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УМЕСТО УВОДА

Владика Николај Велимировић

МУЧЕНИЦИ ПРАВЕ ВЕРЕ
Мученици праве вере, молите се Богу за нас.
Ваша вера приближила вас је сјајном престолу славе, окићеном зрачним серафимима и премоћним херувимима. Ближи сте бесмртности од
нас, и молитва ваша чистија је и чујнија.
Помените у молитви својој и нас, да би се и ви још више разгласили
по небу. Понесите и нас на себи, па ћете брже и лакше летети ка престолу славе. Ко само себе носи, тај лаганије ходи, и више се спотиче.
Што већи терет своје браће теглите, све брже летите.
Рекох људима: сви сте ви мученици, но не сви једног мучеништва.
Мученици за праву веру нису исто што и мученици за криву веру. Заиста, и кости им се разликују а не само душа. Јер душа преноси своју моћ
и немоћ и на кости.
Ви што страдате за праву веру, страдате за оно што ваш духовни вид
види. Ви што страдате за криву веру, страдате за оно што ваше телесне
очи виде. Ви први страдате за веру у јаву и истину; ви други страдате за
сан и призрак.
Своје знање духовни вид назвао је скромним именом – вера. Своју
веру телесне очи назвале су гордим именом – знање. И једно и друго је
виђење; прво: виђење мирне и блештеће суштине ствари; друго: виђење
треперења те суштине по тами.
Од свих ствари најнеизбежније је ваше мучеништво, синови неба и
синови земље. Мучење ваше састоји се у бежању вашем. Или бежите од
таме ка светлости, или од светлости ка тами. Ако бежите од таме ка светлости, узбунићете свет против себе. Ако бежите од светлости ка тами,
Небо ће се удаљити од ваших грчева и ваше пропасти.
Укрштају се путеви синова људских, и сукоб је неизбежан. Јер једни
ходе ка Истоку а други ка Западу. Господ је милостив, и шаље ангеле
своје свима.
Пуна је душа моја мученика као плодна њива пшенице и кукоља.
Једни су окренути ка Истоку а други ка Западу.
Шапћем души својој у поноћи: докле ћеш се распињати између раја
и пакла? Сабери се, и крени тамо куда су мученици праве вере ходили.
Шапћем суседу своме у зору: не ударај сувише утрвеним путем, јер
многе лешине смрде око њега. Хајмо стазом уз планину, која је врлетна
но која не заудара лешинама.
Шапћем јутром и вечером вама, мученицима праве вере: молите се
Богу за нас.
(Молитве на језеру, XXXV)
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Посланица

Светог Архијерејског Сабора
Српске Православне Цркве
поводом јубилеја Миланског едикта
(313-2013)
7. јун 2013.

1.700 година Миланског едикта – Дух едикта и даље је са нама!
Ходите, људи, и видите дела Бога
Који учини чудеса на земљи!

Е

њем његовим овде, у древноме Наисосу, дана
шњем Нишу, него свиме оним што је он видео
и постигао. Ниш ондашњи не беше неко забачено село, али не беше ни моћни Рим, ни
древна Атина, ни богати Коринт, ни космополитска Александрија. Па ипак, Промисао Бо
жји који делује увек путевима неисказивим и
мале у великоме прославља, даде да ни из јед
ног од ових градова не изиђе човек и цар који
је толико схватао величину Христове личности и науке, као што то учини Константин Ни
шки. Не преузносећи се пореклом, он се прославио својим великим делима – као цар и др
жавник, али најпре и највише као слободо
љубац, и слобододаватељ, и поклоник Крста и
Христа. Управо зато нити га је понео отаџбин
ски понос Римљана, нити гордост древне фи
лософије, ни бахатост Коринћана, ни индифе
рентност Александријаца. Него га просветли
Свтлост Христовог Васкрсења и Његове победе над смрћу, тако да је Христовим Крстом
постао већи, славнији, духовно богатији и ве
ћи космополит од свих својих претходника.
Истинска величина се види у способности
да видимо даље и дубље, да испод замагљене
површине видимо јасну унутрашњост. Управо
такав беше цар Константин, такав беше и ње
гов славни Едикт који прослављамо. Видећи
Светлост Тиху Свете Славе бесмртног Оца небеског, он је видео даље и јасније од ма ког од
својих претходника на трону римском. Он је,

во, овог лета доброте Господње дарована
нам је ретка и истинска свечаност: дато
нам је да прослављамо 1700 година од
дана када је Промисао Божји проговорио кроз
светога цара Константина и дао слободу и
силу вери хришћанској. Заиста је ово посебно
лето и посебан јубилеј! Јер, свети цар Константин не бејаше обичан римски император,
попут других. Јер, његова победа не беше победа попут других. Јер, његов Едикт не беше
обични царски указ којим се неко, употребом
царске моћи, присиљава да се покори властима. Напротив: све то беше посебно и благословено, све то беше толико значајно и велико
да и ми данас славимо светлост која нам је
засијала Миланским едиктом 313. године и
великим делом славногa Константина. Иако
сва хришћанска васељена слави, ми, православни хришћани, а поготову верни народ
наше свете помесне Цркве славимо са умноженом радошћу јер славимо сазивача Првог
васељенског сабора, нашег суграђанина, човека којег су подигле наше реке и наше равнице,
грејало наше сунце и отхранила наша земља.
Зато поручујемо свим православним хриш
ћанима, као и свима хришћанима и нашим
пријатељима других вера који схватају значај
Миланског едикта: нека се умножи духовна
радост и славље!
С правом се наша Црква дичи светим царем Константином. Не дичи се она само рође
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данас знамо и слободно можемо рећи,
видео бар 1700 година унапред.
Јер, непосредно пред сјај Миланског едикта Цркву и импе
рију потресали су Диокле
цијанови прогони, најкрва
вији и најперфиднији до та
да. Они су Цркву украсили
мноштвом мученика, али
су позну антику нагрдили
невиђеном свирепошћу: у до
ба које се дичило философи
јом, културом и цивилизацијом,
прогоњени су, огњем и мачем, љу
ди чија је једина кривица била у томе
што нису веровали у мноштво лажних богова,
него у Једнога и Јединога Бога – у Господа
Исуса Христа, само зато што нису хтели да
учествују у култу власти него су проповедали
љубав за сваког човека. И управо када се чинило да ће антика неславно завршити свој
славни ток у крви хришћанских мученика, долази Константинова, али и Христова победа.
Долази повратак тадашње културне васељене
њој самој у откривању трајних вредности хриш
ћанске вере које постају трајне вредности пре
свега хришћанске културе, а потом сваке ци
вилизације. А све је то било могуће само због
боговидне далековидости нашег суграђанина
– Константина Великог и Славног.
„Увиђајући већ одавно да не треба порицати слободу религије никоме“, вели овај славни човек на почетку Миланског едикта. Никада се ниједан цар пре њега, а ретко ко и после
њега, није уздигао до тог степена богопознања
и човекопознања. Јер – слобода је основ свеколиког постојања човековог уколико оно тре
ба да оствари своје назначење. Човек је слободан јер је боголик, јер је створен по икони и
подобију, по слици и прилици слободног Бога.
Јесте да је човек ту слободу злоупотребио још
прародитељским грехом, јесте да човек ту сло
боду пречесто злоупотребљава на разне начине, често угрожавајући друге својом слободом.
Али без слободе он није ништа, он се не осећа
као човек јер му је у слободи дат осећај ње
говог назначења за слободну заједницу са Богом. То се тим пре односи на слободу религије.
Јер, човек је по природи homo religiosus, религиозно биће, биће које у вери тражи смисао
свога постојања. Вера, као највиша човекова
активност којом он ступа у заједницу са жи-

вим Богом – дакле, као света вера, посебно захтева свету слободу. Јер,
вера рађа наду, нада љубав, а
љубави нема онде где влада
присила. Зато је слобода вероисповести темељ свих ос
талих вредности, сваке ци
вилизације и културе која
себе сматра вредном човековог поштовања и живље
ња у њој. Данас ми не тражимо ништа ни више ни мање
од онога што је римском императору и потоњем светитељу постало јасно пре 1.700 година. А то је основна чињеница да је човеку неопходно омо
гућити да слободно, ни од кога ометан, верује
и исповеда онако како му срце жели и савест
налаже. Нису тако далеко била времена када
ово није било могуће. Нису тако далеко од нас
простори где ово јесте могуће, али многи од
ступају од вере, не питајући себе уопште о
смислу живота у друштвима која нуде такозвани бољи живот. Свети цар Константин Нишки, православни и европски, знао је да оба ова
искушења прете да униште не само веру него
и друштво, јер друштво без основних вредности само је понешто боље регулисан чопор вукова. Знао је свети Цар и видео да нити помаже присила да се верује или не верује само
зато што је неко тако наредио. Знао је и да ни
једно друштво неће преживети ако не дозволи
свакоме своме грађанину оно основно – веру,
искреност и слободу.
Био је свети Константин, у свом Едикту ко
ји данас прослављамо, „модернији“ и племе
нитији него многи властодршци који су уследили после њега, или који владају данас, када
су милиони хришћана у свету угрожени. Има
јући слободу детета Божјег, он је знао на ко
јим вредностима се може основати град. Потекавши из Ниша, са раскрснице Истока и Запада, знао је добре стране и једног и другог.
Зато је саградио престоницу у светлости Новог Сиона и тој престоници подарио племенити идеал који друштво може истински оплеменити – идеал симфоније или сагласија Цр
кве и државе. Знао је свети Цар из свог личног
искуства да не помаже ни силина војске ни
јачина присиле ако се све не осени Крстом
Христовим и не постане христоносно. Његово
виђење – виђење победе у знаку Крста – јесте
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те вере, те љубави и те слободе! Он беше „модеран“ јер први јавно признаде слободу вероисповести као основно људско право – користимо и штитимо то право, дајмо својој деци
образовање у вери благочестивој и у црквеном
животу. Ако славимо свог најзначајни
јег
суграђанина, поучимо децу ономе чему је он
сâм поучио поданике свога царства, а то је лепота вере хришћанске. Ево, Константин беше
свестан вредности и јединства Истока и Запада – баш као и свети Симеон и свети Сава после њега, као свети Николај Жички и Јустин
Ћелијски, као сви они Оци Цркве који су нам
говорили да се не опредељујемо за наметнуте
опције и понуђене илузије него за царски пут
„изнад Истока и Запада“. Понајпре – да разумемо оно што је у основи Миланског едикта, а
то је суштинско, духовно јединство једне др
жаве и друштва као основа свеколиког напретка његовог. Знао је Свети Цар Христове речи
да „свако царство које се раздели само у себи,
опустеће; и сваки град или дом који се раздели сам у себи, неће се одржати“ (Матеј 12, 25).
Не можемо ни у Царство небеско отићи сами
него идемо у Заједници, у Цркви, љубећи јед
ни друге. Тим пре је та поука за нас и задатак
свих нас као грађана овог друштва и ове старе
европске државе: да будемо, попут великог Кон
стантина, миротворци јер ћемо се тако синовима Божјим назвати.
Прослављајући данас спомен светог равноапостолног
цара
Константина и њего
ве свете мајке, царице Јелене, и радујући
се слободи бо
гослу
жења, проповедања,
градње храмова, сло
бодност исповедања
и живљења вере
хриш
ћанске, што је
њихова непролазна
заслуга, молитвено
се, са болом и сузама, сећамо наше
браће и сестара,
православних Срба
на Косову и Мето
хији, на окупираној
светој српској зем
љи, као и крајишких
Срба,
прогнаних

програм постојања Ромејског Царства после
њега и програм „византијског комонвелта“, као
и свих нас који делимо његову убеђеност да
Христос увек и неизоставно побеђује. Његово
виђење убедило га је у оно чиме су после њега
хиљаду и више година непрекидно живели ви
зантијски цареви, као и српски краљеви и цареви: живу веру да сваки град и свако царство
треба да се утемељи у Христовој жртви и у
Његовом Васкрсењу, али најпре и највише – у
ишчекивању Другог доласка Христовог. И ми
данас знамо да је усклик „овим побеђуј“ трај
но упућен не само њему него и свима. Знамо
да је само у знаку Свепобеде могућа било која
победа. Константинова загледаност ка Истоку
јесте иста она загледаност са којом ми сваки
дан ишчекујемо јављање Господа нашега. То је
загледаност у свету Евхаристију. Није случајно
Велики Константин Миланским едиктом вратио Цркви све храмове и сва богослужбена ме
ста. Незнабожачки цареви, у својој жељи да
науде Цркви, одузимали су места на којима се
приносила божанска Евхаристија знајући да
без Евхаристије нема хришћана, да је она њи
ма хлеб насушни и свакидашњи, потребан за
живот више од свега другог. Зато је и дао Цр
кви да приноси највећу од свих жртава и нај
већи од свих људских приноса – бескрвну Жр
тву Евхаристије, Принос над приносима. Зато
ће истинско прослављање Миланског едикта
увек бити литургијско славље, литургијско се
ћање на историју нашег спасења у Христу, као и на Његов
славни Други долазак.
Имајући,
драга
че
да духовна, такву
величанственост нашег
суграђанина
пред очима и у срцима, потрудимо се да
га будемо достојни,
да се не поносимо са
мо рођењем у истом
граду и у истој земљи
у којима се роди нај
већи од римских царева. Он знадијаше за
праве вредности, за
веру, љубав и слободу – будимо достојни
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1995. године! Сетимо се, молитвено и састрадално, и свих страдалника у Сирији и широм
Истока! Сетимо се и свих жртава сурове „тран
зиције“, бездушних приватизација и социјалне
неправде у свим њеним издањима!
Сви треба да се угледамо на светога цара
Константина у његовом старању за сирочад,
удовице, гладне и немоћне, као и на задивљу
јућу филантропску и добротворну делатност
Цркве првих векова.
Сви ви, драга наша децо духовна, прихватите спремно и радосно, попут светога Константина Великога, свето Јеванђеље Христово! Чујте глас: Овим побеђујте! – побеђујте
Крстом Христовим, којим дође радост свему
свету! Нека се свако људско срце просветли
часним и животворним Крстом Господњим!
Он је преобразио и осмислио васељену и исто
рију. Он је вечни знак победе Христове над
злом, грехом и смрћу. Васкрсење не бива без
Крста, а ко год се Крсту Христову клања и њи
ме живи, тај узима учешће и у Васкрсењу Хри

стовом, у победи Његовој ,,над кнезом овога
света“ (Јов. 12, 31), над свим његовим тминама, обманама и неправдама.
Нека прослава испуњења седамнаест векова од дана када је истина хришћанске вере за
сијала попут Сунца буде и свима нама повод
да схватимо величину догађаја који прослав
љамо! Плод тога чудесног догађаја јесте оства
рење апостолске мисије Цркве у свету. Придружите нам се, драга наша децо духовна, у
овоме слављу! Нека сваки наш дан буде ново
прослављање Христа Господа, а у Њему и овога догађаја! Будимо сарадници Христови у де
лу спасења света! Будимо, макар у маломе,
сведоци љубави Христове и јединства у Христу, Господу нашем, и у свепобедној сили животворнога Крста Његова! Амин.
Дано у Нишу, Константиновом граду,
на дан Светог Цара Константина и Јелене,
3. јуна / 21. мајa 2013. године

