи то само је једна нужност, јер ми не можемо оперисати категоријама вечности, као и
оним што се само благодаћу може спознати и
достићи. Него ми верујемо да никада није би
ло тога да није било Свесвете Тројице. Никада
није било некога одређења онда или тада да
Свесвета Тројица није постојала; Бог Отац и
Бог Син и Бог Свети Дух, Једносуштни. Управо те мисли ми надовезујемо на Тајну рођења
Бого-Младенца. Али циљ беседе није да се
каже све, да се исцрпи све! То није могуће, а
ни нужно, него само да се у беседи пружимо
онолико колико је неопходно, колико приличи тренутку. Радујмо се зато, и опет велимо:
Радујмо се! А сви страхови који изазивају трауме код људи, трауме неизлечиве, нашим испо
ведањем Оваплоћења Логоса и рођења БогоМладенца се превазилазе. Исповедањем вере
у Оваплоћено Слово превазилази се дакле сва
ка немоћ, болест, беда, обезнађеност, депре
сија, изгубљеност и разочараност, превазилази се сваки гнев, немаштина, мржња; и опет,
смрт у свим њеним видовима!
Живи Живот је ушао у свет и у наше животе. И смеши нам се и воли нас и бескрајно нам
се даје као Бого-Дете, Хлеб, односно Жива Во
да, као Тело и Крв! Као мудрост, смирење, кро
тост, нада, вера, и увек као Љубав. Јер се наш
живот креће у оквирима и границама љубави,
који се непрестано размичу. И прича свакога

од нас и свих заједно није ниједна друга прича
до она о нашој љубави неуспелој, делимично
успелој или успелој. И целокупно наше благо
устројство потиче од жеље за пуноћом љубави,
што је најтеже постићи. Јер за то се треба подвизавати. То никако не значи да у нама нема
љубави, и да ње нема у нашем народу. Итекако има љубави у нашем народу. Он је ретко
љубвен народ! Све ризнице и врела и извори
љубави баш се у њему налазе. Он се у својој
љубави пружа преко сваке замисливе мере, до
стижући да и своје непријатеље воли. Али, да
једна ствар не би остала недоречена: љубав се
креће преко Крста, љубав се носи Крстом, љу
бав се све време распиње на Крсту, љубав је
крстоносна. Зато је она толико и драгоцена,
али и толико болна. Јер што је већа љубав,
веће је страдање − поручио је чудесни монах
нашег времена, старац Силуан Светогорац.
Иначе тај старац је за живота постао благодатни христос, постао љубав и биће љубвено које
само једно жели: да сви народи Духом Светим
упознају сладост Господа Исуса Христа. Дакле
да благодаћу Духа Светога свако људско ство
рење спозна сву сладост Господа нашега Исуса Христа, Бого-Детета и Бого-Младенца. Само
то искуство може да прошири окоштале и огвождале границе нашега бића, у коме се нај
пре гуши наше ја, и о које се често одбија свако ко жели да ступи у наш живот, па и сама де
ца, наша дечица, са којом видимо да данас би
ва на наше очи оно што никада раније није би
вало.
Зато молимо се Господу да нам да љубвену
Силу да заштитимо своју децу, да сачувамо
њихово дечије достојанство! Она су највећи
пријатељи и браћа Бого-Детета Христа. Зато
пазимо и да нас она не оптуже код свога при
јатеља и брата Бого-Детета Христа. Јер шта ће
онда бити са нама?! Имајмо милости према
њима, јер ми саму милост проповедамо. Нека
би нам овогодишњи празник Рождества Христовога свима донео повећање вере, наде и љу
бави, радости и трпљења у ношењу крста – нашег најчаснијег и највреднијег одликовања.
Наш крст је с једне стране везан за Рођење Господа Исуса Христа, а с друге стране за Његово
Васкрсење, и у наставку за Његов Други долазак. Припремајмо се за тај Долазак као деца,
еда бисмо Господа дочекали као деца, Богом
Оцем вољена. Амин.
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Архимандрит Јустин Поповић

БЕСЕДА НА ПРАЗНИК
СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ
(на Нову годину 1966. године у манастиру Ћелије)

Е

стио се сав Бог…2) сав Бог, ето пресветле и
превелике тајне. То показује да је тело људско
способно да смести и да држи Бога и живи Богом. Мало тело људско како представља велику тајну, шта оно све може да смести у себе
ето показује сам Господ Христос. Тајна над тај
нама, али ипак толико стварна да је свако мо
же видети и опипати. Ми и Апостол Свети Еван
ђелист Јован ништа људима не јављамо што
нисмо очима својим видели: „Што очи наше
видеше, што уши наше чуше, што руке наше
опипаше“, ето то вам ми јављамо; „Јављамо
вам Живот Вечни који се јавио“ у Господу
Исусу3). То је сва тајна Апостола, то је сва тај
на неба и земље, а сва тајна у исто време и
Бога и човека. У маленом телу људском живи
васцели Бог. Ето, то нам казује тајну о Богочо
веку Христу и у исто време казује тајну о свакоме човеку, казује ради чега је нама људима
дато тело: стога да смести у себе васцелог Бо
га. Ето, смисао нашег тела, а камоли душе. Ви
дећеш како, како може човек сместити васцелог Бога. Показује Господ Христос, јер Он Бог

во свете Благовести која нам објашњава
ко смо, ево Еванђеља Светога Апостола
Павла који казује сву тајну Господа Христа. Чули сте данас шта он пише хришћанима
у Колосу, Колошанима. Овај свет велика је тај
на Божија, овај свет препун је само тајни Бо
жијих, свака ствар ври и кључа тајном Божи
јом. Но у свим тим тајнама, када све те тајне
буду једна света и најсветија тајна, јесте тајна
Исуса Богочовека. Ко је Он? Нама људима је
тешко одговорити на питање: ко је човек и шта
је човек? Ко је птица и шта је птица? Тешко је
одговорити шта је љубичица, шта ружа, шта
цвет, шта трава, шта звезда, шта сунце? Све
питање до питања… а камоли одговорити на
питање ко је Исус?
Та пресвета и велика тајна откривена је великом и Светом Апостолу Павлу, и он нам ка
зује сву тајну. Ко је Исус? Он је Богочовек,
вели Свети Апостол: „у Њему живи сва пуноћа
Божанства телесно“1). Ето ко је Христос, ето
ко је Исус. У Њему живи сва пуноћа Божанства телесно. У маленом телу људском, сме-
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шта је, шта Он претставља? Он је вечна Божанска Истина, Он је вечна Божанска Правда,
Он је Вечна Божанска Љубав, Доброта, Лепота. Све што је Божанско Он представља у савршенству.
И ми људи, ми смо ради тога саздани да ту
Божанску Правду сместимо у себе, и Љубав, и
Истину, и Лепоту, и Доброту. Како, на који начин? Је л’ могуће да малени човек, једва вид
љив у овоме свету, може да смести у себе Вечни Живот Божански? Да може, ето – показује
Господ Христос, Који је дошао у овај свет не
само да покаже Себе као Бога и да покаже Се
бе као Богочовека, него да тиме покаже нама
шта је прави човек, шта је савршени човек, че
му човек треба да тежи, чему човек треба да
иде. Циљ човека је ништа друго до Богочовек.
Свети Апостол говорећи о томе да Господ и је
сте пуноћа Божанства телесно4)… и да се ви сви
испуните у Њему5), да се испуните Божанском
пуноћом, јер Он, Он је Глава телу Цркве Који
испуњава све у свему6). Ти, човече, треба да ис
пуњујеш себе Господом Христом, Његовом Бо
жанском Истином, Правдом, Љубављу. То је
твој крајњи циљ, крајња мета свакоме човеку,
свакоме људском бићу да се испуни пуноћом
Божанства Христова. То је смисао свих видљи
вих и невидљивих светова, то је смисао човека, сваког човека, свих људи и васцелог рода
људског, да се све испуни Господом Христом.
Како? – питаћеш ти. Тако исто стварно као
што је Он показао Себе стварним у овоме свету. Он је постао тело7), Бог је постао човек, постао тело8). Поставио Цркву Своју на томе Свом
човечанском телу које је показао свима нама
људима на овоме свету, и Црква Христова назива се и јесте тело Христово9), духовно тело
Христово. А ми хришћани, ми улазимо у то
духовно тело као органи, као делићи, као ће
лијице, као удови10), и живећи у том духовном
телу Христовом ми уствари живимо Главом,
Господом Христом Богочовеком. Он је тај ко
ји нам даје живот који струји кроз нас, тај Божански Живот и Вечни Живот, кроз Вечну
Правду, Вечну Истину, Вечну Љубав. Господ
нам је дао сва средства да остваримо тај божански циљ који је Он поставио човеку ства
рајући га као човека. Кроз Свете Тајне и свете
врлине човек може испунити себе сваком пу
ноћом Божанском. Шта је Свето Крштење? Све
тим Крштењем ми се облачимо у Господа Хри
ста, како се вели у Светом Еванђељу11). Шта је