***
Архиепископ пећки, Митрополит београдскокарловачки и Патријарх српски ИРИНЕЈ
Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН
Митрополит црногорско-приморски
АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничкосредњезападноамерички ЛОНГИН
Епископ источноамерички МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ
Епископ осечкопољски и барањски ЛУКИЈАН
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ тимочки ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ славонски САВА
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
Епископ далматински ФОТИЈЕ
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ

Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
Епископ нишки ЈОВАН
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ умировљени зворничко-тузлански
ВАСИЛИЈЕ
Епископ умировљени захумско-херцеговачки
АТАНАСИЈЕ
Епископ умировљени средњоевропски
КОНСТАНТИН
Викарни Епископ хвостански АТАНАСИЈЕ
Викарни Епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ
Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ липљански ЈОВАН
Викарни Епископ ремезијански АНДРЕЈ
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:
Архиепископ охридски и Митрополит скопски
ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички и мјестобљуститељ
Епархије битољске МАРКО
Викарни Епископ стобијски ДАВИД
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Епископ Атанасије Јевтић

МИЛАНСКИ ЕДИКТ

Ево текста Милан
ског едикта (превод с
латинског и грчког, уз
помоћ руског и франц.
превода):
[(Јевсевијев увод)
„Већ раније гледајући
да не треба одрицати
слободу религије, не
го свакоме треба дати
власт да мишљу и во
љом поштују Божан
ске ствари, сваки по
своме извољењу, за
поведили смо да и
Хришћани држе веру
својег избора и рели
гије. Но пошто су у том
писаном указу (=Гале
ријевом из 311.г.), којим је њима допуштена та
власт, били притом јасно постављени одмах
разни услови, онда су, можда, неки од њих на
ишли на препреке таквоме држању (вере).]
Када смо се срећно састали (convenissemus) у
Милану, Ми – Константин Август, и Ми – Ли
киније Август, да расмотримо све што се одно
сило на опште (publicam=јавно, државно) добро
и безбедност, онда смо, између осталога, за оно
што смо сматрали корисним за већину људи, по
себно нашли потребно да донесемо одлуку, ус
мерену на очување поштовања према Божан
ству, то јест: да дарујемо и Хришћанима и свима
другима слободу могућности (liberam potestatem)
да следују религији свако како пожели, да би Бо
жанство, Које је на престолу небеском, било ми
лостиво и благонаклоно Нама и свима који се
налазе под Нашом влашћу. Зато смо веровали
(=одлучили), вођени здравим и најправилнијим
расуђивањем (ὑγιεινᾠ καὶ ὀρθοτάτῳ λογισμῷ ἐδογ
ματίσαμεν), да донесемо такво решење (=одлуку),

да уопште никога не
лишавамо могућно
сти (ако хоће) да сле
дује и држи веру коју
држе Хришћани, да
би свакоме била дата
слобода да следује
оној религији коју
сâм мисли најбољом
за себе, да би Врховно
Божанство (Summa
Divinitas – τό Θεῖον),
које поштујемо по
слоб одном уверењу,
могло пројављивати
у свему обичну ми
лост и благовољење
према Нама. Ту Нашу
вољу требало је изло
жити законом писмено, да, после уклањања
свих уопште ограничења, која су се налазила у
раније послатим од Нас твојој посвећености
(dicationem tuam=τήν σήν καθοσίωσιν=твојој час
ности) писмима (scriptis=γράμμασι) односно
Хришћана, а која су се показала врло лоша и не
саобразна са Нашом кротошћу (=Нашом бла
гошћу), – да би то било укинуто, те да сада сваки
од желећих да држи религију Хришћана може то
чинити слободно и без препрека, без сваког за
себе стешњења и тешкоћа.
Ми смо сматрали нужним да то (=те одлуке)
потпуније објавимо са сваком пажњом твоме
старању, да би ти знао да смо тим истим
Хришћанима даровали могућност слободног и
апсолутног (=неограниченог) држања (=испове
дања) своје религије. Видећи, пак, да је то њима
дозвољено од Нас, твоја посвећеност (=часност)
ће потпуно схватитити да је и другим људима
такође остављена, ради мира нашег времена,
слична потпуна слобода у држању своје рели
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гије, тако да сваки има
могућност да слободно
изабира и поштује оно
што му је угодно. То је
од Нас одређено с тим
циљем да не изгледа да
смо Ми нанели икакву
штету било којем кул
ту или религији.
Осим овога, одно
сно лица Хришћанâ (in
persona
Christianorum=εἰς τό
πρόσωπον τῶν Χριστιαν
ῶν =односно заједнице
Хришћанâ /=Цркве као
правног лица/) Ми смо
решили да одредимо:
да она места у којима
су (Хришћани) имали
раније обично (бого
службена) сабрања и за
која је у претходним
писмима твојој часности била садржана извес
на форма (упутства), ако се иста (места) покажу
да су купљена раније од неких лица, или од На
шег трезора, или од било ког другог, да би их та
лица одмах и без одлагања вратила Хришћанима
без новца и без потраживања било какве одште
те. Такође и они који су та места добили на дар,
нека (их) колико је могуће пре предају Хришћа
нима. Притом, и они који су купили та места и
они који су их добили на дар, ако буду тражили
нешто од Нашег благовољења (=Наше доброте),
нека се обрате викару (vicarium=τῷ ἐπί τόπῳ ἐπάρ
χῳ=локалном Епарху), да и они по Нашој мило
сти не остану без задовољења. Све ово, уз твоје
посредништво, треба одмах бити предато
друштву Хришћана (corpori Christianorum=τῷ
σώματι τῶν Χριστιανῶν=Цркви Хришћана), без
сваког одлагања.
Но, пошто је било познато да су Хришћани
имали у поседу не само та места где су се обично
сабирали, него и друга која чине сопственост не
појединих лица него друштва њиховог (тј.
Цркавâ), све то, ти ћеш наредити да се преда
Хришћанима, тј. друштву и сабрањима (corpori
et conventiculis) њиховим, по сили напред одре
ђеног закона, без икаквог колебања или про
тивљења, уз очување једино напред указаног
правила, да би они који их бесплатно поврате

добили награду од На
ше доброте.
У свему томе ти си
дужан указати напред
названом друштву Хри
шћ ана (=Цркви) сву
могућу сарадњу, да би
Наша наредба била ис
пуњена у најскорије
време, да би се и у томе
изразило старање На
ших милости о друшт
веном спокојству (bea
titudine publica=јавном /
државном/ миру). Те та
ко, с тим циљем, како је
напред било примеће
но, да Божанско Бла
говољење (=наклоност)
према Нама, које смо у
тако великој мери већ
доживели,1) остане сваг
да садејствујуће На
шим успесима и општем (јавном=државном)
благостању.
А да би тај Наш милостиви закон (sanctio
nis=наредба) могао постати свима познат, ово
овде написано ти си дужан да у своме јавном
прогласу истакнеш свуда и свима обзнаниш, да
овај закон (sanctio=наредба) Наше Благонакло
ности никоме не остане непознат“.2)

1)
Текст свакако мисли на Божју, конкретно Христову,
помоћ Константину.
2)
Паралелни текст Миланског едикта: латински (Лактан
цијев, De mort. pers. 48,2-12) и грчки (Јевсевијев превод, ЦИ
10,5,2-14), с паралелним руским преводом и коментаром,
доноси А.И. Брилијантов у напред поменутој студији (стр.
82-93), и та студија представља до данас скоро непревазиђен
образац научног рада на пољу Црквене историје. Друго,
новије издање Лактанцијевог текста, са коментаром, прире
дио је J. Moreau, Lactance: De la mort des persecutaurs, SCh № 39,
т. I (1954), т. II (1959). Недавно се појавио и српски превод, уз
паралелан латински текст: Лактанције, О смрти
прогонитеља, увод, превод и напомене Милена Милин, изд.
Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2011,
стр. 100-103.
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БЕСЕДА НА ЈЕВАНЂЕЉЕ О ВИДОВДАНУ

Епископа крушевачког Давида

Беседа на Јеванђеље о Видовдану
лета Господњег 2012.

Ч

ули смо још једно од обиља личнога
представљања себе свету, односа са светом, и наравно, увек и најпре односа са
Оцем Његовим Небеским. Како би се Господ и
могао друкчије представити до као љубав? Јер,
Он јесте љубав, и Отац Његов небески јесте љу
бав, и Бог и Господ Дух Свети јесте љубав.
Ево нам, дакле, три љубвене Ипостаси Божанске, Оца и Сина и Светога Духа, које стоје
и у међусобној љубави, и заједно са свим оним
што се као одраз те љубави показује попут пло
дова њених. Одраз те љубави, пак, јесте ства
рање света, света као правог украса Божијег.
Христос као савршена љубав говори људи
ма и човечанству после њиховога пада у грех.
Када говори, из Њега излази, изгрејава, исија
ва сила. А Он то чини како ниједан човек пре
Њега, али и после Њега није чинио. Његова
реч је укрепљена божанском нествореном силом, силом благодатном, и она има за циљ да
просветли старог човека, да допре до његовог
ума и срца, и да га васпостави у првобитно ста
ње, али и да му дадне неупоредиво више од
онога што је староме Адаму било дато.
Кад о љубави говори Он о њој говори у односу на оне којима се обраћа, и опет у односу
са самим Оцем. Дакле, Он који је из љубави до
шао на свет, јесте и провера љубави свих људи.
Провера оним у чему је човек најдубљи, где је
најтананији и најоткривенији, те самим тим и
најрањивији. На какав пријем је Христос наишао, и на какав наилази, знамо из Јеванђеља.
Знамо из Његовог животописа, али знамо и из
живота људи око Њега. Једни га примају јер у

Њему проналазе изгубљене себе, и тиме се њи
ма враћа смисао постојања; други, који су означени као они који су од овога света, дакле,
који остају унутар граница палога човека не
примају Њега.
То је наравно велики испит, испит и за човека, и за човечанство, но не и за самога Господа, Који је један, и увек исти.
Неко ће рећи да Хришћанство као појава,
као покрет није успело, зато што ни у једној
генерацији сви људи нису били хришћани, без
обзира што је било и оних који су лично гледали Господа, или лично слушали о Њему од
Његових Апостола. Но, све и да оно није успело, да је само Христос био и остао једини хриш
ћанин, Хришћанство би итекако било успело,
и имало смисла, и Господ би својом свемогу
ћом силом, тиме што је Он љубав, Сам преобразио свет, и овај би достигао свој циљ. Но,
одгонетка ове загонетке лежи на другој страни. Смисао историјских дешавања налази се
скривен у личности – Личности Христовој. Он
је Онај око кога се преплићу историјски дога
ђаји, и Он је тај о кога се као о огледало реф
лектују ликови оних који учествују у самој ис
торијској драми.
Кажемо да они који су од Бога, који су Бо
жији, познају Господа и Сина Његовога Христа, и да су они у заједници са Њим, и да га
они љубе, и да они препознају Његов глас, и да
су они словесна паства Његова. Међутим, они
који су од овога света, свакако не света у смислу како га Христос хоће, него света какав пос
таје и израња из страсти и из греха, не примају
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поруку спасења, чиме не примају ни самога
Спаситеља.
Зато и имамо тако страховит рат у свету, на
земљи. Све практично ратује: у самоме човеку
ратује ум против срца, воља против осећања, а
затим и у народима исто то и тако, што је разлог да се због искривљене слике, слике најпре
о Спаситељу, а затим и искривљене слике о спа
сењу, међу свима заметне страшан рат без кра
ја и конца.
***
Оно што ми називамо Косовским Заветом
није друго до поруке самога Новога Завета,
самога Новога Јеванђеља, које се и у једноме,
и у другоме, и у двојединоме састоје у томе да
нема већега него да ко живот свој положи за
ближњега свога. Јер полажући живот свој за
ближњега свога човек полаже живот за Христа
свога, за Господа свога, и тиме сведочи да је
Он Пут, Истина и Живот, да је Он оваплоћена
Љубав.
Војујући славно и преславно за заповест Бо
жију о љубави према Богу и ближњему, од че
га ничега већега нема, чудесни Кнез крушева
чки и великомученик косовски Лазар, заједно
са целом генерацијом својих ближњих, хриш
ћана, имао је, захваљујући вери и нади, храбрости да учини највише: живот свој да положи за ближње своје.
Војујући за своју душу, војујући за душе
својих ближњих, честити Кнез је војевао за целокупно човечанство; војевао је дакле и за
ближње своје, и за непријатеље своје, те је тако
његова жртва једна ризница свих потоњих бра
тољубивих и љубвених добара у којима се ми
православни Срби непрестано нуждавамо. За
то ми ни не бивамо остављани! Ми имамо чудесне примере поистовећења у љубави са ближ
њима својим до краја, до крста, до самога ада.
Оно што је за палу логику, за пали ум било
добитак – цело једно царство, за просветљени

ум честитога Кнеза, било би губитак. Да он
једним уступком шанси да буде не само славан, него и славнији него што је био – подлегне? Да он истинску, крстоносну љубав према
Христу замени осећањима према стварима и
људима овога света?! Не! Својим потомцима,
своме роду он је улио непотрошиву храброст
у испуњавању суштинске двоједине заповести
Господње о љубави према ближњима, полага
њем саме душе за њих. Баш као што је он исте
те ризнице наменио и свима људима добре во
ље, који у суштини чезну за једним и јединим
и јединственим: непотрошивом љубављу Бо
жијом сав живот свој посветити тражењу истинске љубави Божије.
Прича о љубавима људи на свету опет, добро нам је позната. Зар ту није реч о нечијој
недоживљеној љубави, о нечијој делимично до
живљеној љубави, и најзад, о љубави која је
доживела промашај и трагедију, тако да је човек у наставку постао неутешни тражитељ ње
саме на земљи. А само је једно довољно да би
се човек испунио љубављу: да сам постане
љубав, и то тако што ће се ка Христу покренути, и из Њега, од Њега, од Његове доброте, кра
соте, смирења, плодова извршенога спасења
се удостојити онога што је сами сушти смисао
живота.
Љубав Христова је дакле та у којој има места за све људе свих времена, свих узраста,
свих полова, свих генерација, свих усмерења,
свих дарова. За ту љубав свакако треба да во
јује, за ту љубав треба да буде зрео, па да се за
њу на крају и жртвује.
Дакле, само једним достојним и достојан
ственим обраћањем, само достојним и досто
јанственим приступом тој љубави, Христу као
љубави, човек ће је се и удостојити, и постати
њен вечити причесник, сада и увек и у векове
векова, и неућутно прослављати неописиво и
неизрециво Име Оца и Сина и Светога Духа.
Амин.
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Статије светом великомученику
Лазару Кнезу српском
Статија прва

Предговор

Т

ајна образа светог кнеза српског Лазара
одувек је представљала изазов за сваког
тражитеља иконе богоносног Срба славо
словљеног у Небеској Литургији1). До дана да
нашњег мучи и жеже питање како се срести са
оним чији спомен стоји записан у векове и чија
се парадигма није предала забораву.
Истина развучена у сијасет догађаја бацала
нас је често у умствена врлудања. Долази нам
Христос и све заборављене и вековима удаљене
ставља све заједно у један путир и на један дискос, у ону истост истине – у Себе Самог. Сусре
ћемо се са Оцима својим и Оцима Отаца наших.
Спознајемо истину велику, у своме сопству и
личности нисмо сами, него смо тек делић свога
бића. Нашим крвотоком, света тајна вечитога
сећања куља и отима се од заборава. Чују се сведоци и мученици, који су својим животом, сво
јом крвљу, молитвама Богу своме, поставили
темељ нама за оно што јесмо и за оно што треба
да будемо.
Причасници једне живе истине разасути кроз
векове, време и простор, стављају се у сферу
Бога бесмртнога и отуђују сваки свршетак по
стојања ономе што Бог створи и њима у руке
предаде.
Пред нама се налазе статије посвећене Светом кнезу српском Лазару. Подстакнути посто
јећим предањем црквене заједнице у Солуну,
која је на сличан начин наставила да велича свог
заштитника св. великомученика Димитрија,
охрабрили смо се и ухватили у коштац са великим изазовом. Не би се могло казати да смо
успели на најбољи начин преточити богодухновено искуство светога кнеза које је имао са Богом и људима које му их је поверио. Ипак, срце
нам испуњава радост, што смо у пребогат бо
јама мозаик црквеног живота додали један ка
менчић, да нам служи као смерница за непрестано усхођење у живој заједници са светим
кнезом нашим.
Марко Пантић

1) Мотив позајмљујемо од св. Владике Николаја
Велимировића.

Царе Лазаре * и великомучениче,* образ Хри
стов узе себи за меру свега,* да њиме своју вечност испуниш.
Један си од небеских темеља,* положника
србских,* један од заветних2) лествичника.
Завет свој Лазаре,* ти крвљу запечати,* главом и ранама ти Царство задоби3)* славом крста
светлог се причести.
К’о Јов праведни,* ти опадаче4) истрпе,* и на
Господа Христа не похули,* већ до смрти њему
веран оста.
Тирани верски те зграбише,* но ти као јагње
на заклање5) би вођен,* у трисунчаном сијању се
обрете.
Из Крушевца крену* на Косово равно,* небеску славу да задобијеш* и собом народ свој
Богу да приведеш.
2) Мотив из народног предања који осликава помесну
свест православних у Србији. Свакако, Косовски Завет не
претпоставља неки трећи завет поред Старог и Новог, већ
указује на начин учествовања у тајни крстоваскрслог Христа која отпочиње 28. (15.) јуна 1389. и ствара једну генетску предиспозицију за учешће у тајни Христа за потоња
поколења српског народа.
3) У средњовековној Србији, у време кнеза Лазара, поново се јавља велико интересовање за мартирологије.
Конкретно, веома је популарно Слово на пасху св. Григо
рија Богослова, као и беседа О распећу Господњем и о
трпљењу св. Макарија Египатског, у којима се истиче идеал мученичке смрти и страдања. Интересантан је податак
да се пре Косовског страдања, тј. у преткосовском циклусу
мотив одлажења у живот кроз смрт јавља само једанпут.
Видети: Ђорђе Трифуновић, Косовско страдање и небеско
царство, О Кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу 1971,
изд. Филозофски Факултет, Одељење за историју уметности Београд – Народни Музеј Крушевац, Београд 1975,
стр. 256, 259.
4) Позајмљујемо мотиве из Књиге о Јову у којој његови
пријатељи делују на праведног Јова као опадачи, указују
ћи у свакој прилици како Јов нема више пријатељску везу
са Богом, односно како га Бог кажњава свакојаким мукама. Апропо Јововог примера, и праведни Лазар има за
опадаче своју властелу која га нагони да поклекне, ступи
у вазалски однос и на тај начин целога свога земнога живота и не само то, буде потчињен Муратовој чизми.
5) Мотив позајмљујемо из Књиге пророка Исаије 53, 7,
којим се можда на најбољи начин осликава мученички
етос у коме не постоји ни трунка мржње, већ бескрајна
љубав према Христу и осталој сабраћи.
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Божанском љубављу,* прожет си био Лазаре*
и за Христа Господа крв излио,* па се са Животодавцем својим сједини.
Сав Христов бивши Лазаре,* ти својој војсци
би заштититељ,* венцима мученичким украше
ној,* и у насеља светих пресељеној.
Преподобни Лазаре*, господ те постави,* за
пастиреначелника српског Израиља8),* из ропства агарјанског народ да изводиш.
Погибија твоја Лазаре,* победа вечна је,* са
војинима својом ти у Горњи Јерусалим уђе9),* да
са небеском војском ликујете.
Јефимија света,* бисерно ридање10) посеја,*
род наш мучеништво твоје Лазаре вавек да памти,* светлосну спону са Христом свесветлим никада да не изгуби.
Росу молитава11) *Кнеже Лазаре* Кнегиња
наша Милица пред Богом изливаше* за све
страдање наше светло.

Статија друга

Великомучениче Христов Лазаре,* кнегиња
твоја света,* горко оплакиваше страдање твоје*,
Бога молећи за вечни спомен твој.
Не устукну Лазаре,* пред тиранском војском
големом,* него за слободу и образ Христов у бој
пође,* не дајући земаљском да претегне.
Кнегиња Милица,* величаше твоју смрт,* и
над твојим моштима од Господа милост испроси,* да твој богољубни лик сијање роду постане.
Пород аспидин и змију адску6), ти згази праведни Лазаре* и поста достојанственик небеске
војске,* јер ти Христов војин одувек беше.
Крштење потврди* крвљу мученичком,* и
кога обуче ти са Њим и оста,* сведоче Васкрсења.
Војнике своје Лазаре* ти у бој крвав позва,*
да Христом вођен на аждају кренеш* и саму
смрт прегазиш као каљугу.
Велики кнеже,* мученичком смрћу својом*
живот си украсио7) и приступио небеској обите
љи,* сјајем нетварним да се наслађујеш.

6) Стални мотив који се користи нашироко у химнама
и похвалним словима Кнезу Лазару. Такође о мотиву уби
јања змије наилазимо и у Јефимијином Похвалном слову
Кнезу Лазару: „Темже и две желајеме получил јеси: и зма
ја убил јеси и мученија вјенац јеси воспријел јеси от Бога“,
Лазар Мирковић, Монахиња Јефимија, Хришћански живот, том. 1, 9-10, 1922.
7) „Всекрасноје твоје житије мученијем удобротворил
јеси и прешал јеси ка вечним обитељем“. Служба Кнезу
Лазару, 2. канон 8. песме.

Весник Господњи12) дође ти* да пита коме
ћеш се царству приволети,* а ти се дивни Кнеже
Лазаре Христу предаде,* да на Његов пут поставиш своје синове.
Лик твој Лазаре,* вековима сија* и пут за
Царство Божије нам показује,* на источнику
живе воде народ да остане.
На својој вечери,* затражио си зрно соли13)*
кога силне буре неће расолити* но које ће кроз
векове исто остати.
Копљима су ликовали,* зверови људски во
дећи те на погубљење,* са жељом да спомен твој
8) „Јакоже древље по Моисеју великому Исус Навин
израиљским људем прејемник бив и начелник сице и с’
по великих и благочестивих – глагољу краљ же и цар пре
јемник и владика всем Србљем именујет се. Сице богу изволившу“. Патријарх Данило III, Похвално Слово Кнезу
Лазару. Видети: В. Ћоровић: Силуан и Данило II, српски
писци XIV-XV века , Глас СКА CXXXVI, др. п. 72, Ср. Карловци 1929, стр. 86. (Цитирано по чланку: Франк Кемпфер, Почетак култа Кнеза Лазара, О Кнезу Лазару, Београд
1975, стр. 268.)
9) Видети истоимени чланак стр. 267.
10) „Риданија бисер“ из Похвале Андонија Рафаила
Епактита, из времена око 1420. год; издао Љуба Стојановић
у Споменику СКА 3 (1890). (Цитирано по чланку Ирене
Грицкат: О неким стилским фигурама у похвалама Кнезу
Лазару, О Кнезу Лазару, Београд 1975, стр. 274. )
11) „Роса твојих молитавa“, види претходно.
12) Мотив из епске песме Пропаст српског Царства
где соко доноси књигу Кнезу Лазару, а која уствари пред
ставља св. пророка Илију као весника речи и намисли Бо
жије.
13) Мотив из ТВ новеле Бој на Косову снимљене по тексту Милована Витезовића – Говор Кнеза Лазара на кне
жевој вечери.
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заувек збришу,* али не знадијаху да вечну ти
славу спремају.
Смрћу твојом Лазаре хтело се,* народ српски
затрети,* ал’ те Господ прослави у векове* и за
чувара народа српскога постави.
На свети Видовдан,* када свака сумња и сен
нестаје,* као сунце засјао си Лазаре* и као огањ
благодати обасјао нас.
По пророштву твога заштитника,* светог и
божанственог Амоса,* у Дан Господњи14) судбу
си своју одредио* и за Господом спреман се нашао.
Народ свој Лазаре сабр’о си * као родоначелник новог Израиља* и у вечно сијање са собом
га повео,* да добро семе посејеш за Свето Васкр
сење15).
Роду српскоме ти Кнеже* Исусу Навину16)
подобан беше,* у обећану земљу живих17) ти га
уведе,* тамо себи Царствени дом да стекне.
У смирењу твоме Лазаре,* у христољубљу и
благочешћу,* Христос те позна за свога,* те сада
пребиваш у Земљи Живих.
Христољубиви Лазаре,* житнице си своје вре
дно на Небу сакупљао,* где црв и лопов не квари
и не краде ти плодове,* већ све остаје за вечно
сведочанство избора твога.
У боју на Косову трикратном,* ти Кнеже сараспет би Христу Господу,* ранама својим Ње
му се уподоби,* венцем победе овенчан си увен
чавајућ’ се.
Преподобномучениче Лазаре18),* врлином
живот свој украси,* молитвом крепљен на аж
дају устаде,* и вечном загрљају Христовоме пре
даде се.
Због смрти телесне Лазаре,* ти не посумња
на Господа,* него кроз смрт у живот пређе* и
љубљеном Христу твоме припаде.
Христоликом љубављу,* свеправославни Лазаре,* на врх лествице врлина успе се,* и у тајну
Свете Цркве погрузи се.
14) „Дан Господњи“ представља предмет пророштва
св. пророка Амоса, Амос, 5, 18.
15) Цела 8. статија надахнута је виђењем пророка Је
зекиља камо он описује Васкрсење, Језекиљ, 37, 1-14.
16) Мотив из Слова о Кнезу Лазару Данила III Патри
јарха Српског, изд. В. Ћоровић, Глас СКА 136 (1929) 86.
Наведено према Фрањи Баришићу, Владарски чин Кнеза
Лазара, О Кнезу Лазару, Београд 1975, стр. 54.
17) Двоструки мотив који представља спој Обећане
земље, у коју је Исус Навин увео Израиљски народ, и Зе
мље Живих о којој говори псалмопојац у 27, 52, 116 и 142.
псалму.
18) „памјат сотворјајушче треблаженаго Лазарја“,
стихира по 50. псалму, Служба Кнезу Лазару. Као и 2. сје
дален: „Красотоју житија твојего“ – фразе и мотиви који
указују на преподобни и целомудрени живот који је свети
Кнез присајединио етосу мученичког скончања и подвига.

Врлински живот твој Лазаре19),* темељ мучеништва за Христа поста* и венац нетрулежни
овенча те,* плодови земље обећане наслађују
те.
Преподобни Лазаре,* смрти телесне ниси се
уплашио,* јер смрт за тебе беше растављање од
Господа* и без Њега живот вечна горчина.
Христов верни саборац,* ти беше Лазаре* и
свакога трена би спреман* да чашу воље Гос
подње испијеш.
Лазаре не хтеде безумно,* своју главу тиранину предати,* већ је за вечност на руку Христову положи,* јер замалена јест сила земаљска.
Да сви једно буду20),* од Бога си искао Лазаре* и да света слога међ’ родом твојим завлада,*
еда као синови Божији будемо препознати.
Земаљски живот твој Лазаре,* вечношћу је
изаткан,* док у сваком дашку ветра21) ти Бога
препозна* и верно последова гласу Његову.
Муња вере22) твоје Лазаре,* преподобни живот твој обасја* и врлински подвиг твој светло
овенча,* све из венца Христова.

19) У личности св. Кнеза Лазара сједињују се остваре
ња српских преподобника и стремљења мученика. Прилажемо и слово непознатог Раваничанина које наводимо
према чланку Ђорђа Трифуновића, Косовско страдање и
Небеско Царство, О Кнезу Лазару, Београд 1975, стр. 261:
„на земљи бо пожил јеси на благочастији и чистоте, украсив се добродетељми јако ваистину, подвиг же добри и
теченије савршил јеси, перскому нашаствију и грдињи са
противљаје се мудре, не трпе благочастију разарајему зрети се, отнуду же јако мученик бољезњеј својих мзду пријал
јеси“.
20) Мотив преузет из Јовановог Јеванђеља 17, 21. Ос
ликавају се Лазарев утицај и тежња за уједињењем раскомадане српске властеле, а тиме и српског народа. Страх се
јавља у свеопштем хаотичном расположењу, где је свака
монада препуштена самој себи да се бори за своју егзи
стенцију и где су узајамност и усредсређеност једне на
другу незамисливи.
21) Мотив „дашак ветра“ позајмљујемо из Прве Књиге
о Царевима, односно Треће Књиге о Царевима следујући
ред Септуагинте. У српском преводу где се описује јавља
ње Бога св. пророку Илији фраза гласи: „дође глас тих и
танак“, док у тексту Септуагинте стоји мало другачија
фраза „φωνὴ αὔρας λεπτῆς“ („глас тихога лахора“), где се
уствари глас упоређује са дашком ветра. Сама разлика
није толико значајна, док је много више значајнији циљ на
кога обе фразе језгровито указују, а то је свеприсутност
Божија која је често тиха и неприметна. Сличан опис Бо
жијег откривења примећујемо и у ранохришћанској химни „Светлости тиха“.
22) Мотив „муња вере“ преузет је из Похвале Андонија
Рафаила Епактита. Наводимо према чланку Ирене Грицкат, О неким стилским фигурама у похвалама Кнезу Лазару, О Кнезу Лазару, Београд 1975, стр. 274.
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За деспота24) свих Срба,* Господ те постави,*
Светлошћу Тихом25) да кормиш.
Изданком свете круне26),* Господ те учини
Лазаре,* очинством Немањиним Он те украси.
Сва васељена тебе познаде,* као свето сијање*
и мужаствена сина Свете Цркве.
Света Гора Атонска,* беше ти светило,* путе
водитељница ка вечној светлости трисолнечној.
Миљениче Божији,* светородни Лазаре,* из
грудију Господњих као лоза исходио јеси.
Велики Кнеже27),* столпе благочешћа28),* син
непоколебиви био си.
Пучином благоразумија29),* украшен био си
Лазаре,* синовству Божијем уподобљујући се.
Мученика похвало30),* преподобномучениче
Лазаре,* крмчија у бури31) био си роду своме.
Крине благоухани32),* мужаствени Лазаре,*
мирисном душом Бога си сведочио.
Врлински светиониче,* столп вере био си,*
Христомудри Лазаре.
Саставили:
г. Марко Пантић
и епископ крушевачки
г. Давид (Перовић)

Ногом својом Лазаре,* хтео си згазити змију
лукаву* и све двери зависти запечатиш23),* те у
заборав бацити кључеве умова лукавих.