Свето Причешће? Ми у Светом Причешћу при
мамо васцелог Бога и Господа Христа. Ето, ти
хришћанин већ се испуњујеш сваком пуноћом
Божанском.
Пази како живиш, јер тај живот, Божански
живот, пројављује се и кроз твој хришћански
живот. Како? Постоји вера, постоји љубав, по
стоји молитва, постоји пост, постоји милосрђе,
кроз све свете еванђелске врлине ти говориш
о Христу. То је вера у Њега… и живећи том ве
ром ти живиш Њим, Богом, и непрекидно ис
пуњујеш себе Божанским силама. Молитва, љу
бав, пост – гле, то су свете врлине које као ан
ђели сносе с неба у твоју душу Божанске силе.
И ти живећи љубављу еванђелском, живећи мо
литвом, живећи постом, у ствари живиш Господом Христом, живиш Богом, живиш Вечним Животом у овоме свету. Из тебе излази
све што је смртно, свака смрт бежи од тебе,
хришћанине, ако ти испуњујеш задатак и циљ
који ти је Бог као човеку поставио, створивши
те човеком. Не реци: не могу ја… где ћу ја човек сместити Бога у себе? Али примера има
пуно, примера савршених људи, христоносних
људи, богоносних људи. Ево, ми данас славимо Светог Василија Великог, чудесног Богоносца и Христоносца, човека који је васцелог
Господа Христа сместио у своју чедну душу. У
једној дивној стихири пева се да је он светим
животом својим уселио у душу своју Господа
Христа и тако постао богоносни Еванђелист,
тако постао богомудри философ, тако постао
духоносни епископ – владика, и чудесни, чудотворни монах. И он је човек, и он је од тела,
од меса и костију, од крви, као и ми, али ето
подвизима својим он је себе уздигао до анђел
ских висина, испунио себе Господом Христом,
васцелом пуноћом Божанском. И када гледаш
њега, његова дела, његово учење, кад осетиш
његову душу, ти осетиш да Господ Христос жи
ви у њему, Господ Христос зрачи из њега. Он
је то постигао својом вером, својим подвизима, својим даноноћним служењем Господу
Христу. Он човек, као и ми смртни.
Ништа немогуће од нас не тражи Господ
Христос. Када Он наређује нама људима: „Будите савршени као што је и Отац ваш Небески“12), Он ништа неприродно и натприродно
не тражи од нас. Он тражи од нас само оно што
нам је дао и донео и зашта нам је дао средства
и силе да остваримо у овом нашем животу. Он
је постао човек да би нама људима дао Божан-
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ске силе, да ми достигнемо Божанско савршенство. И то Он чини кроз Своју Цркву, то
Он чини кроз сав живот у Цркви Својој, кроз
Свете Тајне и свете врлине. Сваки хришћанин,
у ствари, непрекидно врши један подвиг, врши
подвиг освећења себе, обожења себе Христом,
Његовом Истином, Његовом Правдом, Њего
вим Божанским силама. Зато у нашим православним богослужењима преко целе године
бруји блага вест: да смо ми Господом Христом
обожени; да је Пресвета Богомајка родивши
Њега, родила такорећи обожење човеку и ро
ду људскоме; и да је то наш циљ у овоме свету
да испунимо себе Божанским силама, а то и
јесте тај подвиг непрекидног обожења. Човек
се труди и мучи да потисне из себе све што је
несвето, све што је небожанско и да зацари у
себи све што је божанско и свето. Шта то значи божанско и свето? У нашем животу то значи да је човек хришћанин позван да непрекидно потискује из себе грех, јер грех је увек
нешто противбожије, небожије, антибожије у
човеку. Грех је увек од ђавола. И кад човек по
моћу вере, помоћу љубави, помоћу поста, бде
ња, потискује из себе грех, ма који грех, он
уствари узима Божанске силе које спаљују и
изгоне све што је греховно из човека. Кад човек греши, врши се мрачно и страшно огре
ховљење човекова бића, врши се помрачење
човековог бића, човекове душе, врши се ос
лепљење човечијег вида духовнога. Кад човек
вером Христовом прогледа, када крене путем
подвига вере Христове, када крене путем еван
ђелских подвига, он се онда у себи бори против свакога греха, против сваке страсти, побе
ђује сваки грех, побеђује сваку страст Божанским силама које Господ Христос даје ради
његових врлина, ради његових подвига. Ти се
молиш једнога дана, једне ноћи, или читаве
недеље да победиш у себи неку страст, неки
грех, и не успеваш и остајеш сав потиштен, и
улазиш у другу недељу такав, и понекад помислиш: ето, Господ ме заборавио, не чује мо
је молитве. Не, није Он тебе заборавио, Он бо
ље зна шта теби треба, и Он ти тек притекне у
помоћ када ти не слутиш, када се ти не надаш,
изненада, у сну и на јави, Он ће те спасити од
свакога греха који као воденични камен притиска твоју душу. Када, то Он зна најбоље, а ти
не испитуј ту тајну.
Твоје је да се молиш, твоје је да се до крвавог зноја бориш против греха. Још ви не дођо
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сте до крвавог зноја борећи се против греха“13), вели Свети Апостол Павле хришћанима.
То значи да очишћење наше душе не бива ла
ко, треба много зноја, крвавог зноја, много
борбе, крваве борбе, да се човек ослободи стра
сти што су у њему и грехова што су у њему.
Грех се тако размножио у човеку и тако укоренио и тако тајанствено сплео и испреплетао
са душом људском, да је човеку, као човеку,
људскоме знању немогуће одвојити грех од
човечије душе, тако вели Свети Макарије Велики. Само Дух Божији, Дух Свети може одво
јити грех од душе, ишчупати га и избацити га
из душе. Шта ми људи можемо да учинимо?
Наше је да се боримо, а Дух Свети је тај који
ће кад треба ишчупати, искоренити из душе
твоје страсти које те муче и грехе који те даве.
Твоје је да верујеш, да непоколебљиво верујеш
да те Господ неће оставити ни у каквим мукама и тешкоћама, ако ти само вапиш ка Њему
и очекујеш Његову помоћ и тражиш Његову
помоћ; да не малакшеш када нечисти дуси
унинија, мрзовоље, врзмају се око тебе, хоће
да улове душу твоју и увуку у очајање; ти се
сети какве све велике молитвенике имаш око
себе, какве све велике и моћне молитвенике:
Светог Василија Великог, Јована Златоустог,
Григорија Богослова и безброј Светитеља. Сви
они готови су да ти помогну, сви су они непрекидно у Цркви Христовој, непрекидно бде и
страже. Никада нико од њих не дрема, све је
будно, све мотри на душе наше. Кад се грешник каје, Анђели се радују на небу14), јер Анђе
ли гледају на земљу, гледају на људе, на душе
људске, то је њихова главна небеска брига.
А шта да кажемо о Светитељима који су
људи! Њихова најсветија брига на небу и на
земљи је да притекну у помоћ свакоме од нас
који се бори против греха, против смрти, против страсти. Сваки је Светитељ испуњен бес
крајним христољубљем и бескрајним човеко
љубљем, сваки Светитељ неизмерно воли Господа Христа пре свега и изнад свега и човека
после Њега. Љубав Христова увек запали у ду
ши човековој љубав према човеку. Нема Све
титеља који није туговао и не тугује над нашим гресима и не саосећа у нашим невољама
и мукама. Сваки од њих, како се вели у Еван
ђељу Светога Апостола Павла, „плаче са плачнима и радује се са радоснима“15). Тако је милостива душа свакога Светитеља Божијег, јер
сваки од њих носи у себи Чудесног Господа

Христа који је, ето, постао човек16), сам Бог
постао је човек17) да нас људе подигне до божанских висина. И Он диже, непрекидно диже
све који вером иду за Њим и служе му кроз
свете врлине, као што му је служио и као што
му служи…18) Свети Василије Велики кога ми
данас прослављамо. Нека би Благи Господ дао
нама силе и вере, на молбе Светог Василија,
да нам Он буде вођа и руковођа на путевима
нашим у борби са гресима нашим и са страстима нашим, да савладамо све што је греховно, све што је мрачно у нама, да испунимо се
бе Божанском светлошћу и тако припремимо
себе још овде на земљи за Вечни Живот у Царству Небеском. Јер Господ, сишавши у овај свет,
отворио је сва небеса за свако људско биће,
Царство Небеско за свакога од нас, и даје нам
све силе потребне да стигнемо у Царство Небеско, и да служимо Њему почевши одавде са
земље, продуживши кроз Вечни Живот у ономе свету. Нека Благи Господ преко Светог Ва
силија Великог води и руководи нас кроз овај
свет, кроз трњаке, кроз змијарнике овога света, кроз искушења овога света, да не малакше
душа наша у борби за Вечни Живот, за Вечну
Истину, за Вечну Правду, него да увек служи
Њему, Господу Чудесноме, Који је ради нас
постао човек, да би људе, нас људе, ослободио
греха, ослободио страсти, ослободио смрти и
осигурао Живот Вечни у ономе свету. Њему
част и слава сада и увек и кроза све векове.
Амин.

1. Kол. 2, 9
2. Неколико речи нејасно на звучном запису…
3. 1 Jн. 1,1-2
4. Кол 2,9
5. Kол. 2,10
6. Еф. 1,21-22
7. Јн. 1,14
8. 1 Tим. 3,16
9. Еф. 1,22; Pм. 12,5
10. 1 Kop. 12,12
11. Гал. 3,27
12. Mт. 5, 48
13. Јeвp. 12,4
14. Лк. 15,10
15. Pим. 12, 15
16. Јн. 1,14
17. 1Tим. 3,16
18. Неколико речи нејасно на звучном запису…
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Владика Николај Велимировић

НАЈОМИЉЕНИЈИ
СВЕТИТЕЉ
Мила српска браћо и сестре,
На данашњи дан навршује се 714 година
од смрти највећег сина кога је српска мајка
родила, и највећег свеца кога је српски народ дао Хришћанству.
А то је Свети Сава, свеопшта слава васцелог српског народа. Јер сваки српски дом
слави Светогa Саву као своју заједничку славу.
Зашто је Свети Сава тако омиљен код свих
сталежа у нашем народу?
Омиљен је био међу господом зато што је
био господског рода.
Омиљен је међу монасима, јер је својим
примером кроз седамнаест година у Светој
Гори показао какав треба да буде правосла
вни монах, па је онда и саставио устав за
монахе српске, по коме се и данас живи у
Хиландару, славној задужбини његовој и ње
говог оца Светог Симеона Немање.
Омиљен је међу српским свештеницима
и архијерејима, јер им је он свима вазда био
и остао савршени узор учитеља како треба
служити Богу и народу.
Омиљен је међу сиромасима и просјаци
ма, јер је и сам много година јео горки хлеб
драговољне сиромаштине или пак просјач
ки гладовао, босоног и у дроњама ходао по
оштром камењу и трњу Свете Горе, тако да
кад га је стари Немања видео, једва га је познао и заплакао се над њим као над самрт
ником.
Омиљен је међу војводама, јер је без капи
крви на свој светитељски начин однео победу над кнезом Стрезом код Просека… и сачувао од зла младу српску краљевину.
Омиљен је међу сељацима и тежацима и
сточарима, јер је и сам дуго орао и копао њи
ве и баште хиландарске и садио воће и чувао
стоку манастирску.

Омиљен је и међу занатлијама, јер је био вичан и хлеб месити као пекар, и шити као кројач, и
зидати и тесати и кувати и асуре плести.
Отуда доцније када је ходио по народу као вла
дика, он је знао и умео свакога поучити и поправити у свим овим пословима, о чему су остале
безбројне народне приче.
Омиљен је међу владарима и међу државницима, јер их је одвраћао од ситног партизанства
и учио како да уреде праведне власти и како да
управљају државом са страхом од Божијег суда и
са љубављу према народу.
Омиљен је међу мудрацима, јер је био мудри
ји од свију, а и међу најпростијима, јер је живео
просто и понашао се скромно и понизно, скри
вајући своју горостасну величину.
Ето зашто је Свети Сава био и остао најоми
љенији човек у српском народу, и зашто га сав
српски народ једнодушно воли и слави.
Изражавањем своје љубави према Светом Са
ви, Срби су га опевали у песми, прославили у
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причи и овековечили у многим храмовима пос
већеним његовом имену. У самој Америци седам цркава носе име Светог Саве. Српски за
робљеници направили су својим рукама по не
мачким страшним и гладним логорима више
скромних цркава у част свога омиљеног свеца. Срби у Аргентини и у Аустралији и по свим
крајевима света подижу му сада цркве.
То је добар знак. То је знак да се српски народ у покајању враћа своме свецу и да се нео
дољиви победоносац, Сава, враћа своме народу. То је знак победе српске у сваком погледу.
Дуго би нас задржало кад бисмо описивали
огромно поштовање које Свети Сава неподе
љено ужива код свих православних народа. За
то ће се у данашњи дан певати тропар и служити службе у част св. Саве не само у стотину
светогорских манастира него и у Атини и Цариграду, у Антиохији и Јерусалиму, на Кипру,
у Александрији, на Синају, а уколико је дозво
љено, и на целом Балкану и у Русији.
Ми ћемо га овде слободно прославити, ка
ко год желимо, у овој слободној земљи Америци, у нашој Катедрали Св. Саве у Њујорку, у
нашем манастиру Св. Саве у Либертивилу, и
по свим осталим српским црквама широм овог
континента.
Но ова наша реч о Светом Сави не би била
потпуна ако вам не бисмо рекли да је овај духовни џин био и јесте најомрзнутији човек у
извесним круговима.
Саву су мрзели од почетка сви бездушници, сви насилници и сви јеретици.
Мрзели су га и мрзе сви безбожници и сви
отпадници од Бога и Христа Спаситеља.

Мрзели су и мрзе сви они који мрзе српски
народ, српску народну Цркву, српску културу,
српске славе и обичаје, српску храброст, правду, доброту и поштење.
Мрзели су га живог, мрзели и мртвог.
Најјаснији израз те страшне мржње према
Светом Сави показао је потурчени Србин Синан-паша, који му је пренео мртво тело из Ми
лешева у Београд, и на Врачару спалио. Али
спалио је себе а не Светог Саву. Тако су и сви
мрзитељи св. Саве и гонитељи његове духовне
деце себе упропастили а славу св. Саве пове
ћали. Тако је било, тако бива, и тако ће бити,
јер је узалудна и луда борба против Христа и
Његових светитеља.
Свети Сава је жив, и сада моћнији него ика
да. Не може му сав свет одолети, нити све си
ле паклене. Јер Христос стоји иза Њега. Ми сла
вимо данас не мртвог Светог Саву, него живог,
моћног и страшног, који је кроз седам векова
обарао, и убудуће обараће, као гусенице са
маслинова дрвета, све безбожне непријатеље
његовог, Савиног, српског народа.
И тако ће бити докле год се Срби буду др
жали Светосавског пута „што у живот води“.
Зато, браћо и сестре и омладино српска, уз
дигнимо срца и радујмо се што имамо тако
моћног и великог молитвеника и заступника
пред свевишњим Богом, и у данашњи дан, сло
жно и једнодушно -

Ускликнимо с љубављу
Светитељу Сави
(Њујорк, Савиндан 1950)
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Епископ крушевачки др Давид (Перовић)

БЕСЕДА ИЗГОВОРЕНА НА
СВЕЧАНОЈ СЕДНИЦИ ПРАВОСЛАВНОГ
БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА ПОВОДОМ
УПОКОЈЕЊА ПРОТОПРЕЗВИТЕРА
РАДОВАНА БИГОВИЋА
У име Оца и Сина и Светога Духа.
Припала Нам је част да о нашем брату у
Христу, ревнитељу у богословљу и саслужи
тељу у богослужењу, протопрезвитеру Радовану, недавно упокојеном у Васкрсломе Господу Христу, кажемо неколике срдачне речи.
На попришту црквеног, јеванђелског, хриш
ћанског битовања свога, отац Радован је издржао до краја. Свој крст богослова, пастира,
супружника и родитеља он је изнео на своју
голготу, и тамо завршио као распет. Инако,
распињао се он у борби за добру савест, за победу над грехом и страстима, за ред и поредак, за раст у Христу, лични и својих ближњих,
за живо црквено богословље, за изоштрен слух
за дијалог са свим савременицима – дијалог о
свим нашим суштинским стварима и проблемима. Отац Радован је са свима водио искрене, важне разговоре, које би даље претворио и
у догађаје заједничења, упознавања, давања и
напретка.
Отац Радован је био правилно, и сасвим до
вољно образован, захваљујући чему је успешно избегавао слабост и недоученог, и преученог човека, научника и богослова. Он се из гру
ди, дакле из срца обраћао свим својим саговорницима, а својом проницљивошћу усмеравао своје речи, чиме су му исходи били топли,
словесни и непосредни. Умном усредсређено
шћу на своје теме он је избегавао расплинутост, а осећањем за потребом конкретног и
полетног изграђивања живог Тела Цркве он је
избегавао испразну еуфоричност. Плодови та
квог његовог самонастројења и ревновања ни
су могли изостати: живо и делатно богословље.
Широки одјек његове речи бивао је усло
вљаван и његовим визионарством: отац Радован је имао визију Цркве, визију друштва, ви
зију науке и културе, визију достојанственог
човека и начина његова постојања. Ту визију

опет, то проширење ипостасног и киновичког
начела обазбеђивала је његова стаменост. Док
су тој стамености, и њеном уважавању од стра
не ближњих, тон и валер давали његова ведрина, неамбициозност, некористољубље, осећај
за меру и равнотежу. Протопрезвитер Радован је тако, и такав фигурирао; као креативан
мислилац, богослов, дипломата, модератор
важних животних токова савремене епохе у
Србији, и шире.
А сада неколике речи о оцу Радовану и као
пастиру: он се поуздавао у срце, у хришћанско
срце, у доброту и милостивост и правичност,
и у томе је истрајавао. То су осећали и мали и
велики, ближњи и даљни, неуки и учени, слаби и јаки – па су хрлили к њему.Тако је отац
Радован постао јунак наших дана. Свима нам
је отац Радован био омиљен; свима од користи
и поверења. И опет, свима нама драг и драгоцен! Отишао је Господу – а за њим је остао
траг топлине и просветитељства!!!
Бог да му душу прости; све његове грехе
које је он као човек учинио! И да га удостоји
Царства Божијега – за којим је он чезнуо.
Амин.
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Јереј Вукман Петровић

Слава на висини Богу,
а на земљи мир…

И

з небића, из ништавила, из непостоја
ња, благоизволи Творац да створи овај
свет и да сазда биће слично Себи, да га
обгрли вечношћу и обасја светлошћу разума.
Човек створен по икони и подобију Божијем
постао је причасник божанске Љубави. Зашто
смо створени? Зашто постојимо?
Ту Тајну нашег битија, један од највећих Ота
ца Цркве, свети Максим Исповедник, именује
правим именом и назива је Тајна Христова:
„То је Тајна која обухвата све векове (и светове)… јер ради Христа, то јест ради Тајне Христове, добили су сви векови и све што је у тим
вековима у Христу почетак и крајњи циљ би
ћа.“ У Тајни Христовој налази се смисао нашег постојања, смисао и домострој спасења
света и човека. Свети Григорије Богослов, који
је својим дубокоумним богословљем инспирисао св. Максима да исто тако дубокоумно
протумачи његова дела, каже: „То нама спрема ова Велика Тајна, то нам је дао очовечени
и нас ради осиромашени Бог, да би тело васкрсао и лик Божији спасао и човека пресаздао, да сви будемо једно у Христу, Који је постао све у свему, да и нама све у њему буде
савршено као што је Он.“
Ми постојимо ради Христа и у Христу. Ње
му дугујемо све, и ум, и разум, и вољу, и слободу! Ми смо створени ради Христа, а Он је
ради нас постао Човек – Оваплоћени Логос Бо
жији. Ми смо створени да будемо икона Њего
ва, обдарени божанском силом и љубављу да
би могли остварити и подобије Његово – да би
се обожили и постали свети. Први човек, праотац наш Адам, злоупотребио је своју слободу
и промашио циљ свога постојања. Хтео је да

оствари своју личност живећи без Бога. Може
ли бити живота без Извора живота? Може ли
човек бити човек без свога Образа? Пошто је
одступио од Животодавца, човек и сва творевина утонули су у царство трулежности и смр
ти. Тада је земља постала долина плача и ва
паја, вапаја за истинским животом. Истински
живот је живот без смрти и греха, који човек
није могао остварити раслабљеним силама соп
ствене личности удаљене од свога Творца. Ми
смо изневерили Божију Љубав, али Он није из
неверио своје створење, није нас оставио. Дарова нам Сина Свога, који се роди у времену
као Човек од Свечисте и Свесвете Богородице.
Роди се да нас пале подигне, умртвљене грехом и смрћу да очисти и обесмрти. Има ли ре
чи које Те могу похвалити или заблагодарити
Теби Свестрадални, за мене, Господе? Постоји
ли мисао која може достојно узвеличати Твоје
снисхођење до моје трулежности? Не, не посто
је такве речи и мисли, постоји само безгласни
уздах покренут Твојом љубављу.
Свељубљени Господе, родио си се у хладној
пећини витлејемској да би загрејао ледену пе
ћину огреховљене душе моје! Свехранитељу
мој, у јаслама си лежао да би нахранио и смирио гладну душу моју! Златом си дариван Ти
пред чијом светлошћу сјај злата нестаје као
магла пред зрацима сунца! Тамјаном си дариван Свесвештениче, који си Себе због мене на
жртву принео! Смирном си дариван као Онај
који ће њоме бити помазан окусивши смрт
због мојих сагрешења Свемилосрдни Избави
тељу мој! Због мене си Васкрсао Свепобедитељу,
да би мене, смрћу пораженог, учинио победником!
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Вероучитељ Срђан Радивојевић

Свети Иринеј Лионски

С

вети Иринеј Лионски ступа на сцену све
штене историје Цркве у времену када са
историјске позорнице силазе „Апостолски мужеви“, непосредни Апостолски ученици. Рођен је између 140. и 145. године у Малој
Азији, највероватније у Смирни. У својој младости Свети Иринеј је добро познавао Светог
Поликарпа Смирнског, ученика Светог Јована
Богослова, од кога је примио право еванђелско
учење и истинито Апостолско предање. „Јасни
је се сећам шта се онда догађало него онога што
је скоро било, тако да бих сада могао... да ти испричам шта је говорио народу, шта је приповедао о свом односу са Јованом и другима који
су видели Господа, како је запамтио његове речи, какве је ствари чуо од њих о Господу, и о
њиховим чудесима, о њиховом учењу, и како је
све то Поликарп примио од очевидаца Логоса
Живота и све саопштио у сагласности са Писмом. Милошћу Божијом која ми се указала, ето
још тада сам радо слушао о овоме, и то сам записивао, али не на папиру, него у срцу своме и
благодаћу Божијом заиста се добро сећам“, речи су самог Светог Иринеја, упућене у једном
писму сачуваном у Јевсевијевој Историји, ње
говом пријатељу Флорину, римском свештенику.
Јелинско образовање Светог Иринеја, које је
стекао у младости, било је на високом нивоу.
Из његових списа се види да је добро познавао
јелинску поезију, философију, књижевност и
своја дела писао је на истанчаном књижевном
јелинском језику. Широко светско образовање
ондашњег времена којим је владао ставио је у
службу Јеванђеља Христовог, чиме је био један
од утемељивача каснијег, у историји пројавље
ног, Светоотачког замаха преображаја и крш
тења јелинског духа у водама и светлости Благодати Духа Светога.
Свети Иринеј је животно дело своје љубави,
службу правилног управљања речју Истине Бо
жије, најпре као презвитер, а потом као епископ Цркве Христове, провео на западу у древ-

ном француском граду Лугдуну, данашњем
Лиону. Лугдуну је у то време назван „малим
Римом“, као веома значајан центар културног,
политичког, трговачког и војног живота у Рим
ској империји. Свети Иринеј је, као презвитер,
био верни „брат и сатрудник“ Светога Потина
епископа Лионског, који је мученички пострадао 178. године. По смрти Светогa Потина, Свети Иринеј бива од Лионске Цркве изабран за
његовог наследника.
„Као архијереј, Свети Иринеј мудро руково
ђаше своју лионску паству у тешким временима, јер многе невоље нападаху Цркву Христову: незнабожни идолопоклоници гоњаху хриш
ћане, а безбожни јеретици стадоше стварати
пометњу и раздор у Цркви Божјој. Свети Иринеј
трпељиво подношаше ради имена Христова
притиске и непријатности које му наношаху
идолопоклоници, а против јеретика неустрашиво војеваше својом речју и својим књигама.
Архипастирска делатност светог Иринеја не
ограничаваше се на Лион, чије све грађане он
преведе у хришћанство, него се распростираше
на сву Галију. Поред тога свети Иринеј одржаваше живе везе са римском црквом и са мало
азијским црквама, о чему сведоче његове посланице, упућиване тамошњим епископима“
(Житија Светих за месец aвгуст).
Сачувано књижевно дело које је Свети Ири
неј оставио за собом, настало највише као плод
његове успешне борбе против јереси гностицизма, која је у оно време угрожавала Цркву,
изобилује разноврсним богословским и црквеним темама и садржајима који представљају
непресушан извор надахнућа за потоњу светоотачку књижевност. Свети Иринеј се с правом
убраја међу највеће богослове Цркве.
По предању Свети Иринеј је мученички пострадао око 202. године за време гоњења хриш
ћана од стране Септимија Севера. Његов свештени спомен празнује се 23. августа по јули
јанском календару.
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мр Александар Ерић, прота