Статија трећа
За Христом васкрслим,* кренуо си Лазаре* и
кроз смрт као кроз сан прешао си ка небеској
стварности.
За границе свога царства* небо си поставио*
и сав свој нараштај тамо похранио.
Слободу часну љубио си* и на тиранина кренуо,* боголики образ наш да одбраниш.
Веру светог Саве* сачувао си Лазаре* и њу
поставио у темеље Србије небоносне.
Нови Јерусалим* циљ ти беше* ка њему Ср
бију водити.
Горе и брда Србије,* манастирима испунио
си,* да се Име Господње прославља неусипно.
Лазарица красница,* међ’ светињама се стаси,* пред Господом о теби сведочи.
Мојсиње свето одјекује,* славећи те Лазаре*
јер ти у христољубива сина Цркве израсте.
Васкрслим Христом Лазаре,* Србију си обновио* и непролазности печат урезао си.
23) Мотив „двери зависти“ такође узимамо из Похвале
Епактитове, с’тим што је на неки начин надограђујемо.
Фраза у оригиналу гласи: „двер зависти кључем навјета
отверзает се“, односно: врата зависти отварају се кључем
злобних мисли, и такве двери кроз које улазе завист, злоба, неслога и свако зло, свети Кнез Лазар жели по примеру
Христа његовога да запечати.

24) Мотив из Слова о Кнезу Лазару Данила III Патри
јарха Српског, изд. В. Ћоровић, Глас СКА 136 (1929) 86.
Наведено према Фрањи Баришићу, Владарски чин Кнеза
Лазара, О Кнезу Лазару, Београд 1975, стр. 54.
25) Мотив из ранохришћанске химне „Светлости тиха“ коју и данас читамо на вечерњој служби.
26) Свети Кнез Лазар иако не припада светој династији
Немањића, јавља се као настављач свете лозе, следујући
њеном примеру и не само то. У тренутку када се лоза Не
мањића лагано гасила, Лазар је одлучно и одговорно преузео улогу очуватеља и ујединитеља рода Српскога.
27) За великога кнеза, какву је иначе титулу Лазар и
носио био је овенчан од стране тадашњег васељенског па
тријарха. Видети: Ἔκθεσις νέα из 1386. год, стр. 60: „Преузвишени велики кнеже све Србије, премудри, премужествени, у Господу премили и возљубљени господине и сине смерности наше, нека је обиље благодети, мира и ми
лосрђа божијег господству ти“.
28) Мотив „благочестију непоколебими столп“ преузимамо из световне похвале која је била исписана на мермерном стубу на Косову. Састављена је за време владавине Деспота Стефана, а можда и од самог Деспота; изд. Ђорђа
Радојчића, ЈФ 20 (1953-54), уз мале исправке Петра Ђор
ђевића. Наводимо према чланку Ирене Грицкат: О неким
стилским фигурама у Похвалама Кнезу Лазару, стр. 274.
29) Исто.
30) Мотив „мученика похвало“ преузимамо из Похвале непознатог писца из времена око 1403-1404. год. у из
дању Ђуре Даничића. (примерак који је изгорео), Гл ДСС
13 (1861). Наводимо по чланку Ирене Грицкат: О неким
стилским фигурама у Похвалама Кнезу Лазару, стр. 274.
31) Исто.
32) Исто.
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Св. Епископ Николај Велимировић

КОСОВО И ВИДОВДАН
У манастиру Раваница,
поводом 550 година од Косовског боја (1389-1939)
Ко чува живот свој изгубиће га;
а ко изгуби живот свој Мене ради,
наћи ће га. (Мат. 10, 29)

Т

ајанствена књига из Јерусалима подноси се на потпис свакоме од нас, драга
браћо, свакога дана кроз цело земно вре
ме. При том нам се стављају увек два листа на
избор. На једноме листу исписано је небесно
царство Христово; на другоме је исписано зе
маљско царство Ирода, Пилата, и осталих чије
је име Легион.
Свако има да се определи слободно и свесно. Или поћи кроз дуг и загушљив тунел цветном пољу, где сунце не заходи; или пак кроз
кратки перивој у сумпорни тунел, где вековни
сунчеви зраци не називају добро јутро. Крат
ковиди и малодушни лакомо потписују овај
други лист, приволевајући се царству земаљ
скоме. Они се боје царства небескога јер не
могу да му догледају почетак, а хватају се царства земаљскога, јер не могу да му догледају
крај. Гле, опасност често навлачи маску при
јатељског осмеха. Малишан, остављен у зеленом пољу са зеленим језером, у погибељи је,
јер не види два зеленила но једно, нити види
границу и разлику међу њима. Сласт и њен понор обучени су у исто рухо. Зато се сласт чини
неуком оку недогледно дуга. Пурпур земаљске
славе и пожар ове - све пурпур за лакомога.
Шта значи приволети се царству земаљском?
Значи повести се за тренутном угодношћу те
ла а против принципа духа. Пас не би никад
дошао у двоумицу, коме царству да се приволи, јер код пса нема тога принципа духа. Во ће
продужити да пије воду на реци, у којој се ње
гов чобан дави. Јер треба познавати царство
небесно па осетити струју ужаса при дављењу
свога добротвора и притећи му у помоћ.
Пријатељ царства земаљскога цени само бр
зе успехе, који су за њега у толико већи уколико су јефтиније задобијени. Он продаје небо за
земљу, цело право наследства за чанак сочива. Он је присталица „очигледних“ теорија,

подржавалац моћних и власних. Он не спушта
свој хладан прст у туђ пакао, нити икад обрће
своје усне од пуног пехара осмехнуте среће.
За њега небо и земља јесу – земља, тело и душа
– тело, вечност и тренутак – тренутак.
Нису потребни крупни историјски догађаји
да би један смртан човек добио прилику да се
одлучи за једно или друго царство. Сваки бели
дан је један велики датум у борби та два царства. Врши ли се данас насиље над твојим суседом, књига је отворена на твом колену, и
свети књигоноша очекује одговор. Окренеш
ли ти своје очи на другу страну, и пустиш на
сиље да се изврши и преврши, ти си већ тиме
дао одговор – приволео си се царству земаљ
скоме. И твој сусед ће погинути од насилника,
и дом ће његов бити спаљен, и ти ћеш наследити имање његово. Но душа твоја неће делити угодност од тога са телом твојим: она ће
осећати тамничку тескобу и муку. Победа тво
ја биће Муратова а не Лазарева.
Деси ли се пак, да се душа твоја устреми у
одбрану правде, остављене од свију, мршаве и
исмејане, – тиме си се приволео царству небескоме. Но тиме си свесно крочио на пут опас
ности, жртве и муке. Бићеш и ти остављен, из
мршављен и исмејан. И изгубићеш богатство
и здравље правде ради. И изгубићеш почасти
и пријатељства, па лако и живот. Тада ће гониоци правде приграбити твој дом и твоје имање
и смејаће се, гозбећи се за твојом трпезом, го
ворећи: Где је сад онај што воли више царство
небеско него земаљско? Но усред њихове гозбе засјаће изненадно твоја правда, као муња
из прамена магле. И гром ће се срушити пред
ноге водитеља правде. И у том тренутку тањир
се поново окреће и поставља правилно: они
губе све, који су мислили да су добили све, а
ти добијаш све, јер си у очима света био изгубио све. И победа твоја биће слична победи
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цара Лазара, чији се тањир среће ево одлучно
окренуо и поставио правилно тек у наше дане,
после пет стотина и педесет година.
Пре пет стотина и педесет година Лазар се
приволео царству небескоме, што ће рећи: стао
уз Христа и Његов часни крст, и изгубио и цар
ство и главу. Свет је мислио, да је Лазар претрпео нечувен пораз и да је народ српски слом
љен за вазда. Тако се ценила ствар споља. Но
изнутра ствар је задржала један невидљиви сјај,
никад не замагљен.
Видећи и ценећи ствар изнутра, из духа,
пророчки геније народни, описав страшни пад
и пропаст, завршава овим неочекиваним речима:
„Све је свето и честито било
И миломе Богу приступачно“.
Наиме, достојна жртва принета је била за
достојну ствар. Христу се жртвовало све. Народ је веровао да нити је поднета жртва могла
бити тражена и узета васионом узалуд, нити
пак да се крст Христов, којим су се осенили
војници Лазареви, да сломити ма од какве си
ле у свету. Зато се мртва глава Лазарева заси
јала на Косову пољу већма него сјајна победа
Бајазитова.
Но гле, колико се тек данас сија победа Лазарева!
На њу се чекало и за њу се страдало пет сто
тина година. Да је пре дошла, била би мање

сјајна и мање слатка. Гле, правда не стари у
гробу, но подмлађује се. Што дуже закопана,
све се поносније и елегантније диже. Заиста,
важно је што је победа Лазаревог народа дошла, но још је важније, да је народ веровао у
победу и очекивао је пет векова. Шта би рекао
на ово онај од вас, ко чека пет дана на победу
своје правде, и шестог дана изгуби веру и у сво
ју победу и цео свет? А гле овде један народ
чека са вером као стена не пет дана но пет там
них ноћи, свака дуга по стотину година!
И не само чека. Но чекајући слави дан Косовске пропасти као свој највећи народни дан!
Ово је тајна највећа у нашој историји, у коју
странци не проничу. Јер други народи обично
славе дане својих победа као своје народне да
не. И питају се у чуду откуда то, да Срби славе
дан свог великог пораза као свој „главни“ народни дан у години?
Но, ако се странци чуде, не треба ви да се
чудите, јер ви треба да знате. Треба да знате и то знање деци својој да казујете – да славећи
Видовдан ви сте вазда славили не пораз но победу Лазареву. Гле, увек је победио онај, ко се
жртвује за један светао идеал. Један спартански краљ пао је са триста другова у борби за
отаџбину. Непријатељ је прешао преко његова
мртва тела. Па ипак се пад тога краља кроз векове истицао не као узорит пораз но као узорита победа.
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Ако ви убијете некога ко има више права од
вас, ви га нисте убили но прославили. Убијањем
њега ви сте само успорили своју пропаст и ње
гов тријумф. Лазарева војска борила се за одбрану Хришћанства, за одбрану Отаџбине, за
одбрану Балкана. Муратова војска борила се
за наметање господарства, за наметање јарма
и ћутања. Има ли и мало сумње, чији је циљ
борбе и смисао муке био правији? Како је он
да Лазар могао бити побеђен? Не, он није ни
био побеђен. Његова крвава глава котрљајући
се по Косову исписала је смртну пресуду то
божњим победиоцима. Заиста, никада смрт не
оправдава своје постојање у толикој мери, ни
ти показује толико лепоте и племенитости у
себи као у тренутку када прима у своја наручја
човека као жртву за нешто више од његовог
маленог живота. Смрт тада губи своју жаоку,
цепа свој тамни вео, и изједначава се са животом. Овим се додирује главни нерв хришћан
ске религије.
Гле, хришћанска религија се доживљује и
доживљена само постаје разумљива. Рекао је
Господ: „Ко чува живот свој, изгубиће га, ко изгуби живот свој, Мене ради, сачуваће га“. – Ко
може ово разумети сем онога који је у стању
ово доживети, преживети? Није ли ова тајна
јеванђелска, једна од најдубљих и најплемени
тијих, доживљена и посведочена нашим народом кроз историју од Косова до данас? Није
ли народ Лазарев онда изгубио свој земаљски
живот, који му се у наше дане отвара? А да је
онда народ Лазарев зажалио за својим смрт
ним животом; да је сијао крст Христов – да
буду згажени без одбране – страшно је и помислити! – Народ би тај одавно угњилео у сво
јој слабости и ништавилу и изгубио би до сада
оба царства, и оба живота. Но Лазарев народ
је разумео онда књигу јерусалимску, свету
књигу судбе, као што ју је разумео и његов вла
дар и, приволевши се царству највиших идеала, однео је бесмртну победу страдањем и смр
ћу својом.
Поклонимо се, зато, жртви светога Лазара.
Његово приволење царству небескоме значи
целу једну религију.
Та религија Лазарева данас је потребна народу као и увек. Јер гле, она значи, да са Христом долази и победа.
Она значи да нема сувише велике жртве за
правду Божју.
Значи још, да је и сада, као и у почетку,
пред нашом слободном и уједињеном нацијом

отворена књига, која долази с неба кроз Јеру
салим, са вечито истим питањем, које иде с тут
њем кроз све дане светске историје:
„Коме ћеш се приволети царству?
Или волиш царству земаљскоме,
или волиш царству небескоме?“
Читајте своју историју како ваља, и виде
ћете сав је закон Божији урезан у њој. Крупним словима, као огњеним кедрима, пише Господ закон свој, да би га и мало писмени у
духу могли читати. Он га је написао и запечатио једном у Светом Писму, но Он је неуморан у понављању свога закона у животу свакога народа.
Будним оком пратиће небесне силе живот
наш у слободи, за који сте се толико молили.
Воспрените духом дакле, и не загњурујте
душу своју у земаљско царство. Гле, слобода
никада не значи земаљско царство но небеско.
Слобода је ретки гост из другог света, а не стал
ни житељ овога света. Као крилати анђео, про
видан и нежан као етар, и моћан и животворан као етар, слобода на крилима долеће у
госте, на крилима се држи међу нама, и на кри
лима одлеће у – други свет.
Сазидана од костију мученика и великомученика, ова земља треба да постане тврђава Бо
жија, у којој ће се име Божије славити и бла
госиљати и мислима, и речима, и делима. Не
ка би на свим капијама ове тврђаве, и у свима
душама њених обитатеља, била уписана огње
на реч пророкова: „Господ је снага моја и пјесма
моја!“
Дигни се, царски народе, на висину царства
небескога, где истина, светост и доброта блис
тају.
Одагнај грех од себе као што змију отклониш од младенца. Јер ако си до сада правдао
грехе своје робовањем, чиме ћеш их од сада
правдати?
Нека са ропским временом оду у неповрат
и последњи остаци ропске душе.
Да би опет дошла до свога права царска
душа Лазарева која светлом лику Христовоме
приноси све на жртву и од Њега прима свој
најлепши сјај.
Да би они, који дођу да суде и певају о вама
и делима вашим, могли рећи исто оно што је
речено о светом Цару и његовом народу:
„Све је свето и честито било
И миломе Богу приступачно“.
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Ј