Учење св. Иринеја Лионског
о стварању света
Човек као створено биће

Ч

овек је, по св. Иринеју, створен као јединство душе и тела и још; он (човек) је саздан по
подобију Божијем и образован је рукама Његовим (Божијим) тј. човек је саздан кроз
Сина и Духа Светога, због чега је и рекао Бог „да створимо човека“ (plural). Св.Иринеј
стварање човека доводи у у везу са једном Божијом особеношћу – саветом. Тај савет нам открива следеће: =
а) развија идеју о Богу као заједници личности (Тројичност Бога) и то је оно што називамо
теолошким закључком или Бог по себи.
б) открива нам (а то нас у раду нарочито занима) да Бог стварајући човека прави разлику
између човека и остале створене природе. Наиме, ако је стварање природе једноставни акт
воље Божије, стварање човека пак, по св.Иринеју (и касније по св. Василију Великом и нарочито св. Григорију Ниском), јесте заједничко дело, јесте већање, договор, дијалог унутар Св. Тро
јице при том не губећи чињеницу да иницијативу за стварање човека покреће Отац, а да се
остала лица, што нам уосталом и св. Иринеј указује, слажу са вољом Очевом.1)
Ако је сам чин стварања човека различит у односу на осталу твар питање које ћемо, осла
њајући се на учење св. Иринеја, размотрити јесте следеће: која је то особеност која карактерише, од остале створене природе издваја, човека?2)
Основна карактеристика антропологије св.Иринеја Лионског јесте та да је човек створен по
икони и подобију Божијем. Међутим, и у самој тој тврдњи постоје различити елементи, односно, св.Иринеј полемишући са јеретицима даје, у зависности од отвореног проблема, различите одговоре у вези са питањем човека. Издвајамо следеће:
а) О првосазданом човеку- Адаму, о коме у Писму пише: Господ рече: да створимо човека
по образу и подобију Нашем (Пост.1,26), св.Иринеј говори у контексту слободе коју је Бог човеку даровао, у смислу да он (човек) своју слободу пројави као заједницу са Богом.
б) Особеност која карактерише антропологију св.Иринеја јесте и та да он човека назива и
духовним, односно да је је човек саздан као душа, тело и дух. Развијање ове идеје повезано је
са правилним исповедањем вере. Наиме, побијајући тврдње јеретика Валентина и његовог концепта стварања света, св. Иринеј остварење човека види кроз правилно исповедање вере, односно довођење догмата у везу са постојањем. Дакле, ако је „духовни човек“ особена карактеристика човека уопште, онда је то потпуно у складу са оним што Иринеј назива обожењем, новим
рођењем, како би човек могао превазићи своју ограниченост која је последица створености.
в) Бог је, по св.Иринеју, човеку даровао моћ расуђивања да кроз слободу избора направи
диференцијацију добра и зла. Ако је добро све оно што се тиче покоравања Богу, онда је зло
непридруживање Богу. Бог је у човека положио слободу избора – „као што је и анђелима, буду
ћи да су и анђели разумни – да би повинујући се праведности задобили (овладали) благом, које

1)
Исто, стр.188.
2)
Рогобатни термин „слажу“ можда није у најбољој функцији објашњења горе наведене тврдње па смо мишљења да би га
требало размотрити и схватити пре у смислу садејства, јер све што се тиче Бога по себи (Св.Тројице) јесте израз једног неусловљеног
постојања, једног постојања које се идентификује са сопственом слободом, љубављу за другог.
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је пак Богом дано, али да они сами поштују“.3) Добро и зло су категорије које произилазе из
слободе човекове. Успемо ли да укинемо слободу укинућемо и разлике између добра и зла,
другим речима, преселићемо човека у животињско царство. Али, како вели св. Иринеј, није
довољно само расуђивати, показавши тиме различитост своју у односу на осталу творевину,
потребно је да се „послужимо“ благим законима, односно да слободом својом живимо у достој
ном партиципирању у Богу „и премда човек од почетка (исконски) има слободну вољу, као и
Бог, по подобију Чијем је он (човек) саздан, тада се њему (човеку) даје савет чињења добра, које
се испуњава у заједници (повињујући се) са Богом“.4)
г) И четврта напомена, која само у општем смислу открива учење св.Иринеја о човеку, проистиче из питања: због чега човек није у почетку створен савршеним? Прво, св. Иринеј у људ
ској несавршености види свемогућност Божију, односно на основу ове тврдње извлачимо за
кључак о јасној разлици између онога што називамо нествореним тј. Богом и онога што називамо створеним – човеком. Све оно што је проистекло из нечега другог, што има свој почетак,
назива се створеним и „мање“ је од Онога од Кога је проистекло. Човек, као биће које је створено од Бога, због свега наведеног налази се у стању детета. Друго, св.Иринеј каже да ће напослетку, у последња времена, Бог све у себи васпоставити, а да сада човек добија онакву храну
каква је примерена његовом узрасту. Дакле, антрополошки максимализам, остварење пуноће
људске, за св. Иринеја јесте есхатолошки догађај, а сада и овде ми имамо доживљај предобразаца, или другим речима, иконички сагледавамо стварност човекову. Очување људског лика
јесте синоним за учествовање у слави Божијој.
Покушамо ли сада да сажмемо Иринејеву идеју о човеку као икони Божијој изаћи ћемо
сигурно на терен слободе човекове у којој се сагледава целокупна драма људског постојања.
Човек је, по св.Иринеју, створен као биће за вечност, с тим да остварење те Божије замисли
није некакав атак, већ потпуна афирмација слободе човека. У овом духу наставићемо и антрополошка истраживања код св. Григорија Ниског, као компаративног хришћанског мислиоца у
односу на св. Иринеја Лионског.
(Из рада Учење Св. Григорија Ниског
о човеку и његовој слободи
са посебним освртом на антропологију
Св. Иринеја Лионског)

3)
О пореклу човека као ума и тврдње јеретика да је ум Умом (Оцем) створен, по св. Иринеју, на основу наведених претпоставки,
долазимо до закључка да стварање човека представља раздељивање ума Божијег (тј. да је човек са Богом природно (суштински)
повезан, јер им је природни састав (односно ум) заједнички). То нас поново враћа у неоплатонизам и нужно повезивање Бога са светом.
Посебно је занимљива расправа о Уму где св. Иринеј побија јеретичке тврдње о створености Ума говорећи да, ако је Ум у Оцу како Он
може бити створен (можемо заиста наслутити да св. Иринеј говорећи о Уму има пред собом чињеницу личног постојања а не некаквог
безличног квалитета).
4)
Св.Иринеј Лионски, Против јереси (на руском), преузето са сајта www.krotov.ru , стр. 256.
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Свештеник Радиша Јовановић

ЛАЖНА ДУХОВНОСТ
САДАШЊИЦЕ

(Врачање, гатање, магија, астрологија)
И изићи ће многи лажни пророци и превариће многе (Мт. 24,11).
Јер ће се појавити лажни христоси и лажни пророци, и показаће знаке
велике и чудеса да би преварили, ако буде могуће, и изабране (Мт. 24,24).
Љубљени, не верујте свакоме духу, него испитујте духове јесу ли од Бога;
јер су многи лажни пророци изишли у свет (Јн. 4,1).

Н

ад свакодневицом људских живота спустила се густа магла. Магла незнања и непозна
вања правих вредности. Изгубљена стада, препуштена сама себи, скоро слепо тумарају
по њој. Правих пастира је јако мало, а у сваком грму и на свакој раскрсници вребају
прерушене грабљивице у одећи пастира. Мало је оних који својим тражењем налазе прави пут
који у живот води, а много више оних што у замкама привидне духовности срљају странпутицама. Презасићени општом безнадежношћу материјалне стварности, своју духовну глад уто
љавају оним што им сервира обезбожено друштво, где је човек заиста сведен на меру ствари
које га окружују, и где се очитује тешка морална криза, губитак саме породице и њеног значаја
(и као институције и као фактора васпитања), губитак друштвеног васпитања, безосећајност,
нарочито према околини, неспособност подношења одговорности и неспособност разликова
ња општих позитивних и негативних вредности у себи и свом окружењу. Слобода Богом дана
човеку усмерава се ка богоотпадништву, а тиме и ка уништењу и осиромашењу човековог би
ћа, док се утиснута стваралачка способност одводи ка стварању дела без трајније вредности и
скоро без икаквог духовног садржаја у себи.
Два су основна разлога оваквог стања: опште незнање о истинским вредностима којима човек треба да тежи, и систематско „прогањање“ Бога из живота човека. Суштински гледано, ово
прати људе кроз читаву историју постојања људског рода, и резултира различитим облицима
сујеверја, изопачењем свести о Богу Једном и Личносном, затим пројекцијом Бога или богова
по мери човекове психе и природног и друштвеног окружења, магијским односом према стварности, као и отвореним богоотпадништвом и атеизмом. А иза свега стоји лукаво настојање Са
танино да човека одвоји и окрене против Бога, настојање „човекоубице од искони“, вештог
искушавача људске слободне воље и вештог злоупотребљивача људских слабости. Све ово, наравно, под видом свакодневних или скоро свакодневних овоземаљских проблема, иза којих се
тешко наслућују постављене замке, и врло често чак и несвесно постајемо робови греха и Сатане.
Није зато превише чудно, али је јако забрињавајуће (да не кажем алармантно) каквим нас
све средствима данас заводе са пута Истине, чиме нас све бомбардују не би ли оштетили ону
клицу религиозности која лежи дубоко усађена у нама као бићима од Бога створеним. На пр
вом месту, највећи број деце још у раном детињству добија непотпуне или неисправне инфор
мације о Богу и религији, тако да њихова природна религиозна знатижеља остаје ускраћена за
важна обавештења која могу да одиграју и те како значајну улогу у развоју и формирању будуће
личности. […] Видимо, дакле, да породица недовољно […] усмерава младе људе на Цркву и
црквени живот. Само друштво то чини још мање. Дубока морална криза, одсуство елементарне
културе из живота великог броја грађана, недостатак друштвене и политичке свести, друштво
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као поприште прљавих политичких сукоба и размирица, медији који изједначавају веру државотворног народа са разноразним сектама које раде на штету исте, а тиме и на штету самог
народа, уместо вере у прогнаног Бога вера у идоле – новац, моћ, националне квази-јунаке, политичаре, фолк звезде, врачаре, гатаре, астрологе, разне „духовне“ покрете, и др. – само су део
животног албума који нам се нуди и намеће као неопходан за очување „идентитета нашег националног бића“. Посебну улогу играју штампа и радио, где постоји цензура само политичких
информација и информација из области деловања Цркве, док се широки медијум засипа многим неукусом, вулгарношћу, непровереним вестима и свесно смишљеним лажима, где се блати све и свашта, а нарочито, опет, оно што би требало да нам је најсветије – наша православна
вера. Врхунац свега је телевизија, где се изгубио укус и за рекламе, и за филмове, образовне и
информативне емисије, а нарочито је у последње време постало популарно да се на каналима
и државне и приватних телевизија посвећују специјалне емисије класичним обмањивачима
лаковерног народа – душепогубитељним врачарима, гатарима, особама које се баве разним
видовима магије, и астролозима[1]. Ово је често са видљивом политичком подлогом, али, што је
најстрашније, све је више и више заклањања иза Цркве и Православља, тако да смо добили
„православне“ врачаре, „православне“ гатаре, „православне“ астрологе, чему наш „православни“ народ и те како наседа, иако је све ово у директној супротности са учењем Цркве, на чему
ћемо се даље и задржати.

Шта нам нуди магија
У току свог постојања човек је развио две врсте односа према невидљивом: мистички и ма
гијски. Мистика је заједница са богом, а магија заједница са природом.[2] Обично се дешава да
људи поистовећују ова два односа, што је неисправно. Магија се заснива на веровању у посто
јање натприродних сила на које човек може утицати како би помоћу њих извео одређене же
љене промене које природним средствима не може остварити.[3] Магијски поступак је поступак принуђивања; ту не постоје ни морални обзири, ни поштовање туђе слободне воље, тражи
се само корист у овом свету ма и по цену наношења највеће штете другима. Док се у религији
признаје зависност од неког вишег бића, дотле се у магији заповеда одређеним силама; човек
се не осећа ни као син ни као слуга Божији, већ као суверени, макар и уображени господар
света. Магија не признаје да постоји Бог који управља светом; она се заснива на веровању у по
стојање непознатих, невидљивих, окултних сила, без неке личне свести, али ако се тим силама
и приписује свест, онда су то демони које мађионичар својом тајном вештином изазива да чи
не његову вољу.[4]
Најчешћа подела магије је подела на белу магију, којом се тежи остварењу неког повољног,
позитивног ефекта (нпр. нечијег оздрављења, успешног лова, и др.), и на црну магију, којом се
тежи нанети неко зло (уроци, чарање, чини). Међутим, ово је само формална подела, јер је
суштина у много чему иста.
Постоје извесни облици религије у којима се магија легално користи, као што су фетишизам, таоизам, шаманизам, и др. Међутим, магија је успела да пусти корене код појединих људи
чак и у оним религијама које су изричито противне коришћењу магије, тако да има следбенике, на жалост, и у хришћанству, како у источно-православном, тако и у западном, римокатоличком (докази против употребе магије биће изложени при крају рада). И сами смо често у
прилици да видимо или чујемо да постоје извесне особе које пале свеће наопако, везују крпице
по гранама дрвећа у близини неке цркве, носе разне амајлије против урока, мале потковице за
срећу, и много шта друго. Све ово нема никакве везе са Православљем. Западни окултизам
(чији је утицај све присутнији на нашим просторима) препун је магијских елемената, почевши
од спиритизма, преко теософије и антропософије, све до тзв. „црних миса“ које су саставни део
богохулних церемонијала сатанистичких секти. Многи од ових праваца покушавају да се заклоне иза хришћанства, да се „провуку“ под именом хришћанских начела, обреда или тради
ције, док су неки други, рецимо „сатанисти“, отворено окренути против хришћанског Бога, не
кријући притом да директно служе Сатани. Њихови скупови су крајње богохулни, пуни јези
вости, настраности, блуда, призивања Сатане, често уз коришћење крви жртвоване животиње,
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а бивало је и људских жртава. Магија је широко заступљена. Овако залутали људи су обавезани
одређеним строгим „моралним“ кодексом, тако да није мали број извршених самоубистава, па
и убистава (у име Сатаниног царства), а поједини лабилни чланови често бивају инструмент за
рађење “прљавих послова“[5] одређених политичких моћника. Дакле, све насупрот Божијим заповестима, насупрот реду, поретку и миру међу људима у свету, уз издашну помоћ демонских
сила.

Порекло магије
Корени магије задиру дубоко у нашу прошлост; многи научници сматрају да је чак и преис
торијски човек знао за магију. Њена појава може се везати за нарушени природни однос у прa
родитељском греху између човека и природе са једне, и Бога са друге стране. Наиме, Бог је
створио човека по своме обличју као лично, свесно и слободно биће, са израженом стваралачком способношћу. Први човек, Адам, имао је општење и заједницу са Богом, и требало је да
слободно и у љубави достигне своје пуно сједињење са Богом, да оствари пуноћу свога бића за
коју је назначен, да оствари своје обожење. Управо је обожење човека циљ целокупне божанске
творевине. Сам по себи човек, мимо Бога, као створено биће и тиме део целокупне божанске
творевине, није био у стању да ово оствари. Међутим ђаво, тај „човекоубица од искони“, предлаже човеку сасвим супротни и за овог као лично и слободно биће један разрушилачки пут
стицања онога што човеку иначе није било немогуће и неостварљиво – да буде као Бог. Дакле,
ђаво је саветовао људима обожење без Бога, да се мимо Бога постане Бог, и то на који начин:
управо једењем плода са забрањеног дрвета познања добра и зла. Као да се убирањем и једењем
неког плода са било ког и каквог дрвета човек може изједначити „са Богом вечно Живим и Истинитим! Зар то није магијски начин који је ђаво човеку предложио, начин аутоматског, мађиј
ског ‘постајања Богом’, тј. начин лажни и преварни, обмањивачки и убилачки, начин безлични
и обезличујући, и самим тим нечовечни, античовечни и антибожни чин?“.[6]
Од злоупотребе слободне воље и нарушавања првобитног односа са Богом, тј. од „изгнања из
раја“, човек и даље у себи носи лик свога Творца, и даље га Створитељ позива да разбије окове
своје грехољубивости и да се слободном одлуком и из љубави врати заједници са Њим; међутим
човек, вођен својом грехољубивом природом и лукавством Сатаниним, у немогућности да се
одрекне или да побегне од Бога, све више је замагљивао Божији лик у себи, као и сам појам
Бога, па га је прекројавао и уобличавао према свом укусу и фантазији. Тако је неко налазио
Бога у светлим небеским телима, неко у биљкама, животињама, камењу, а неко у својој дивљој
фантазији која га је водила најкрволочнијим церемонијама.
„Ђаволов предлог био је пут и метод сваке лажне религије и магије, и тај метод се касније
понављао и понавља кроз многе псеудорелигије, кроз разне магијске, механичке, насилне по
кушаје ‘усрећења’ човека и човечанства, што је увек идолопоклонство и идолослужење. Уместо
Живог и Истинитог Човекољубивог Бога, ђаво је човеку у Рају предложио мртвог идола, свејед
но да ли је тај идол сам ђаво, или човек као сопствени самоидол”.[7]
(следи наставак у наредном броју)

Напомене:
1. Дело је писано 1994. године, у времену када је ова појава била веома изражена у различитим медији
ма – прим. уред.
2. Владета Јеротић: Психоанализа и култура, издање БИГЗ-а, Београд 1980.
3. Опћа енциклопедија Југословенског лексикографског завода, Загреб 1979.
4. Др. Лазар Милин: Научно оправдање религије, књига 1, Београд 1984.
5. Од претњи и застрашивања, па до убистава.
6. Др. Атанасије Јевтић: „Духовни живот виђен из православне антропологије“; Трагање за Христом,
ТРЗ „Храст“, Београд 1989.
7. Наведено дело, стр. 144.
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СТАРАЦ ЈЕФРЕМ
ФИЛОТЕЈСКИ И АРИЗОНСКИ
О ОСУЂИВАЊУ
1. Клеветање је велико зло. Као што мало кормило управља брод куд год хоће, исто тако и језик
води човека или према злу или према добру. Свети Оци су у великој мери прекоревали осуђивање
грехова, грешака или рђавих навика других људи.
Кад судимо својој браћи, саме себе осуђујемо
на велики грех. Међутим, кад покривамо своју
браћу, Бог ће нас заштитити од великих грехова.
Кад разоткривамо своју браћу, удаљујемо од себе
благодат Божију и Он допушта да паднемо у исте
грехове, како бисмо научили да смо слаби и да нас
подржава благодат Божија. Ко год чува свој језик,
чува и своју душу од великих грехова и падова.
Главни узрок осуђивања и клеветања је гордост и егоизам, јер човек себе сматра бољим од
осталих. Из тог разлога је за човека веома корисно да себе сматра ништавнијим од свих осталих и
да своју браћу сматра бољима од себе како би се,
уз помоћ Божију, ослободио овог зла.
2. Ако те неко подстиче на осуђивање по било
ком питању које се тиче братства и манастира,
покушај да се, уместо тога, помолиш за то питање,
без проласка кроз критеријуме твог резоновања.
Ако се посредством молитава, смирења и плача
затвориш у себе, открићеш духовну ризницу, али
само ако су гордост и осуђивање далеко од тебе.
3. Чувај се, чедо моје, да не судиш ниједној ду
ши, јер Бог допушта да падне онај ко суди свом
ближњем, како би научио да састрадава са својим
слабим братом.
Благодат Божија подржава свакога од нас, али,
ако се погордимо, Бог ће је удаљити од нас и би
ћемо гори од осталих.
Једно је осуђивати некога, а сасвим друго ратовати с помислима осуђивања. Осуђивање је ужас
на страст, али бити нападнут таквим помислима и
супротставити им се, узрок је за добијање венца.
4. Не судите једни другима, јер тиме нарушавате еванђелски закон: Сваки преступ и непослуш
ност доби заслужену казну (Јевр. 2,2). Ко си ти
који осуђујеш туђег слугу (Рим. 14,4). Зар не знате да се онај који осуђује прелешћује услед гордости и да ће Господ понизити сваког који себе уз
висује (Лк. 14,11) кад га обузме ово искушење.
5. Сваки човек мора носити слабости других
људи. Ко је савршен? Ко се може похвалити да је
своје срце сачувао неоскрнављеним? Према томе,
сви смо ми болесни и свако, ко осуђује брата, не

примећује да је и сам болестан, јер болесник не
осуђује другог болесника.
Љубите, трпите, превиђајте, не гневите се, не
раздражујте се, опраштајте једни другима, како
бисте подражавали нашег Христа и удостојили се
да будете близу Њега у Његовом Царству. Чеда
моја, избегавајте осуђивање, јер је то веома велики грех. Бог се много жалости кад осуђујемо и пре
зиремо друге људе. Побринимо се само за своје
сопствене погрешке, због њих би требало да осећа
мо бол. Осудимо саме себе и наћи ћемо милост и
благодат код Бога.
6. Љубите једни друге, и не огорчујте се егоизмом. Смирење је поуздан руководитељ; оно не допушта да се човек, који га поседује, насуче на гребене немара и да доживи бродолом него га, као
просветљени водич, непогрешиво води ка сигурном тлу.
Егоизам је највеће од свих зала и посредством
непокорених помисли узрокује све наше погрешке. Треба да га се плашите и да стремите да га се
ослободите; уколико дуже остаје у нама, утолико
ће нас дуже позлеђивати сразмерним болом.
Молим вас да не осуђујете једни друге, јер је
то очигледан егоизам. Опростите брату његову гре
шку, јер је то доказ смирења и љубави. Брат који
тако поступи наћи ће много благодати од Бога док
онај, ко осуђује и саблажњава ближње, не само да
неће наћи благодат него ће је чак и изгубити уколико је уопште има, како би се кроз патњу научио
смирењу.
Посебно треба да се плашите унутрашњег осуђи
вања, односно помисли осуђивања које не излазе
на светлост посредством изговорене речи, кад је
могуће да их неко чује и исправи. Будите опрезни, кажем, у погледу унутрашњег осуђивања које
нас неприметно чини смртно кривима и лишава
нас живота божанске благодати, нудећи нам смрт
душе као најгорчи напитак.
Колико нам само свето Еванђеље и свети Оци
говоре о осуђивању! Боље је пасти са висина него
пасти језиком.
Молим се да љубав и неосуђивање царују у сва
ком вашем узајамном поступку, како би Дух Свети отпочинуо у вашим душама.
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Приредио:
протојереј ставрофор Драги Вешковац
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КА ОБНОВИ МАНАСТИРА