Свети цар Константин
и царица Јелена

едном после подне, причао је цар, када се
сунце већ поче клонити западу, ја својим
очима видех на небу Крст Господњи, на
прављен од звезда, који је сијао јаче од сунца,
и на крсту написано: Овим побеђуј!“ Овим речима црквени историчар Јевсевије Кесариј
ски, блиски пријатељ Цара Константина, у де
лу „Живот Константинов“, наводи царево лично сведочење о Божанском откровењу које је
преусмерило ток, не само царевог личног живота, већ и целокупне историје великог дела
човечанства.
Почетком 312. године Цар Константин је
кренуо са невеликом војском у неизвестан поход из Галије, која је била једна од области под
његовом управом у западном делу Римског
Царства, ка Вечном Граду, Риму, у коме је
своју власт учврстио цар Максенције, који је
био оличење честе моралне и духовне дека
денције тиранске власти римских императора
и сурови гонитељ хришћана. Исте вечери после виђења сјајног Крста на небу, Цару Константину се јавио у сну сам Господ Христос,
поучивши га да небески знак учини главним
знамењем свога војног похода. Пред самим
Римом на реци Тибру одиграла се пресудна, у
историји запамћена као Милвијска битка. Ма
ксенције је био поражен и удавио се у Тибру
бежећи, док је Цар Константин тријумфално
ушао у Рим где је од сената и народа дочекан
као ослободилац.
Небеско јављање крсног знамења, сусрет са
Господом Христом у сну и чудесна победа над
непријатељем узроковали су преобраћење Ца
ра Констина из незнабоштва у хришћанство.
Он је постао први римски император хриш
ћанин. Тај догађај је даљем току цивилизациј
ског, друштвеног и културног живота Римског
Царства дао нови правац, усмеравајући га ка
поступном оваплоћењу у себи вечних идеала
Јеванђеља Христовог, и ка коначном циљу целокупне историје човечанства и читавог космоса - Царству Божијем. За Цркву Христову,
на њеном историјском путу, престао је тежак,
дуготрајан и мукотрпан период непрекидног
гоњења од стране власти и незнабожног народа, који је трајао, на тлу целокупне Римске
Империја, од апостолских времена, пуна три
века. Црква, Божијом Љубављу саздана, коју

врата ада, по речима самога Господа Христа,
неће надваладати, опстала је у условима потпуне обесправљености и великих прогона, и
уместо гашења и нестанка, Божијим промислом је, од обраћења Цара Константина, три
јумфално ступила на историјску сцену и почела изнутра освештавати и преображавати
живот људског друштва и токове културе и ци
вилизације.
Историјски документ који доносе Цар Константин и Ликиније 313. године у Милану познат као Милански едикт, створен је у новонас
талној духовној клими рађања новог, хриш
ћанског доба историје царства. Рађа се Константинова ера, која с правом носи име њеног
утемељивача, Црквом препознатог и названог
Равноапостолним. Јерусалимска Вера и Крш
тење Духом Светим као кавасац обухвата тесто јелинске културе и римског правног др
жавног уређења, и на темељима свих добрих и
вредних тековина Старог Рима настаје и рађа
се ново Источно Римско Царство, у новијој
историји на западу названо Византијским Цар
ством, које се од тада временски простире ви
ше од десет векова, све до пада Цариграда 1453.
године.
Цар Константин је рођен 274. године у На
исусу, данашњем Нишу, од оца Констанција
Хлора који је владао у западној половини Рим
ског Царства, и мајке царице Јелене. Константин је најраније детињство провео у религиј
ској атмосфери удаљавања од мрачног незнабожачког сујеверја и дубљег трагања за Истином, која се неговала у његовој породици. Кон
стантинов отац је показао велику благонаклоност према хришћанима, а мајка Јелена и сестра Констанција су прве у породици постале
хришћанке, по узору на многе свете жене са
царског двора пре њих, које су најчешће мученички скончавале свој живот сведочећи своју
хришћанску веру и љубав према Господу у
том мрачном добу одумирања старог, прехри
шћанског света.
Царица Јелена, после свог крштења, око
313. године, одлази у Свету Земљу која је у то
време потпуно запустела, вођена жељом да
непосредно упозна сва света места на којима
је Господ извршио свој Божански домострој
спасења и обожења света. Док је њеном сину
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Господ тајанствено открио у сјајном небеском
виђењу знамење своје победе над грехом и
смрћу – часни Крст, Царица Јелена у предању
Цркве памти се као она којој Господ даје да
пронађе Његов историјски Крст који је до тог
момента био закопан у утроби земље, лежећи
скривен од очију незнабожачког света, који је
Свету Земљу претворио у моралну и духовну
пустош. На месту где је Царица Јелена пронашла дрво Часног Крста, месту Христовог стра
дања и Васкрсења, био је подигнут храм по
свећен идолопоклоничком култу богиње Венере. Порушивши незнабожачки храм, Цар
Константин подиже Цркву Христовог Гроба и
Васкрсења.
Јевсевије Кесаријски наводи да је Цар Константин „као Нови Мојсије хришћанског народа имао намеру да поново изгради разорени Јерусалим као Нови Јерусалим и метрополу царства Исуса Христа, а Палестину претвори у земљу успомена на свог Господа.“ У Ви
тлејему подиже цркву Рођења Исуса Христа и
заједно са својом мајком Царицом Јеленом
подиже храмове на Маслинској Гори, у Генисарету, Гетсиманији, Гераси, код Мавријског
дуба близу Хеврона и још многе друге.
У Старом Риму Цар Константин је још 313.
године преуредио Максенцијеву базилику у
Цркву Светог Јована Богослова познату као
Латеранска Базилика, а потом је саградио Цр
кву Светог Апостола Петра, Цркву Светог Апо
стола Павла. Но, свакако да је највећи гради
тељски подвиг Цара Константина био подиза
ње нове престонице његовог Царства – Кон
стантинопоља.
„Поставши јединим владарем целе Римске
царевине, и објавивши слободу вере у целом
свету, Константин није остао „млак“ (Откр. 3,
15) у своме царском животу. Одрекав се незнабоштва и ставив се на чело хришћанског
друштва, он је у хришћанству гледао најваж
нији ослонац царевине, основно јемство моћи
и напретка државе, која је, по његовом ми
шљењу, дужна крчити пут ка слободном, непринудном, завлађивању Царства Божјег на
земљи и указивати и давати средства за вас
питавање и усавршавање рода људског у духу
Христовом. Као отворени покровитељ хриш
ћана, Константин је био мало вољен у Риму,
где је било још много незнабожачких обичаја
и нарави. И сам он није волео Рим са његовим
Пантеоном, где су, такорећи механички, били
сабрани незнабожачки богови свих покорених
народа те је ретко и нерадо посећивао стару

престоницу. И Римљани, благодарни ослободиоцу за избављење од тиранина Максенција,
нису схватали и нису могли како треба да оцене делатност цареву; у њему су они гледали
нарушиоца својих стародревних поредака, не
пријатеља своје вере, тесно везане са политичком величином Рима. Њихово незадовољство
и роптање, чак завере и покаткад отворене побуне, потстакли су Константина на мисао да
сагради себи нову престоницу, град хришћан
ски, који ничим не би био везан са незнабоштвом. Констанину се допадао положај древног
маленог града Византиона на обалама Босфора, обележеног усто поморском победом над
Ликинијем. И он га изабра, и начини од њега
нову престоницу империје. Он је сам у свеча
ној процесији одредио крајње границе новоме
граду и стао градити велелепне грађевине.
Пространи дворци, водоводи, купатила, позоришта, украсише престоницу. Она би испу
њена ризницама уметности, довезеним из Гр
чке, Италије и Азије. Али се у њој нису градили храмови, посвећени незнабожачким боговима. Главни украс новога града били су храмови посвећени истинитоме Богу, у зидању
којих је узимао живо учешће сам цар, покро
витељ хришћана“ (Житија Светих за мај).
Цар Константин је био покровитељ Првог
Васељенског сабора сазваног 325. године у
Никеји ради осуде аријеве јереси и утврђивања
црквеног јединства и мира. На отварању сабора на коме је било окупљено 318 архијереја из
читаве икумене, у присуству Светог Александра Александријског, Светог Атанасија касни
је названог Велики, Светог Николаја Мирли
кијског, Светог Спиридона Тримитуског, Цар
се обратио присутнима следећим речима: „Бог
ми је помогао да свргнем нечестиву власт го
нитеља, али је за мене несравњено болнија од
сваког рата, и несравњено пагубнија од сваке
крваве битке унутрашња међусобна борба у
Цркви Божјој.“
Десет година после Великог сабора, Свети
Равноапостолни Цар Константин Велики је
337. године на дан Педесетнице предао душу
своме Небеском Цару, Господу Христу. Ње
гово тело сахрањено је у Цариграду, по заве
штању у његовој задужбини, Цркви Светих
Апостола. Света Христољубива Царица Јелена
упокојила се 327. године у осамдесетој години
живота. Њихов заједнички свештени спомен
Света Црква слави 21. маја по јулијанском, а
3. јуна по грегоријанском календару.
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Д

уховним критеријумом којим располаже и великим познавањем Светоотачких текстова које има, отац Атанасије
нам је одржао блиставо предавање. Овај његов
рад нам показује колико је данашње Православно богословље узнапредовало, што је у извесном ступњу плод Теолошког скупа из 19361)*.
Оно што би неко могао да пожели данас, је
сте да још више узнапредујемо, и да језик Свете Литургије и Светих Отаца, ако је могуће, учи
нимо својим, јер то је матерњи језик човека.

***
Само у Православној Светој Литургији човек
може истински да живи.
Зато је човеку, који верује и живи литургиј
ски, познат и разумљив агонијски вапај дана
шњег човека.
***
Човек представља велики проблем. Постаје
ти мука и крст препорађајући, уколико желиш
да испоштујеш природу његову, да га не осака
тиш, већ да га прихватиш онаквим какав јесте.
Да би избегли ту муку коју човек собом но
си, сви системи га прокрустовским методом
своде на сопствену меру, чинећи га индивидуом, производном јединком. Док га идеализми
исмевају утопијским романтизмима, оставља
јући гладно, непреображено и умртвљено те
ло бића његовог.
Човек тако бива рањаван, неизвесне судбине, презиран, искоришћаван и обесчашћиван.
Драма његова остаје отворена. Јер човек не мо
же да буде смештен у некакав закон или калуп. Њега гуши зачарани круг, гуши га активност активности ради, проучавање проучава
ња ради. Не може статична, законска логика
да га спасе. Ако хоћемо да га затворимо у њу,
намучићемо га, макар и желели, из добре намере, да га учинимо мудрим, разборитим, или
да му побољшамо карактер. Шта ће њему по
бољшање карактера, њему који иска вечност?
1)* Коментар на излагање, тада јеромонаха, Атанасија
Јевтића (тема: Литургија и духовност), на Другом Скупу
Православног Богословља, у Атини од 12. до 19. августа
1976, у: Praktikva Deutverou Sunedrviou Orqodvoxou
Qeologvia, Aqvhna 1980, стр. 126 -130. На српском у
Бог се јави у телу, В. Бања 1991, стр. 17-44. (прим. прев.)

Питање гласи: Постоји ли неко ко може да
ослободи човека, да покида узе ропства које га
држе везаним?
Постоји ли неко ко може да разори идоле
који га гуше, и да му дâ слободу другог света,
коју иште у овом свету од данас?
Човек живи само данас. То „данас“ жели веч
ност да би примило Истину, а не сутра.
Желимо да сви живимо за све. Где ћемо то
наћи?
Ко ће издржати наш неиздржив захтев, а да
се не обезнани и да се не сруши и он и режим
његов, да нам не запуши уста губицом диктатуре или лажним хлебом „слободе у тамници“
и „изгладнелости у изобиљу“?
Ко ће нас узети за озбиљно, допуштајући да
му слободно говоримо, онако како природа на
ша говори?
Ко ће поднети човека?
Само Онај који нас је саздао познаје нас пре
рођења и после смрти. Искамо Онога кога има
мо. Желимо да остваримо оно што јесмо.
***
Само се у Светој Литургији овај захтев потпуно задовољава. Оно што је натприродно и
надчулно даје се од данас. „Сада, оно што је
нечувено, би чувено“2), и неизрециво на неизрецив начин би речено. Све се испуни светло
шћу, човечношћу и небесном утехом.
„Дође царство живота и разруши се држава
смрти и настаде друго рођење, другачији живот, други вид живота, саме природе наше пре
саздање (=metastoiceviwsi)“3). Све на богочовечански начин постоји. Ничег лажног нема.
Не постоји ништа непотврђено. Ни једна недоумица не остаје неразрешена. Ни један од
говор не затвара пут новим питањима.
Све се свесаборно причешћује. То је опи
пљиво, то је садашњи укус живота. Све је постало чудесна садашњост у личности Богочовека, који је Алфа и Омега стварања и „не допушта да се почеци бића раздвајају од сврше
така“4).
2) Минеј за Август, 7. песма другог канона на дан
Преображења.
3) Свети Григирије Нисијски, P. G. 46, 604C.
4) Свети Максим Исповедник, P. G. 91, 668A.
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Читава историја је једна јединствена Света
Литургија, и сав свет је постао један храм, дом
Божији, једна једина породица.
Све је просвећено и облистано нествореном
и незалазном светлошћу.
Сломљене су вратнице Адове. Поцепане суботе система. Испревртани столови трговаца
сваке врсте. Разрушени су сви идоли, од стране Онога који разори државу смрти.
Постоји простор да човек живи.
Призвана су деца, болесни, понижени, они
који су небића5). Призвани су глуви, слепи, узе
ти – на Вечеру6), у Живот, у богословље.
Призван је човек.
Православно литургијско богословље се не
тиче стручњака. Оно насићује гладне, напаја
жедне, теши напаћене и плачне. Тиче се човека, а не стручности.
***
Ходите „да ми се напуни дом“7). То је глас
Домаћина.
Сви долазе, и мноштво увећава простор и
радост. Јер ту се не ради о маси, о попуњеним
местима, већ о прожимању љубљених личности. „Учињено је како си заповедио, и још има
места“8).
Сви прихватају све. Смештају друге у себе
(=sugcwrovun, опраштају) и сами бивају сме
штени од других (=sugcwrovuntai, бива им оп
роштено), и прожимају се (=pericwrovuntai).
Ту човек постаје личност, добија име, он ко
ји је својим самољубљем и бунтом био пао у
стање изоловане јединке.
Зато што је Син Божији био „послушан до
смрти, и то смрти на крсту“, добио је „име
изнад сваког имена“9).
Зато што је Он из љубави умро, да би смо
ми живели, на свет дође нови начин живота,
који васкрсава личност.
Зато што је распет, прославио се. „Јер Дух
Свети још не беше дат, зато што Исус још не
беше прослављен“10).
И ми, крштавани у смрт Исусову, добијамо
име.
Постајемо личности „не живећи више себи“11).
Прослављамо се и примамо благодат Духа,
смиравајући се, подносећи срамоту свакида
шњег крста.