МИЛЕНТИЈА

О

стаци средњовековног монашког насе
ља, односно манастира, налазе се недалеко од Бруса, у близини средњовеков
ног града Козника, у подножју Копаоника, на
територији која је некада припадала великом
челнику Радичу Поступовићу. Манастир Ми
лентија припада оним манастирским целинама које граде моћни и угледни ктитори, бу
дући да се у оквиру обимног зида, поред остатака цркве, налазе и пратећи манастирски об
јекти као што су трпезарија и монашке келије.
Савремени назив села Милентија проистиче из средњовековног Мелентија које се су
среће у баштинској повељи челника Радича из
1429-1430. До сада познати историјски извори не помињу Манастир, ни име ктитора, тако
да се датовање изводи на посредан начин, путем поређења са сличним поуздано датованим споменицима српске културе, с краја 14.
и почетка 15. века. У народној традицији манастир је познат као Милентија или црква у
Башића реци. Милан Ђ. Милићевић 1876. пр
ви помиње стару порушену цркву у Речици у

селу Башићима, недалеко од Будиловине. Археолошка истраживања показују да је Манастир кратко живео, па се може претпоставити
да је страдао у неком од земљотреса, који су
карактеристични за овај крај. Потом су уследили бујични наноси који су вековима уназад
затрпавали манастирски комплекс.
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стирске порте није систематски истражен, мо
гу се очекивати и нова открића која би употпунила досадашњи фонд моравских камених
украса. Као што је познато, моравска стилска
група се развијала и свој процват доживела у
време кнеза Лазара и деспота Стефана.
Црква Св. Стефана у манастиру Милентија
у основи је триконхос сажетог типа, што значи да је, поред олтарске апсиде према истоку,
имала исте такве полукружно озидане просторе и према северу и према југу. У поткуполном, централном простору није имала
слободностојеће стубове, нити ступце. По свом
архитектонском склопу, црква у Милентији
наликује цркви св. Стефана у Крушевцу, поз
натијој као Лазарица (1376/7), цркви Рођења
Пресвете Богородице у Наупари (пре 1382),
цркви Св. Илије у Руденици (између 1402. и
1408), цркви Ваведења Пресвете Богородице у
Каленићу (између 1407. и 1413) и још неколиким црквеним здањима из истог периода.
Манастир Милентија, свакако веома знача
јан споменик на развојној линији моравских
сакралних споменика, савремено доба је дочекао у рушевинама, упркос томе што је још
од шездесетих година прошлог века научној
јавности познат по бројним фрагментима камене декоративне пластике високог уметничког и занатског умећа. Од манастирске цркве,
по предању посвећене Св. Стефану, сачувани
су зидови, до преко 2 м висине. За конзерваторско-рестаураторске радове посебан значај
имају наведени фрагменти камене декораци
је, којих има преко 500, а који су пронађени у
самој цркви и око ње. Пошто простор мана-

Идеја да се црква у Милентији обнови зачета је још током првих истраживања шездесетих година, док су се из шута и наноса свакодневно помаљали бројни фрагменти фасадне декорације, као што су венци, колонете,
архиволте, розете и други елементи. Пошто се
основа цркве у Милентији, по дужини готово
у сантиметар поклапа са основом цркве Лазарице, пропорцијски односи Милентије се мо
гу претпоставити на основу успостављених а
очуваних односа на цркви Лазарици. Као што
је подударност у пропорцијама са Лазарицом
очита, тако је уочљива и сличност са Калени
ћем, посебно када је реч о обради фасада и
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умећу клесања. Дакле, у обнови цркве у Ми
лентији полази се од два узора, Лазарице и
Каленића, о чему се размишљало још током
првих истраживања у којима је учествовао је
дан од потписника ових редова, проф. М. Ко
вачевић. Пошто је тадашњи циљ ископавања
био рашчишћавање терена и прикупљање налаза који би обогатили збирке, а не систематско истраживање и обнова цркве, део налаза је
однет у Београд, део у Крушевац, а део је остао
на терену. Откривани остаци цркве су почели
да се обрушавају, па је Завод за заштиту споменика културе у Краљеву извршио конзер
вацију и делимичну реконструкцију.
Неколико досадашњих покушаја да се покрене обнова Милентије остали су без успеха,
да би се последњих неколико година, захваљу
јући синхронизованим деловањем Одбора за
обнову Милентије, Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, Општини Брус, Епар
хији жичкој, сада новоустановљеној Епархији
крушевачкој, а уз финансијску подршку Општине Брус и Министарства културе, приступило реализацији пројекта Обнова Милентије.

После готово педесет година започета су систематска археолошка истраживања, а наста
вљена су архитектонска. Полазна основа за
из
раду идејног решења за обнову цркве је
обје
дињени инвентар свих архитектонских
фрагмената који садржи техничку и фото до
кументацију, уз новоформирану типологију.
Након идејног решења планира се израда и
реализација главног пројекта, а све у циљу
ваљане презентације споменичких и сакралних својстава. Уколико се овај, можемо слободно рећи подухват, доведе до краја, за неколико година имаћемо још један веома вредан стојећи живи средњовековни споменик,
уместо зарушених остатака старе цркве и неколико стотина комада врхунске моравске декоративне камене пластике, углавном сахра
њене у депоима музеја.
Проф. др Мирко Ковачевић
Археолог Гордана Гаврић,
директор Завода за заштиту
споменика културе Краљево

23

ИЗ ПРОШЛОСТИ НАШЕГ КРАЈА

Протојереј Драгић Илић

Свештеномученици крушевачки
погубљени од стране комуниста
1. Свештеник Љубисав Н. Ђулаковић, парох милутовачки, рођен је 1900. у Великој Дренови,
а убијен на Багдали октобра 1944. године са својим сином.
2. Свештеник Божидар Јовановић (1892-1944), парох великошиљеговачки, син је чувеног
проте Аврама (1843-1917), народног посланика пре Српско-турског рата – који је мученички
пострадао 1917. године од Бугара. Свештеномученици Јовановићи, Аврам и његов син Божидар, по породичном предању, пореклом су из исте куће у Поповом пољу у Херцеговини из које
је и свети Василије Острошки Чудотворац. Отац Божидар Јовановић убијен је крајем октобра
1944. године на Багдали. Гроб му се, као и његовом оцу, не зна. После погубљења комунисти су
одбили да предају породици тело свештеника Божидара Јовановића да га сахрани. Партизани
су чували и дању и ноћу страже крај хумки својих жртава. Пријатељи стрељане крушевачке
породице Љутић покушали су да крадом једне ноћи крајем новембра 1944. године, и поред
комунистичких стража, откопају кафеџију Драгослава и његове синове Предрага, учитеља, и
Михајла, ученика. У првој хумци коју су откопали пронашли су оца Божидара. Препознали су
га по карактеристичној свештеничкој крагни.
Тада су наишли стражари и најурили их са стратишта. Плакат са именима стрељаних Кру
шевљана појавио се у старој српској престоници 7. новембра 1944. године – на њему се нашло
и име оца Божидара Јовановића. Имовина му је конфискована као народном непријатељу, а
лепа библиотека и архива наслеђена од оца, са свим фотографијама, спаљена је у центру Великог Шиљеговца пред породичном кућом. Данас је у дворишту свештеномученичке породице
Јовановић у Великом Шиљеговцу смештена сеоска амбуланта.
3. Свештеник Јеврем Јеша Новаковић, парох крушевачки при Храму светога Ђорђа, брат
апотекара и председника општине Крсте Новаковића, стрељан је на Багдали 1944. године.
4. Свештеник Животије Поповић, парох беловодски, погубљен је уз велико мучење на Багдали у ноћи 13⁄14. новембра 1944. године.
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5. Игуман Игњатије, старешина Манастира Лепенца, убијен је с краја јесени 1944. године у
селу Ђерекаре.
6. Свештеник Душан Поповић, парох велућки, убијен је на Светог Николу, 19. децембра
1944. године у Пакашници. Џелати су га натерали да чита опело пред погубљење, а затим га
свирепо мучили. Имовина, покретна и непокретна, заплењена му је, а попадија и кћерка оста
вљене без игде ичега.
7. Јеромонах Севастијан, сабрат Манастира Свети Роман, одведен је 10. новембра 1944. године у крушевачку ОЗНУ и више се никада никоме није јавио.
8. Крајем 1944. године комунисти су убили у једном дану у порти Манастира Свети Роман
осамнаест богословаца и студената Богословског факултета.
9. Свештеник Риста Антоновић, парох мачковачки, убијен је новембра 1945. године. Комунисти су га извели из куће и на очиглед породице погубили, недалеко од црквене порте.
10. Отац Митрофан, старешина Манастира Наупаре, родом из Житковца, убијен је почетком марта 1946. године.
11. Јеромонах Ксенофонт (Врацјаков), Рус, сабрат Манастира Наупаре, дошао је после Октобарске револуције у Србију. Комунисти га хапсе 1946. године и затварају у Крушевац. Нај
свирепије је мучен и злостављан, а онда пуштен из затвора с великим ранама по телу. Издахнуо је у трећи дан по изласку из апсане.
12. У селу Горњем Адровцу служио је свештеник Божидар Димитријевић. Он је 1947. године
убијен на мистериозан начин и његово убиство није расветљено. (На братском састанку свештенства Архијерејског намесништва крушевачког, 2008. године у Јабланици, повела се реч о
Светој тајни исповести. Владика и свештеници су казивали своја искуства. Свештеник који је
некада службовао у близини Горњег Адровца испричао је како је исповедио једног парохијани
на који се пред смрт дуго мучио и није могао испустити душу док није признао да је као млади
комуниста по задатку партије убио свештеника Божидара Димитријевића).
13. Свештеник Стојан Цветковић, од оца Чедомира и мајке Драге рођен је 1915. године у
селу Бајчинци код Прокупља. Службовао је у селу Дворану. По налогу Комунистичке партије
убијен је 24. августа 1948. године.
Свештеник Божидар Јовановић рехабилитован је 8. априла 2009. године решењем Окружног су
да у Крушевцу, којим се: „Усваја захтев Дунда Владете и Јовановић Божидара, обојице из Крушевца,
па се утврђује да је пок. Јовановић А. Божидар из Великог Шиљеговца као жртва насиља из политичких и идеолошких разлога стрељан као народни непријатељ и сарадник окупатора 25. октобра 1944.
године, те је ништавно решење Среског народног суда за срез расински, пословни број Р. 176/45 од
10. септембра 1945. године о конфискацији имовине пок. Божидара, па се он рехабилитује“.
Суд је утврдио да је: „Пок. Јовановић А. Божидар, деда предлагача, рођен 1. априла 1892. године
у Великом Шиљеговцу, од оца Аврама и мајке Алексије, по занимању био свештеник. Живео је у
Великом Шиљеговцу са супругом Софијом и троје деце све до краја 1943. године када су га окупационе власти – Немци преместили у Крушевац да би им био стално „на оку“, јер je, због своје популарности и ауторитета који је уживао међу локалним становништвом, могао окупационим властима створити озбиљне проблеме. Радио је свој свештенички посао часно и поштено, не замеривши се и не чинећи ништа нажао било коме, те је дочекао и дан ослобођења у Крушевцу 14. октобра
1944. године. Дана 25. октобра 1944. године био је од стране нове власти ухваћен и одведен на стре
љање без суђења и пресуде заједно са још 28 лица о чему постоји Саопштење о извршеној казни стре
љањем које је издало веће војног ратног суда у Крушевцу, а списак лица која су стрељана говори да
су то били виђенији људи тог времена: учитељи, свештеници, новинари, лекари, адвокати итд. Била
је то одмазда мотивисана искључиво непостојећом претпостављеном идеолошком кривицом, па су
испуњени услови за доношење решења из чл. 1 и 5 Закона о рехабилитацији, будући да је пок. Божидар из идеолошких и политичких разлога био жртва насиља, стрељан од партизана као наводни
сарадник окупатора, октобра месеца 1944. године, без судске одлуке и спроведеног поступка. По
том основу му је конфискована имовина решењем које је наведено у диспозитиву па је и то решење
поништено и усвојен је захтев предлагача. Економска рехабилитација за сада још није могућа те ће
се право на накнаду штете на повраћај конфисковане имовине рехабилитованих лица уредити посебним законом како је то прописано одредбом члана 8, Закона о рехабилитацији.“
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ЛЕПА