Самоиспражњавани (=kenovumenoi, смира
вајући се) богатимо се Оним који је осиромашио нас ради.
Ми смо „они који ништа немају, а све по
седују“12).
Сви возглављују све. Свако може слободно
да иде путем својим „у свако време, и на сваком
месту“13).
Господ руши ограду тамнице тако што по
имену позива овце своје и изводи их14) на пространство које ограђује Света Литургија.
Слобода личности не бива спутана ма каквом поробљеношћу. Нити јединство бива угро
жено ма какавом разасутошћу.
Они који су разасути не тумарају, него су
„Господом сабрани“15).
Јединство има драж и пространост разасутости. А разасутост топлину и сигурност са
брања.
Од читаве литургијске заједнице и њеног
поретка поштује се и прославља Пресвета Тро
јица „која у раздељивању јединство опет има“16).
Оно што је истинско и када је разасуто – сје
дињено је. Оно што је лажно и када је сједи
њено – разједињено је и не постојеће.
У Светој Литургији иштемо јединство вере
и заједницу Светога Духа, тј. вечни живот и бо
жанско прожимање (=Qevia pericvwrhsi), а
не човечански скуп или удруживање.
***
Ван Свете Литургије људи се боре једни са
другима и узалуд се пате, јер мисле да свакоме припада по један део. Нису схватили да
свима припада све. Овде се даје Дух Свети,
„нестрадално раздељиван и потпуно причас
тив“17). Хлеб који се „ломи, а не раздељује, који
се увек једе и никада не нестаје, но освећује оне
који се причешћују“18).
Освећење је живот бесконачни, самосилни,
„сам од себе“ плодоносни19); то је „изобиље“20) и
умножење живота.
Истина и врлина су целина. Лаж и грех су
распарчаност: „Кратка дефиниција зла: оно по
стоји не по природи, већ по делимичном одсуству добра“21).

5) Види: 1Кор. 1, 27-28.
6) Види: Лк.14, 21.
7) Лк. 14, 23.
8) Лк. 14, 22.
9) Фил. 2, 8-9.
10) Јн. 7, 39.
11) Види: 2Кор. 5, 15.
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12) 2Кор. 6, 10.
13) Велики Молитвослов, 5. молитва на Јелеосвећењу.
14) Види: Јн. 10, 3-4.
15) Ис. 35, 8-10.
16) Триод, Јутрење у Суботу пре Месопусне, песма 5.
17) Василије Велики, P. G. 32, 108C.
18) Литургијска молитва Св. Василија Великог.
19) Види: Мк. 4, 28.
20) Јн. 10, 10.
21) Св. Макарије Египатски, P. G. 4, 301A.
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Грех и јерес се рађају од издвајања, дакле,
од ограничавања интересовања и пажње човека на један део.
Човек није само тело или само душа. Није
он само млад или стар, радостан или тужан,
жив или мртав. Он је све то, и сваку ствар треба да доживљава у склопу целине.
***
Они који живе литургијски и освећују се,
све чине хармонично. Постају једно у губљењу
и оживотворавању душе своје. Они кушају је
дан једноврстан живот, који исходи из „изворног узрока добара“22). Дишу молитву „без ика
кве друге бриге“23). Богословствују сваким покретом душе и тела свог.
Код њих налазиш живо богословље изнова
извируће на сваки час. Они су извори богослов
ља. Они се налазе у кратеру вулкана љубави,
одакле извиру стваралаштва, а не на литицама планине, где је лава скорела. Они непреме
стиво премештају истине. Све виде осветљено
неугасивим пламеном милосрђа, из кога су се
канони родили, заповести се написале, форме
се неформално развиле. Јер „саживевши се са
Законодавцем и сами су законодавци, или чувари закона“24).
***
Они, не да се само баве молитвом или бого
словљем, не да се само занимају нечим што се
у одређено време њиховог живота дешава делом бића њиховог, него су они сами молитва,
они сами су богословље.
Они се налазе у центру живота. Не иду по
ивици неког зрака. Не истичу никакво своје
мишљење. Они не чине нешто, већ више, пре
бивају негде. Достигли су у једно стање у ком
друга Сила у њима дејствује. Доживљавају божанске ствари (=pvascoun ta qevia). Прима
ју дарове које не очекују. Бивају одвођени та
мо где сами не могу да стигну. Бивају поведени од „беспочетног и бескрајног“ Духа25).
Они се тамо, „не моле молитвом, већ дола
зе у занос (=[ekstash)“26). Они су васцели јед
но чуло. Они постоје и одржавају творевину у
постојању.

22) Св. Максим Исповедник, Добротољубље, том 2,
стр. 129.
23) Св. Калист и Игнатије Ксантопули, Добротољу
бље, том 4, стр. 245.
24) Св. Симеон Нови Богослов, S. C. 113, стр. 134.
25) Пентикостар, стихира подобна на Вечерњем Пе
десетнице.
26) Види: Авва Исак Сиријац, н. д. стр 140.

***
Присуство њихово даје починак Богу, изгони демоне и успокојава човека.
Бог је, по речи Свете Литургије, „Онај који
у Светима почива“27). Бог само у светима почива. То је њихово апостолство, делање и величанство.
Свети почивају само у Богу. Из тог разлога,
само они познају, подносе, успокојавају и ле
че човека. Они су лекари наши.
Они су толико благотворни, да уклањају од
нас карцином било ког очаја. Толико су расуд
љиви да нам врше само онај хируршки захват
који наш организам може да поднесе.
***
Они у утроби носе тајну живота. Постају
иконе архетипа. Налазе се на основама бића:
у ћутању - из кога произиђе Логос; у Гробу –
одакле живот; у мировању – одакле покрет. Они
почивају и дејствују огњенообразно.
Они су нелажни богови по благодати. Они
су и наши учитељи, Учитељи Васељене. Они
откривају најдубља значења Светог Писма и
ослобађају животну силу догме.
Они живе заједно са нама, иако су далеко.
Греју нас у гнезду свом, изводећи нас у спољни
свет реалности. Спољни свет је за њих постао
топло гнездо, а преко њих и за нас. Смрт се ис
пуни животом. Живот се испуни смислом и ра
дошћу нетрулежном.
***
Христос је „ван града пострадао, да би осветио народ“28). Да би спасао Васељену29). Света
Литургија се приноси за Васељену.
Одважни богослови нашег Предања непрестано излазе из ограда затвореног, релативног,
формалног, следећи за Јагњетом. Они се непре
стано одричу себе самих, напуштају место пре
бивалишта, и одлазе „од куће и родбине“30), сво
јом сопственом вољом. Они тако непрестано
бивају вођени из изненађења у изненађење, и
истовремено долазе до онога што је њихово, јер
човеку све постаје своје, тамо где нас води Он.
Улазе и излазе и пашу бесмртну налазе31) за
себе и за васцели свет.
Можда обожено биће њихово може да покаже који смер, Црква и свет очекују, треба да
следе радови овог теолошког скупа.
Са јелинског превео Дејан Ристић
27) Молитва Трисвете песме.
28) Јев. 13, 12.
29) Види: Св. Јован Златоусти, P. G. 49, 400-401.
30) Види: 1Мој. 12, 1.
31) Види: Јн. 10, 9.
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Свештеник Радиша Јовановић

ЛАЖНА ДУХОВНОСТ САДАШЊИЦЕ
(наставак из претходног броја)

Врачаре, гатаре, пророци

С

а појавом магије у људском друштву
формира се одређена група људи која
сматра да је обдарена да ступа у везу са
натприродним силама, да утиче на њих или да
предвиђа шта ће се догодити, односно да погоди шта се некоме некада и негде већ десило.
Врачари су, најједноставније речено, људи ко
ји се баве враџбинама, односно различитим
врстама магије. Постоје у већем броју код при
митивних племена и народа на нижем сте
пену развоја (то су тзв. врачеви, који врше уло
гу жреца, гатара и лекара у одређеном племену), а у нешто мањем броју и у развијенијим
друштвима (врачари и врачаре). Није редак
случај ни код нас да се, рецимо, болесна деца,
уместо код лекара, одводе код врачара да им
ове нешто „бају против урока“, да им скидају
наводно већ бачене чини, да им спреме разноразне мелеме, дају савете и сл.
(= надрилекарство). Брижни и уплашени родитељи,
наравно, „спасиоце“ њихо
вог детета увек новчано на
грађују, мада су и те како
чести случајеви да се здравствено стање погорша, за шта
се редовно изнађе други кривац. За исте ствари одлазе код
врачара и одрасли, али и зато да
се на неког баце
клетве или да се
нанесе другом ка
кво зло, што изравно спада у подручје
тзв. црне магије. Има и та
квих врачара који (или: које)
саветују људима да обиђу цркве и
манастире, често и више њих у одре
ђеном дану на приличној међусобној
удаљености, да би тако решили неки
лични проблем. Као да су цркве од
ређене тачке на мапи које треба оби

ћи за само један дан да би се проблем успешно решио, попут неке спортске дисциплине.
Дакле, заборавља се да је црква дом молитве и
обитавалиште Духа Светог, па јој се даје улога
неког елемента у магијској радњи. Очигледно
је да иза оваквих људи не стоји Бог, него демонске силе.
Са овим врачарима и врачарама немају апсолутно никакве везе св. безсребреници Козма и Дамјан, у народу познати као св. Врачеви, који су били лекари ревносни у хришћан
ској вери, и који за учињене услуге болесницима нису тражили или примали било какву
награду; народ их назива св. Врачеви (= св.
Лекари) зато што именица „врач“ на црквено
словенском и руском језику управо и значи:
лекар.
Гатаре (гатаоци) су особе које „погађају“
шта се некоме у прошлости десило или шта ће
се у будућности десити, а често „откривају“ и
карактер одређене личности. При том користе одговарајућа помоћна средства –
некада су се служили костима убијене
или жртвоване животиње, предметом који припада некој
особи, кристалним кугла
ма, звездама (астролози),
распоредом црта на длану
руке (хироман
тија), кар
тама, и томе слично; у но
вије време широко је распро
страњено тзв. „гледање у шо
љу“, као и многе од већ поменутих метода. Додуше, поједи
ни гатари се не служе помоћним
средствима, већ на основу разговора лицем у лице, телефонског разговора или написаног
пи
сма врше своја „погађања“.
Одмах треба рећи да су и овде у
питању обмане, сличне или истоветне оним магијским, дакле – „Ђа
вољих руку дело“.
Из ове групе треба издвојити област тзв. парапсихологије (са веома
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опрезним приступом), која је још увек недо
вољно научно испитана, а особе које поседују
стварне парапсихичке способности су тако ма
лобројне у односу на самозване видовњаке, да
то још више отежава њихово разликовање и
проучавање.
Библијски пророци били су од Бога изабрани људи који су свом народу објављивали Бо
жију вољу, као и оно шта ће их снаћи у буду
ћности, или шта их може снаћи ако се не од
рекну безбожништва и идолопоклонства. Не
ки од њих су прорекли долазак и мисију Господа Исуса Христа као обећаног Спаситеља.
Међутим, то су све били људи у Божијој милости који нису одступали од праве вере, који се
нису клањали идолима и који се нису користили магијом ни било каквим демонским обманама. Такви људи су постојали и после делатности, смрти, васкрсења и вазнесења Господа Исуса Христа – као светитељи Божији у
Цркви Његовој, надахнути Духом Светим. Та
кви људи постоје и данас, али не изван Цркве,
јер тамо где нема благодатног руковођења Духом Светим – нема ни истине.
Међутим, у стварности нам се дешава да
смо управо претрпани квази-пророцима, врачарама, гатарама, видовњацима, екстрасенсима и ко зна чиме још (секте и „духовне покрете“ да и не помињемо). Опште незнање и духовна незрелост друштва узимају свој данак.
Све више је људи на путу који не води никуда
– осим у пропаст. Пророци нуде своја лажна
пророштва и држе нас у неизвесности и неодлучности, стварајући тако неспособност да учи
нимо нешто корисно за себе. Њихове „визије“
су тако уопштене и нејасне, да и када буде
очигледно да су погрешили, лако налазе оп
равдање у неким општим светским збивањима,
и све се наставља по старом. Народ који се од
рекао Бога лако их проглашава својим идолима, падајући толико под њихов утицај да им
често откаже и логика здравог разума. Све се
то после лако искористи за стицање профита
без муке.
Али, да би ђаво још више ликовао, проналазе се нови начини да се приступи широким
масама. У времену када се много говори о вра
ћању нашег народа Православљу, одједном до
бијамо мноштво „православних“ пророка који
настоје да своје демонске радње сакрију иза
Цркве; све више њих помиње светитеље и самог Господа Исуса Христа, као и напаћени срп

ски народ, не би ли тиме придобили оне који
су слаби у вери. А чињеница је да исти ти „про
роци“ не долазе у Цркву (ако и дођу – то је
само маска због народа), не повинују се Божи
јим и црквеним наредбама, говоре (директно
или индиректно) против хришћанске вере ти
ме што Бога приказују онаквим какав Он није,
светитеље такође, говоре против свештеника,
против богослужења – укратко, кваре и руше
све оно што чини темељ и устројство Цркве.
Поједини у обманама иду још даље, тако да
имамо оне који тврде да поседујемо неисправ
не библијске текстове (да се прави налазе у
Ватикану и да их треба силом освојити и узети
– деда-Милоје), затим да постоји или да треба
да се оствари „трећи завет“, да православно
хришћанство треба „превазићи“. Па са киме
ово може имати везе осим са старим опадачем и обмањивачем људског рода – ђаволом?

Астрологија
Вероватно најраспрострањенија магијска за
блуда под велом некакве научности. Енциклo
педије је дефинишу као „псеудознаност која
се бави прорицањем судбине појединог човека или људских заједница из положаја планета
и звезда у одређеном часу. Развила се уз ас
трономију, када су људи ради оријентације у
простору и времену почели посматрати звездано небо. Сматрајући Земљу средиштем света (геоцентрични поглед) и откривши да годи
шња доба и природа зависе од положаја Сунца, а неке природне појаве од месечевих мена,
закључили су и да остала небеска тела морају
имати пресудан утицај и на судбину људи“.[8]
Или, просто и народски речено: астрологија је
гатање по звездама.
Највероватније је да се појавила у Халдеји.
Вавилонци су је преузели од Халдејаца, а ода
тле се проширила по Египту, Грчкој, Римском
царству, Персији и Индији (све ово вековима
пре доласка Господа Исуса Христа). У средњем
веку се нарочито развила код Арапа. Од свих
тих народа, зависно од времена и услова, добила је одређене особености. Тако имамо различите врсте хороскопа: западни, кинески, ин
дијски, и многе друге.
Шта је то што нам нуде хороскопи? Заиста
– нешто „фантастично“. Потребно је да дате
податке о месту у коме сте се родили, сат и
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датум рођења, чиме ћете бити сврстани у од
ређену групу људи, и сазнаћете каква сте личност, шта је уобичајено да вам се дешава, каква вам је била прошлост и шта вас очекује у
будућности и, што је најважније, добићете савет како треба да се понашате у наредном временском периоду. Дакле, не морате много да
мислите, има ко то да уради за вас, довољно је
да послушате.
Хороскопи се израђују као дневни, недељ
ни, месечни, годишњи, натални; за једну личност, за више њих који припадају истом знаку,
итд. Праве се на основу тога какав су ме
ђусобни положај заузела небеска
тела при свом кретању; наиме,
појединим небеским телима или сазвежђима дато
је одређено симболичко значење, и од
њиховог распореда
на небу зависи шта
ће се дешавати на
Земљи. Постоји,
дакле,
некаква
судбина,
нешто
што се збива мимо
људске и божанске
воље, нешто што неумитно утиче на то
како ће људи реаговати, како ће се понашати.
Какве последице доносе
оваква учења? Прво што је уоч
љиво јесте да је слобода човекова сведена на најмању могућу меру, уколико није и
сасвим искључена. Јер, ако моји поступци зависе од распореда звезда над мојом главом, тј.
од судбине којој се сви покоравају, зашто да
се не препустим стихији збивања, зашто да се
трудим када могу да послушам савете астролога, а десиће се оно што већ мора да се деси?
Зашто да поправљам себе и да се трудим да не
повредим другог када су мој карактер и моје
понашање од судбине „зацртани“ да буду такви какви јесу? Ја нисам одговоран за своја де
ла, нисам крив за своје поступке, као што ни
други нису. Једноставно – такав је хороскоп!
Овим се негира и хришћанско поимање Бо
га као апсолутног и слободног бића, које из
љубави ствара свет и човека као врхунца читаве творевине: ако постоји судбина одређена
звездама, зар је човекољубиви Бог створио чо-

века ради звезда (а не звезде ради човека)?
Уколико није хтео то, онда је и сам Бог подло
жан судбини мимо које не може, што значи да
ни Он није слободан, односно да зависи од тво
ревине коју је створио (што је апсурд), или да
није створио свет ни из чега, да свет постоји
откада и Бог, и да се заједно покоравају нека
квој свеопштој судбини – што је карактеристи
чно за многобожачке религије, односно за „не
знабошце“, људе који не познају Правог и Истинитог Бога (термин узет из Св. Писма).
Није нимало тешко закључити ко стоји иза
„изумитеља“ астрологије и судбине. Нико
други до онај коме смета вера човекова у Бога, онај ко је у виду
змије навео родоначелнике човечанства на првородни грех – сам Сатана. Измишљањем
судбине оправдава
се зло у свету као
нешто што нужно
постоји; човек се
наводи на пасивност и немарност
према свом спасе
њу (што је озбиљан
грех); уводе се пагански елементи који
ма се квари вера и схва
тање Бога. Хороскопи се
користе као одлично средство сугестивног управљања људ
ском вољом.
Астрологија је поникла међу многобожачким народима чији су богови пројекција људ
ске фантазије; са овим је народима библијски
јеврејски народ био у сталном непријатељству.
Зодијачки знаци у хороскопу потичу управо
из асиро-вавилонске религије. И како онда на
основу њих може неко сврставати хришћане у
одређене групе људи чији су животни путеви
детерминисани некаквим звезданим божанствима? Или да се представља као „православ
ни астролог“ … или да се ставља у заштиту
„Србије и Православља од демонског остатка
света“…, када су сви из истог семена демонског проклијали?
(наставак у следећем броју)
Напомене:
8. Опћа енциклопедија Југословенског лексикографског завода, Загреб 1979.
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ОСВЕЋЕЊЕ ЕПАРХИЈСКОГ ДВОРА

Н

овооснована Епархија крушевачка са
седиштем у Крушевцу за непуне две го
дине саградила је Епархијски дом у
порти саборног храма Св. Великомученика
Георгија. По благослову Епископа крушевачког Г. Давида, уз сагласност Завода за заштиту
споменика – Краљево, а по пројекту г. Живка
Миленковића, стара кућа – поклон почивших
крушевљана Филипа и Маре Јовановић из 1912.
год. уз реконструкцију и надоградњу добила је
своју намену за нови Епархијски дом. Извође
ње радова на подизању новог пројекта поверена су крушевачкој грађевинској фирми власника г. Милоша Чутовића из Крушевца. Радови су протицали по договореним етапама, пра
ћени активним присуством Епископа Давида.
Подигнут је кровни покривач старе зграде, на
дозидан је спрат и поткровље у укупној површини од 500 метара квадратних. Прва помоћ
као инвестиција за изградњу Епархијског дома
дошла је од стране Његове Светости Патријар
ха српског Г. Иринеја. У даљем подизању Епар
хијског двора као заједничког дома свих епархиота Епархије крушевачке као донатори укљу
чили су се и Градска управа града Крушевца,
друге општине које су на територији Епархије,
црквене општине и свештенство Епархије, при
ватна предузећа као и многи парохијани добре воље. Свеукупан благословен рад и труд
довео је до брзог завршетка радова на Епархиј
ском двору. Овај дом је украсио већ постојећи
комплекс цркве, црквеног до
ма и звоника у порти Саборног храма. На други дан Вас
крса, а уједно и на храмовну
славу – Св. Великомученика
Георгија, на позив домаћина
Епископа крушевачког Г. Да
вида, Његова Светост Патри
јарх српски Г. Иринеј осве
штао је новоподигнути Епар
хијски дом. У присуству великог броја благочестивог наро
да, свечаност је отпочела шестог маја дочеком Његове Све
тости Патријарха српског Г.
Иринеја и гостију: Епископа
нишког Г. Јована, архимандрида Јована Радосављевића,

професора др. Предрага Пузовића, протоје
реја-ставрофора, и протођакона Радомира Пер
чевића, затим представника Градске управе и
приватних предузећа.
Одслужена је Света Архијерејска Литургија
и пререзан славски колач. На предлог Епископа крушевачког, а из руке Патријарха српског
Г. Иринеја, чином архимандрита одликован је
игуман манастира Наупаре отац Дамаскин Мла
деновић, а за љубав према цркви као и према
Епархији уручен је орден Св. Саве другог степена градоначелнику града Крушевца Г. Братиславу Гашићу. У наставку, литијским входом до Епархијског дома, Његова Светост, над
лежни Епископ крушевачки Г. Давид и Епископ нишки Г. Јован обавили су чин освешта
вања дома. Очинском беседом Патријарх је за
благодарио Богу на овом великом дану, Епископу Давиду на позиву и добродочлици, све
штенству и народу на труду и љубави, са молитвом да увек узрастамо у Богољубљу и бра
тољубљу.
Свечаност је настављена трпезом Љубави
на којој је Епискооп Давид упутио речи захвал
ности Његовој Светости Г. Иринеју, Епископу
Јовану, градоначелнику и свима присутнима,
радујући се свеукупном успеху на овом труду,
а све у достизању жељенога циља – царства
Божијег.
протојереј-ставрофор Ђорђе Милојковић
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ЦРКВА У МАЛОЈ СУГУБИНИ

У

Шумадији, на југоисточним падинама
Гледићских планина, са својих осамдесетак домаћинстава сместило се село
Мала Сугубина. На удаљености од Трстеника
15 кm, од Крушевца 35 кm, а од Крагујевца 55
кm, село лежи на три винородна брда поред
којих жубори Сугубинска река, притока Запа
дне Мораве. Сугубина је село изузетних виноградара и винара.
Крушевачка епархија од пре пар година бо
гатија је за још једну предивну цркву посвећену
Светом великомученику Димитрију која се
гради у Малој Сугубини. Наиме, темељи цркве
постављени су 2004. године на месту где је некада био величанствени манастир који је, према археолошким истраживањима, више пута
рушен и обнављан. Доласком на парохију по
љанску у септембру 2008. године уз добру во
љу мештана и грађевинског одбора кренуло се
у зидање цркве. Постављање куполе са прохромским крстом определило је даљу ревност
и заједничарење мештана да истрају у намери
да село добије Дом Господњи, место духовног
преображаја народа и живо присуство Бога
Живога. Наравно, сваки посао који се ради у
славу Божију има и искушења која га прате.
Једино искушење било је питање многих паро
хијана – хоће ли се имати средстава да се до
врши започети рад. Али, Бог трудбеницима
помаже, па је тако слао преко добротвора са
разних страна материјал, знатне новчане суме
и црква је почела да поприма одређену топлину, како визуелну тако и молитвену. По благо-

слову тадашњег епи
скопа жичког г. Хри
зостома, а касније и
садашњег Епископа
крушевачког Г. Давида, почело је слу
жење Свете божанствене Литургије, а
и других обреда и
молитвословља. Од
ређени су посебни
дани у години када
би се народ оку
пљао у овој свети
њи. Почело се са па
љењем бадњака на
Бадњи дан, а касни
је и служењем Ли
тургије у некој од
недеља васкршњег поста, за други дан Васкрса, други дан Духова, на дан Светог Ди
митрија, патрона овог храма. Огроман допринос грађевинским радовима дао је и даје г.
Живојин Мачужић, генерал у пензији и уједно
мештанин села Мала Сугубина. Иначе човек
широких духовних видика који поред зидања
цркве као грађевине, подстиче и зидање „живе
Цркве“, кроз намеру да се мештани укључе у
активно учествовање у богослужењима кроз
певање и одговарање на Литургији.
Трудољубиви и благочестиви народ сугубински, уз помоћ бројних доброчинитеља, до
сада је урадио следеће: изградио зграду цркве,
изградио парохијски дом са звонаром, довео во
ду у црквену порту, изградио зграду за паљење
свећа, поставио иконостас и иконе на њему,
урадио фасаду цркве од беловодског камена.
У плану су следеће делатности: сређивање
црквене порте, израда трема, постављање звона на звонари, иконописање цркве.
Надамо се да ћемо уз Божију помоћ, благослов и молитве нашег Епископа Давида, по
моћ великих и сталних добротвора у скорије
време окончати радове на овом храму и припремити га за освећење. Тако ће нам он бити
наше успињање на небо и спуштање неба на
земљу.
Владимир Трошић, презвитер
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ЕПИСКОП КРУШЕВАЧКИ Г. ДАВИД
У ПОСЕТИ МИТРОПОЛИЈИ
АУСТРАЛИЈСКО-НОВОЗЕЛАНДСКОЈ

Н

а позив Његовог Преосвештенства Епископа аустралијско-новозеландског Господина Иринеја (Добријевића), у зва
ничној посети овој Митрополији, од 6. до 15.
априла ове године, боравио је Његово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин Да
вид. Повод је био годишњи семинар свештенства Митрополије.
Већ првог дана посете, на Благовести, Епископ Давид имао је прилику да служи Свету
архијерејску Литургију у Сиднеју, како читамо из извештаја свештенства ове Митрополије,
постављеног на њен званични сајт, под називом Благовести у Сиднеју:
„У Крстопоклоној недељи, на Благовести,
7. априла 2013. године, у храму Светог кнеза
Лазара у Александрији у Сиднеју, Светом ар
хијерејском Литургијом началствовао је, са
благословом домаћина, Г. Иринеја, Епископ
крушевачки др Давид. Саслуживали су Епископ Иринеј, старешина храма протојереј-став
рофор Миодраг Перић, архиђакон Силуан (Мра
кић), као и ђакони Андрија Јелић и Петар
Мракић. За време Литургије, многобројном
сабраном народу Божјем обратио се дубокомисленим и назиђујућим речима епископ Давид, осврћући се на јеванђелско чтеније.“
Истог дана у 18 часова, у храму Светог ар
хиђакона Стефана у Рути Хилу, у западном
Сиднеју, одслужено је треће великопосно ве
черње са духовним предавањем. Присутнима
се, на молбу владике Иринеја, обратио епископ Давид – духовним словом о узвишеном
позиву и хришћанском животу.
По даљем протоколу 8. априла Владика је
отпутовао у Мелбурн и посетио манастир Св.
Саве у Илејну, гробље поред манастирског ком
плекса, дом за старе и парохијску цркву.
Дана 9. априла посећује Колеџ св. Андреја,
грчке архиепископије, цркву Св. Марије Егип
ћанке (СПЦ), и грчке манастире: БогородицеСвецарице (Панданаса гр. Παντάνασσα) и Часнога Крста (Тимиу Ставру гр. Τιμίου Σταυρού).
Свуда, на молбу уваженог домаћина, држи поучне беседе.