(једно доброчинство)
Чекам преглед код реуматолога. Мисли се роје, лете на све стране.
Гледам је: Говори брзо, гестикулира, свесна својих мана, своје несавршености и таквим ставом покушава и жели да прикрије своје недостатке. Није задовољна таквим својим изражавањем, али дубоко у
њој је мисао да је то и одбрана од недостатака, од сиромаштва духа и
тела.
Заустављам своје мисли. А Лепа је била лепа. Баш како то тражи
Чехов: у човеку све треба да буде лепо: и душа, и тело, и мисао, и поступци. То је лепота коју је носила са собом и у себи Лепа.
Поуздан пријатељ и колега. Узор многима. Идеалан лик просветног радника. Давала је ђацима права, трајна знања; оцене није делила
и поклањала. Није кињила ученике. Свако је био дужан да заслужи
оцену. Она је предавала хемију; озбиљан предмет који тражи стални
рад.
Скромна у личним прохтевима, далека и блиска. Никад сувишних
речи. Озбиљна. Пред њом вицеви нису причани. Само размена кулинарских рецепата. И млађе колеге су је поштовале и цениле.
Породица је Лепи била светиња и тајна.
И кад се тешко разболела није примала посете. Вероватно није желела да се, можда, / не дај Боже! / још неко разболи; а и да је нико не
види тако физички немоћну. Схватила је да нема оздрављења и оставила аманет: Последњу своју плату и остала примања оставља најсиро
машнијим а добрим ђацима Школе „Доситеј Обрадовић“.
Њена опорука је испоштована и три сиромашна добра детета су
обучена од главе до пете. Први пут у животу бирали су нову одећу за
себе.
Радост њихова и захвалност наставници Лепи била је огромна и
неуобичајена.
То ме је обавезивало да напишем ове ретке.
Била сам и члан комисије која је Лепин аманет реализовала. Била
сам сведок. Морам сведочити истину.
И тако врли, прави просветни радник и поред скромног живота и
скромних принадлежности, и на самрти мисли на друге, на подмладак. Све своје материјално дала је сиромашнима.
Лепа има потомке: сина – економисту, снаху – познатог лекара и
два унука, који управо завршавају факултете.
И после више деценија Лепини поступци светле, остају лепи и
узорни.
Проф. Олга Петковић

Ову белешку сам сачинила после разговора са Лепиним сином и са његовим одобрењем за штампање.
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Црква Светих Козме и Дамјана
у Медицинском центру Крушевац

О

кружна болница, данас Медицински
центар, завршена је 1922. године. Не
зна се тачно када је сазидана, али на сачуваним снимцима из тридесетих година 20.
века, тада Бановинске болнице, види се Болничка капела у облику крста. Према платном
списку Болнице из 1922. године постојао је
хонорарни болнички свештеник. Ову дужност
обављали су свештеници цркве Лазарице1).
После Другог светског рата Капела је служила као мртвачница.
На иницијативу проте Драгог Вешковца,
2002. године у једној просторији, на Одељењу
урологије, отворен је Болнички параклис по
свећен светим бесребреницима Козми и Дам
јану. Освештана је 14. новембра. За старешину је постављен отац
Драги, богослужења
су обављана неде
љом и празником,
славски колач резан
је на Празник светих бесребреника
Козме и Дамјана2).
Ускоро се наста
вља остваривање замисли да се на месту нег
дашње болничке цркве сазида
нова. Тако је 2011.
године Његово Преосвештенство Епископ
крушевачки
Господин Давид освештао темеље, а

после тачно годину дана извршио Чин великог освећења храма а потом у њему служио
прву Свету Архијерејску Литургију. Том приликом је уручио орден Светог Саве II степена
г. Зорану Његовановићу – ктитору овог Светог
храма, који му је доделио Свети Архијерејски
Синод Српске Православне Цркве, на предлог
Епископа Давида. Орден Светог Саве III степена додељен је директору Здравстевног центра Крушевац прим. др Војкану Кулићу; aрхи
је
рејском граматом одликована је госпођа
Невена Јевремовић – Миленовић, главна сестра Центра, Здравствени Цен
тар и његова
Техничка служба; а за свој допринос више
Крушевља
на добили су архи
јерејске бла
го
дарнице.
Даном освећења
цркве обележена су
два важна јубилеја:
90 година постојања
Здравственог Центра Крушевац и 10
година од служења
прве Свете Литур
гије, после вишеде
ценијског непосто
јања услова за бого
служење. На радост
верних у овом храму Литургија ће би
ти служена сваке
нeдеље.
Љубица
Петковић

1) Болнички свештеник био је отац Милан Нешић, а помињу се и о. Хранислав Поповић и о. Душан Весић. У:
Милутин Тасић, Развој хируршке службе у Крушевцу, Крушевац, аутор, 2009, 52. Свештеник Милан Нешић водио је,
од 1922. до 1933. године болничке књиге умрлих.
2) Православље, новине српске патријаршије, 861(2), од 15.2.2003; Летопис Лазарице (рукописна књига) 87.
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Архипастирска делатност
Епископа Крушевачког
Господина Давида
29. септ. Његово Преосвештенство Епископ крушевачки
Господин Давид благословио
је III републичко такмичање у
лепом писању и калиграфији
Коморанско златно перо, у
порти манастира Светог Николе у Коморану.

4. окт. Служио опело протоје
реју Божидару Станковићу у
цркви светог Атанасија у Дедини.
6. окт. Служио у цркви Васкр
сења на Новом гробљу у Крушевцу.

тургији у капели Јована Богослова на Богословском факул
тету у Београду.
10. и 11. окт. Одржао редовна
предавања на Богословском
факултету.
11. окт. Служио Свету Литур
гију у параклису Светог Јована
Богослова.

30. септ. Служио Свету Архи
јерејску Литургију у манастиру Светог Николе у Својнову
на прослави два века посто
јања овог светог места.
Одржао помен стрaдалима у
ослободилачким ратовима у
хрaму Свeтe Tрojицe у Трстенику и благословио
мaнифeс
тaциjу Зa цвeт
слoбoдe гoрeли.

Беседио на прослави 180 година постојања ОШ С. Бинички
у Јасици.
7. окт. Служио у цркви Свете
Петке у Мачковцу.

12. окт. Служио у цркви Св.
Апостола Петра и Павла у Кри
вој Реци, поводом 70 година
од страдања преко 300 житеља
овог подкопаоничког села. Од
служен помен. Потом посетио
манастир Милентију и цркву
Преображења Господ
њег у
Брусу.

8. окт. Началствовао бденијем
и сутрадан саслуживао на Ли

3. окт. Посетиo
крушевачку Гим
назију, ученицима првог разреда
одржао час верске наставе.

13. окт. У храму Св. вмч. Ђор
ђа у Крушевцу крстио отрока
Луку, сина презвитера Милана Тодосијевића и попадије
Иване.
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25. окт. Служио у цркви Св.
Јована Богослова на Факултету.
26. окт. Поводом прославе сто
годишњице, посетио цркву
Свете Петке у Бошњану. Присуствовао вечерњем богослу
жењу, потом се присутнима
обратио беседом.

Служио вечерњу службу у
цркви Лазарици, потом присуствовао и беседио на пре
давању на тему Књижевност и
теологија у списима Епископа
Давида Перовића. Предавач је
био господин Марко Делић.
14. окт. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице у
Крушевцу.
Посетио фабрику ИМК 14. октобар у Крушевцу, пресекао
славски колач на слави коју
ова фабрика први пут про
славља.
На свечаној академији поводом Дана ослобођења града
Крушевца примио државну
награду Руске федерације.
Благословио и учествовао на
трећем предавању на Право
славној философско-књижев
ној школи у Варварину.

17. окт. Одржао редовно пре
давање на Богословском факултету.
19. окт. Служио у параклису
Светог Јована Богослова на
овом факултету, учествовао
на свеноћном бденију и саслуживао на Литургији ујутру,
20. окт.
21. окт. Присуствовао осве
ћењу цркве Св. Максима Исповедника у Костолцу и учествовао на Литургији којом је
началствовао
Митрополит
пергамски Г. Јован (Зизиулас).
24. и 25. окт. Одржао редовна
предавања на Богословском
факултету.

15. oкт. Беседио на академији
поводом Дaнa oслoбoђeњa гра
да у сaли Дoмa културe у Трс
тенику.
Присуствовао отварању изложбе слика Српски краљеви
Ми
лана С. Стојкова и дела
сталне поставке Народног му
зеја у Крушевцу.
16. окт. Служио у Саборном хра
му Св. вмч. Ђорђа у Крушевцу.
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27. окт. У селу Мајдеву, чином малог освећења, освештао комплетно реновиран храм
посвећен Преподобној матери Параскеви, служио Свету
Литургију, пререзао славски
колач, потом заслужнима доделио благодарнице.
Пресекао славски колач у
просторијама крушевачке Срп
ске напредне странке.
Посетио фабрику за прераду
и производњу хране Фудленд
(FOODLAND) у селу Игрош –
општина Брус.
Служио вечерње у цркви Св.
Петке у селу Мала Врбница
(на Дубу, код Бруса).
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7. нов. Учествовао на свеноћ
ном бдењу у цркви Светог Јо
вана и началствовао Светом
Литургијом.

28. окт. Осветио нови храм
Свете Марине у селу Скорица
код Ражња и служио Литур
гију. Доделио ордене за заслуге министру Велимиру Илићу,
г. Добрици Стојковићу и г. Са
ши Милосављевићу.
У оквиру Школe Православне
духовности, у Гимназији Јован
Ј. Змај, одржао предавање на
тему: Библијско поимање света или козмоса (Посвета оцу
Николају Афансјеву).
29. окт. У Крушевачком позоришту присуствовао представи Кнегиња Јелена Балшић по
тексту Љубише Ђидића а у ре
жији Бранислава Стефанови
ћа.

У манастиру Покрова Пресвете Богородице у Лешју, на ве
черњој служби, замонашио ис
кушеницу ове обитељи давши
јој монашко име Салатила.
4. нов. Освештао цркву Свете
Тројице у селу Текије код Кру
шевца.
У цркви Вазнесења Господњег
у Великој Дренови венчао
Марка Чуљића и Јовану Са
вић. У повратку посетио манастир Св. Илије у изградњи и
игумана Илију.
7. и 8. нов. Одржао редовна
пре
давања на Богословском
факултету.

31. окт. Служио у Саборном
храму Светог Ђорђа у Крушев
цу.
31. окт. и 1. нов. Одржао редовна предавања на Богословском факултету, где је 1. новембра у параклису Св. Јована
служио св. Литургију.
3. нов. Служио у цркви Св.
Вмч. Ђорђа у Крушевцу. У чин
ђакона рукоположио Јовицу
Крстића. Одслужен помен за
упокојене.
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9. нов. Излагањем на тему Би
блија и људска права учествовао на научном скупу Људска
права, слобода вероисповести и
веровање за све, одржаном у
Новом Саду, а у организацији
Епархије бачке.
11. нов. Слyжиo у цркви Пo
крoвa Прeсвeтe Бoгoрoдицe нa
Рaсини. Рукoпoлoжиo у ђa
кoнски чин Maркa Чуљићa из
Вeликe Дрeнoвe, a у прeзви
тeрски чин ђaкoнa Joвицу
Крстића. Прaвoм нoшeњa нa
прснoг крстa oдликoвao прo
тoпрeзвитeрa Ђoрђa Mилoj
кoвићa, стaрeшину црквe Св.
Ђoрђa у Крушeвцу.
14.11. Извршио Чин великог
освећења храма посвећеног
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Светом Козми и Дамјану у
Здравственом Центру Крушевац и ту служио прву Свету
Архијерејску Литургију. Одликовао заслужне: орденом
Светог Саве II степена господина Зорана Његовановића,
ктитора храма, а орденом
Светог Саве III степена директора Здравстевног центра
прим. др Војкана Кулића.
Ар
хијерејском граматом одликовао: Здравствени Центар
Крушевац, Техничку службу
Центра и Невену Јевремовић
– Миленовић, а више особа
благодарницама.
Посетио Епископа браничевског Г. Игњатија и честитао
му крсну славу Св. Козму и
Дамјана.

ква Христова у делу Николаја
Афанасијева.
21. нов. Служио у цркви Св.
вмч. Ђорђа у Крушевцу.
22. нов. Служио у цркви Светог Јована Богослова на Богословском факултету, где је одржао редовна предавања.
24. нов. Присуствовао просла
ви дана школе Јован Ј. Змај у
Мудраковцу.
Служио Вечерње у Саборној
цркви Св. вмч. Ђорђа у Крушевцу.
25. нов. Служио Свету Литур
гију у Мудраковцу.
26. нов. Служио у храму Св.
вмч Ђорђа у Крушевцу. Одли-

равска Тројеручица књижевни
ка Љубише Ђидића из Крушев
ца.
2. дец. Служио у манастиру
Свете Недеље у Петини. У чин
протопрезвитера рукоположио протођакона Дејана Ан
тића. При повратку посетио
цркву посвећну Св. Илији у
Дворану у изградњи.
4. дец. На Ваведење Пресвете
Богородице служио у манастиру Велуће и пререзао славски колач.
5. и 6. дец. Одржао редовна
пре
давања на Богословском
факултету у Београду.
6. дец. Учествовао на полу
годишњем помену а потом и
молитвеном сећању на проф.
др Радована Биговића одржаном на Богословском факултету у Београду.
7. дец. Учествовао на свечаном отварању НИС Петрол
„Бензинска станица 1“ у Крушевцу.
8. дец. Присуствовао 6. традиционалном такмичењу певача аматера Ломнички ђер
дани у селу Ломница код Крушевца и присутне поздравио
пригодном беседом.

15. нов. Служио у цркви Светог Јована Богослова на Богословском факултету. Одржао
редовна предавања.
17. нов. У Лазарици крстио
Марију, кћи презвитера Жељ
ка Марковића и Сање.
18. нов. Служио у цркви Лазарици. У презвитерски чин рукоположио ђакона Марка Чу
љића из Велике Дренове.
У саборном храму у Нишу одржао предавање са темом Цр

ковао протопрезвитера Гра
димира Мило
јевића, архије
рејског намесни
ка темнићког
правом ношења
напрсног крста.
27. нов. У Амфитеатру цркве
Лазарице говорио на промо
цији књиге Мо-
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9. дец. Служио у љубостињ
ском скиту Свете Петке.
При повратку посетио цркву
Свете Тројице у Трстенику.
Учествовао на промоцији
књиге Милорада Сијића Зна
чајни људи Крушевца (18331944) у сали Епархијског центра при цркви Светог Ђорђа у
Крушевцу.
11. дец. Учествовао на промо
цији монографије хора Станислав Бинички, аутора Милорада Галета Радовановића,
одржане у Амфитеатру цркве
Лазарице.
12. и 13. дец. Одржао редовна
предавања на Богословском
факултету у Београду.

Крушевцу, после које је пресечен славски колач, а потом
сабрањем настављеним Трпезом љубави коју је као дома
ћин приготовио.
Одликовао г. Драгољуба Раи
чевића Орденом Светог Саве
III реда.
21. дец. Са осталим епископима СПЦ саслуживао Ње
говој Светости Патријарху срп
ском Г. Иринеју на заупоко
јеној Литургији и опелу бла
женоупокојеном
Епископу
жичком Господину Хризостому у храму Светог Саве у Кра
љеву, а потом и на помену у
манастиру Рујан.
Беседом благословио и присуствовао Академији и годиш

22. дец. Служио у Саборној
цркви Св. вмч. Ђорђа у Крушевцу.
Присуствовао другом преда
вању у оквиру Школе веронауке за одрасле у просторијама
храма Св. Ђорђа. Предавач је
био протопрезвитер Драгић
Илић.
23. дец. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице у
Крушевцу.
29. дец. Присуствовао нового
дишњем пријему који је приредило руководство града
Крушевца у Народном музеју.
Примио градоначелника Братислава Гашића и делегацију
из Бјељине – г. Миленка Сте
вановића, директора и власника фирме „Steco“ и архитекту г. Зорана Опачића.
Отворио треће предавање
Школе веронауке за одрасле
при цркви Св. Ђорђа у Крушевцу. Предавач је био Архи
јерејски намесник лазарички
протојереј-ставрофор Драги
Вешковац.
30. дец. Служио Свету Литур
гију у манастиру Љубостињи.

15. дец. У сали парохијског
дома цркве Светог Ђорђа у
Крушевцу благословио почетак Школе веронауке
за одрасле и одржао
уводно предавање.

њем концерту ученика музичке школе Стеван Христић из
Крушевца.

16. дец. Служио у
цркви Лазарици.
17. дец. Служио у
цркви Успења Пресвете Богородице у Варварину.
19. дец. Прославио
своју крсну славу: пр
во Светом Литургијом
у цркви Св. Ђорђа у
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Приредила
Љубица Петковић

СЕТИ СЕ, ГОСПОДЕ, СЛУГУ СВОЈИХ

УПОКОЈИО СЕ У ГОСПОДУ
ЕПИСКОП ЖИЧКИ ХРИЗОСТОМ

Е

пископ жички Хризостом упокојио се у Господу у раним
јутарњим часовима 5/18. децембра 2012. у Епископском
двору у Краљеву, на празник преподобног Саве Освећеног.
Епископ Хризостом (Столић) рођен је 1939. године у Руми,
где је завршио основну и средњу школу. По завршетку средње
школе одлази у манастир Дечане, где је замонашен и рукоположен у чин јерођакона и јеромонаха од тадашњег епископа
рашко-призренског Павла. Године 1966. одлази у Америку,
где је на Богословској академији Свете Тројице у Џорданвилу
дипломирао из литургијског богословља. По завршеним сту
дијама служио је као парох у српским храмовима у Чикагу и
околини. Испуњавајући монашки завет, одлази у Свету Гору у манастир Хиландар, где је провео 20 година. Ту га је у чин архимандрита произвео цариградски патријарх Димитрије. Као запажени монах био је први епистат (протос) Свете Горе у два
наврата. У манастиру Хиландару је вршио дужност библиотекара. Плод његовог рада у библиотеци је књига “Светачник”, у два тома, коју је написао и објавио на српском језику, а приредио је
и Литургију светог апостола Јакова у преводу на српски језик. Сабор Српске Православне Цркве,
на свом заседању од 14. до 24. маја 1988. године у Београду, изабрао је архимандрита Хризостома за епископа западноамеричког. Епископ Хризостом је управљао том епархијом до 1992. године, до избора за епископа банатског. У тој епархији, поред обнове епископског двора, више
храмова и црквених здања, подигао је у непосредној близини Вршца и манастир Средиште.
Такође, развио је велику издавачку делатност.
Године 2003. изабран је за епископа жичког. Устоличење у трон епископа жичких у манастиру Жичи извршио је патријарх српски Павле. Као епископ жички владика Хризостом је, уз свеукупну архипастирску службу, покренуо снажну градитељску, а сврх свега издавачку делатност.
Епархија је добила нови Епархијски центар у Краљеву како администрација и друге делатности
не би ометале монашки живот у Жичи.
Обновио је запустеле манастире и осветио многе нове цркве. Као приређивач објавио је на
српском језику Свето Јеванђеље, Апостол, Архијерејски чиновник, као и 12 томова Минеја.
Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј началствовао је светом заупокојеном Литургијом
и опелом блаженоупокојеном Епископу жичком Хризостому у Саборном храму Светог Саве у
Краљеву .
Његовој Светости саслуживали су Преосвећена господа Епископи: зворничко-тузлански Ва
силије, сремски Василије, банатски Никанор, бачки Иринеј, тимочки Јустин, врањски Пахомије,
шумадијски Јован, браничевски Игњатије, далматински Фотије, будимљанско-никшићки Јоани
кије, захумско-херцеговачки Григорије, ваљевски Милутин, рашко-призренски Теодосије, западноамерички Максим, крушевачки Давид, полошко-кумановски Јоаким, брегалнички Марко,
стобијски Давид и јегарски Порфирије, уз учешће великог броја свештенства, монаштва и благочестивог верног народа из свих крајева Србије.
У име манастира Хиландара, у којем се блаженоупокојени владика Хризостом подвизавао две
деценије, у чину архијерејског опела учествовао је јеромонах Серафим.
Од блаженопочившег Епископа Хризостома на опелу се дирљивим речима опростио Његова
Светост Патријарх српски г. Иринеј.
После опела тело блаженоупокојеног владике Хризостома је, по његовој жељи, пренето у манастир Рујан, где је похрањено. Помен је одслужио Његово Преосвештенство Епископ шумадијски
г. Јован уз саслужење Преосвећене господе Епископа рашко-призренског Теодосија и крушевачког Давида.
приредио: вероучитељ Владан Марковић