Дана 10. априла Епископ Давид је служио
Литургију Пређеосвећених дарова са Епископом Иринејем, у храму Св. Апостола Луке у
сиднејској парохији у Ливерпулу:
„Било је ове вечери у Ливерпулу заиста све
величанствено, свето и честито: присуство дво
јице епископа и тридесетак свештеника; храм
препун верника уз мноштво радосних дечјих
лица, усрдно богослужење, складно појање,
надахнута беседа епископа Давида, дуги низ
причасника, раздраганост гостољубивих дома
ћина у тихој вечерњој светлости, заиста све је
одисало атмосфером истинске саборности –
баш као у ранохришћанским агапама из времена светих апостола и њихових наследника,
Поликарпа, Игњатија Богоносца, Јустина Философа, Иринеја Лионског.“
О делатностима 11. априла, у оквиру радног дела семинара, у Кабрамати, после јут
рења: „Сабраном свештенству обратио се уважени гост овогодишњег семинара, Његово Пре
освештенство Епископ крушевачки г. др Давид.
Преосвећени Владика Давид одржао је два
предавања у току овог дана, прво О есхатоло
шкој свести ране Цркве, и друго Смисао љубави
и њена веза са правдом у јеванђелској проповеди
светог апостола Павла. Следујући светим оцима и учитељима Цркве ранијих векова, владика Давид, ходећа библиотека (како га је именовао један од присутних свештеника), износио је из богате јеванђелске и светоотачке
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ризнице благо вечнога живота, причешћујући
нас благовешћу, утврђујући нас Истином и
печатећи све изобилном благодаћу Духа Светога.“
Дана 12. априла Епископ Давид је учествовао на јутрењу и наставку семинара у парохији
Св. Архиђакона Стефана: „У касно поподне, а
пре одласка на богослужење, наш цењени гост,
владика Давид, почастио нас је још једним пре
давањем, сажимајући учења о светој Литурги
ји великих литургичара новијег доба.“
О делатностима следећег дана, опет из „пр
ве руке“, читамо:
„У суботу, 13. априла, у саборном храму
Светог кнеза Лазара у Александрији поново
смо се молитвено сабрали на јутрење, након
којег је служена Света архијерејска Литургија
којом је началствовао Његово Преосвештенство Епископ крушевачки г. Давид. Уследила
је изложба радова епархијске радионице „Ри
за“, која се бави израдом свештенослужитељ
ских одежди и црквеним везом, а којом руководи свештеник Раде Радан. После посне гозбе приређене од стране домаћина, свештеника Миодрага Перића, наравно трудом вредних
чланица Кола српских сестара, сабрање свештеничког братства затворено је молитвом бла
годарења.“

У сумирању овогодишњег скупа свештенства Митрополије наводи се: „Посебну благодарност свештенство и верни народ, на челу
са својим архипастиром, владиком Иринејем,
изражава уваженом госту, Његовом Преосвештенству Епископу крушевачком г. др Давиду, професору Православног Богословског
Факултета Универзитета у Београду, чија је
заслуга што је овогодишњи семинар одржан
на високом духовном и богословском нивоу.“
Следећег дана, 14. априла, Епископ Давид
служио је Свету архијерејску литургију у цр
кви Св. Сава у Мона Вејлу. После вечерње при
суствовао је концерту црквених хорова поводом 20. годишњице оснивања хора сиднејске
Лазарице, где је одржао беседу. Дана 15. априла посетио колеџ СПЦ – Свети Сава, а следећег
дана, 16. априла, вратио се у Крушевац – дочекан од свештенства и верног народа у Са
борној цркви Св. Ђорђа.
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Приредила
Љубица Петковић
(Извори: www.eparhijakrusevacka.com,
http://www.soc.org.au/index.php?
lang=sr; www.spc.rs…)

са поклоничког путовања

ПОСЕТА СВЕТИЊАМА
БУГАРСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У

радости и светлости Празника Христо
вог Васкрсења, а од 9. до 11. маја ове го
дине, благословом Његовог Преосвештенства Епископа крушевачког Господина др
Давида, чланови хора „Св. Кнез Лазар“ поклонили су се светињама Бугарске Православне
Цркве.
У Софији, поред храма Св. Александра Невског, Св. Софије, руског храма Св. Николе,
хористи су певали и у саборном храму Св. Не
деље и целивали мошти нашег Св. Краља Милутина, које се у том храму чувају, на велику
утеху верних из Бугарске, али и из Србије, јер
је све већи број оних који знају где се налазе
мошти српског Краља.
Из Софије, хор је наставио пут према ста
рој престоници Бугарске, Великом Трнову и
манастиру Килифарево, у коме се догодио још
један предивни сусрет са Игуманијом Јусти
ном Српкињом. Први сусрет са манастиром и
Игуманијом хористи су имали пре осам година. И овом приликом мати Јустина , иако у
дубокој старости и болести, показала је велику љубав према поклоницима из вољене јој
Србије, пројављену, пре свега, на Светој Ли
тургији, а затим кроз гостопримство и бригу

да нам буде пријатан боравак у манастиру у
коме она борави од 1942.г. (када ју је ратни
вихор, преко Македоније, донео из Епархије
горњокарловачке, где је рођена).
Сусрет са мати Јустином поклоници из Богом чуване Епархије крушевачке дуго ће памтити. Памтиће и молитвено сабрање у килифаревском манастиру и у храму светих 40
мученика севастијских, у Трнову, пред гробовима у коме су почивале мошти Св. Саве
српског и Св. Петке Параскеве. Хористи су искористили прилику да посете и
етно село Арбанасе и још
два манастира у близини
Ве
ликог Трнова, као и
сами град Трново. При повратку са поклоничког
путовања, хористи су били
гости љубазне братије монаха манастира Суково код
Пирота у Нишкој епархији.
Радост овог покло
ни
чког путовања, заједно са
појцима, поделили су: про
та ста
врофор Ђорђе Ми
лојковић и потписник ових
редова.
Протојереј ставрофор
Драги Вешковац
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Архипастирска делатност
Епископа Крушевачког
Господина Давида
5. јан. Учествовао у раду Школе веронауке при цркви Св.
Ђорђа у Крушевцу.

8. јан. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице на Ра
сини.

6. јан. Служио Свету Литур
гију у манастиру Светог Луке
у Бошњану, уз саслуживање
игумана, архимандрита Алек
сеја, и јеромонаха Луке.

9. јан. Служио у цркви Лазари
ци и пререзао славски колач.

Благословио уношење бадња
ка у Градску кућу који је унео
градоначелник Братислав Га
шић, а у присуству: чланова
Градског већа, одборника, народних посланика, директора
јавних предузећа и установа,
запослених у Градској управи,
грађана и свештеника цркве
Лазарице и Св. Ђорђа.
7. јан. Служио Божићну ли
тургију у храму Св. великомуч. Ђорђа у Крушевцу.
Посетио Породилиште у
Здравственом центру у Крушевцу и благословио запослене и оне који бораве у овој
установи, и честитајући им
Празник поделио Божићне
поклоне. Увече, по одслуженој
вечерњој служби у цркви Св.
Ђорђа, примао честитке од
епархијског монаштва, свештенства и верног народа.

12. јан. Присуствовао традиционалном Божићном концерту у градском здању: мешовитог хора „Свети кнез Лазар“, дечјег хора „Свети кнез
Лазар“ и етно-групе „Божури
Царева града“.
13. јан. Служио у цркви Св.
Ђорђа у Крушевцу. У презвитерски чин произвео ђакона
Марка Максовића. Служио
Мало вечерње у цркви Лазарици, водио литију са моштима св. Кнеза Лазара до цркве
Св. Ђорђа, где је, по прочитаном Акатисту Светом кнезу
Ла
зару служено Свеноћно
бденије а у наставку Литургија
Светог Василија Великог. У
чин чтеца рукопроизвео Дави
да Јанића – ученика Нишке
богословије, а јеромонаха Или
ју (Буху) – настојатеља манастира Св. Илије у Великој
Дренови, удостојио достојан
ством протосинђела.
18. јан. У цркви Св. Ђорђа, по
служењу Царских часова са
Изобразитељном, служио Ли
тургију, после чега је служен
Чин великог освећења воде.
19. јан. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице у
Крушевцу. Потом је присуствовао и обратио се беседом
пливачима на традиционалном „Пливању за Богојављен
ски крст на Морави“ – у Белој
Води. До крста први је стигао
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Немања Милићевић из Крушевца.
20. јан. Саслуживао на Литур
гији у Новом Саду и посетио
Епископа бачког Господина
Иринеја, поводом његове Крс
не славе.

21. јан. Освештао основну
школу у селу Бован код Крушевца. Увече, на Коларцу у
Београду, присуствовао пре
давању г. Марка Делића на те
му „Идеолошка ограничења
Гадамарове херменеутике“.
23. јан. Учествовао на обеле
жавању 71. годишњици новосадске рације (21. до 23. јану
ара 1942). Присуствовао откри
вању спомен-плоче на ново
садској плажи Штранд. У име
Српске Православне Цркве,
уз саслуживање више владика, служио помен жртвама.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

25. јан. Присуствовао Свето
савској академији у Центру
Сава у Београду.

29. јан. пререзао колач на кр
сној слави Окружног затвора
у Крушевцу, потом посетио
затворенике и разговарао са
њима. Посетио Ражањ и са
председником Општине, г. До
брицом Стојковићем, обишао
цркву Светих Апостола Петра
и Павла у селу Грабову и цр
кву у изградњи у селу Шетка.
2. фебр. Служио Литургију у
Дому за децу и омладину „Је
фимија“ у Крушевцу.

26. јан. У манастиру Рујан
саслуживао на Литургији администратору Епархије жичке Г. Јовану, као и четрдесетодневном парастосу и помену упокојеном Епископу жичком Г. Хризостому. Увече при
суствовао Светосавској акаде
мији у Дому културе у Трстенику.
27. јан. Служио Литургију у
цркви Светог Саве у Ћићевцу
и пререзао славски колач. Истог дана посетио ОШ „Б. Ра
дичевић“ у Крушевцу и пререзао славски колач, и ОШ
„Свети Сава“ у Читлуку, где је
такође пререзао славски колач, а затим освештао нову
фискултурну салу.
28. јан. Посетио Дом за незбринуту децу „Јефимија“ у
Крушевцу и пререзао славски
колач у славу и част Светитеља
Саве, а потом и у Васпитнопоправном дому у Крушевцу.
Посетио је и децу са инвалидитетом у центру „Дуга“ у Кру
шевцу и поделио деци пригодне поклоне. Увече посетио
храм Свете Тројице у Трстени
ку, где је одслужено Вечерње
и извршена примопредаја дуж
ности измећу дотадашњег ар
хиј. намесника протојерејаставрофора Милосава Егери
ћа, који је отишао у пензију и
новопостављеног намесника
– протојереја Марјана Вујовића.

3. фебр. Служио Свету архи
јерејску Литургију у Лазарици.
6. и 7. фебр. Његова Светост
Патријарх српски Господин
Иринеј са члановима Светог
Архијерејског Синода СПЦ и
Одбором Светог Архијерејског
Синода за Косово и Метохију
посетили су Косово и Мето
хију: манастир Грачаницу; слу
жена је Литургија у храму Св.
Великомученика Ђорђа у При
зрену; одржана седница Одбора Св. Архијерејског Сабора за
Косово и Метохију; посећена
Богословија Св. Кирило и Ме
тодије у Призрену; посећен је
манастир Високи Дечани; слу
жена Литургија у Пећкој Па
тријаршији. У свим овим активностима учествовао је и
епископ Давид.
8. фебр. Дочекао владику Ата
насија Јевтића у епархијском
двору у Крушевцу.
9. фeбр. У хрaму Успeњa Прe
свeтe Бoгoрoдицe у Вaрвaрину
крстиo Сaњу Mилeнкoвић, уну
ку прeдсeдникa Oпштинe – Зo
рaнa Mилeнкoвићa.
26. фебр. Служио у Саборном
храму Св. Ђорђа у Крушевцу.
27. и 28. фебр. Одржао редовна предавања на Богословском
факултету у Београду.
1. март. После одслужене Ве
черње службе у цркви Светог
Ђорђа у Крушевцу председа-
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вао седницом Епархијског савета Епархије крушевачке.
2. март. У оквиру Школе веро
науке за одрасле присуствовао предавању г. Бојана Ради
чевића у Епархијском дому.
3. март. Служио у храму Св.
Ђорђа у Крушевцу.
6. и 7. март. Одржао редовна
предавања на Богословском
факултету у Београду.
8. март. Служио у цркви Лазарици. У чин ђакона рукоположио г. Ивана Матића.
9. март. Задушнице. Служио
Литургију у цркви Васкрсења
Христовог на Новом гробљу у
Крушевцу. Увече у Амфитеатру цркве Лазарице, са проф
др Радомиром Поповићем и
аутором, учествовао на про
моцији књиге протојереја Жељ
ка Р. Ђурића под називом Слу
жење епископа – канонско пре
дање.
10. март. Cлужио Свету Архи
јерејску Литургију у Кукљину.
13. и 14. Одржао редовна пре
давања на Богословском факултету у Београду.
16. март. Полазницима Школе вронауке за одрасле одр
жао предавање о смислу и зна
чају Великог поста.
17. март. Служио у манастиру
Светог Луке у Бошњану. После Вечерње службе праштања
у цркви Св. Ђорђа обратио се
сабраном народу и свештено
служитељима беседом о љуба
ви, праштању и смирењу.
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20. март. У храму Св. Ђорђа
служио Литургију Пређеосве
ћених дарова.
22. март. У цркви Св. Ђорђа
служио Литургију Светог Гри
горија Двојеслова.
Присуствовао свечаној акаде
мији поводом 64 година рада
и постојања компаније „Прва
петолетка“ у Трстенику.

пред које је одслужен молебан и прочитан Синодик вере.
27. и 28. март. Одржао редовна предавања на Теолошком
факултету.
29. март. Служио Архијерејску
Литургију Пређеосвећених Да
рова у храму Свете Тројице у
Трстенику.
31. март. Началствовао ли
тургијским сабрањем у Лазарици.
1. апр. Присуствовао преда
вању академика проф. др Владете Јеротића у Крушевачком
позоришту на тему Када религиозност постаје забрињава
јућа?
3. апр. Служио Литургију Пре
ђеосвећених Дарова у храму
Светог Илије у Ражњу.

23. март. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице на
Расини.
Увече, у оквиру Школе веронауке за одрасле, учествовао
на предавању вероучитеља мр
Игора Коцића, докторанта Богословског Факултета Светог
Кирила и Методија у Великом
Трнову (Бугарска) на тему пра
вославног учења о Христу.
24. март. Недеља православља.
Служио Литургију Светог Ва
силија Великог у храму Св.
Ђорђа, потом предводио ли
тију до цркве Лазарице, ис-

Oд 6. до 15. априла, на позив
епископа Иринеја (Добријеви
ћа) био у званичној посети Ми
трополији аустралијско-новo
зеландској.

фeсoркa истoриje слoвeнских
цркaвa Eлeни Икoнoму, прo
фeсoркa визaнтиjскe aрхeo
лoгиje Maриja Кaзaмиa, и гру
пa студeнaтa).
21. апр. служио Свету Архи
јерејску Литургију у Лукавцу
код Крушевца.
27. апр. Лазарева субота. Cлу
жио у Обрежу, уз саслуживање
Архимандрита оца Алексеја
(Богићевића). Увече у цркви
Св. Ђорђа у Крушевцу на ве
черњој освештао гранчице вр
бе. Присутној деци даривао
крстиће.
28. апр. Cлужио у цркви Пре
ображења Господњег у Брусу.
30. апр. Велики Уторак. Служио Литургију Пређеосвеће
них Дарова у Лазарици, а увече Свету Тајну Јелеосвећења.

17. апр. Ухраму св Ђорђа у
Кру
шевцу служио Литургију
Пређеосвећених Дарова. У наставку је служен Велики канон Светог Андрије Критског.
19. апр. Cлужиo Литургију
Пређеосвећених Дарова у цр
кви Вазнесења Господњег у Ко
жетину кoд Александровца.
20. апр. Присуствовао Литур
гији у Лазарици где је дочекао
Епископа јегарског Г. др Пор
фирија, да би заједно присуствовали централној прослави
дана Војске Србије, одржаној
у Крушевцу.
Присуствовао часу веронауке
у парохијском дому св. Ђорђа.
Предавач је био архиманрит
отац Алексеј (Богићевић).
Угoстиo грчкe пoклoникe, нa
прoпутoвaњу крoз Србиjу (руски вицeкoнзул Бoрис, румунски и руски мoнaси, прo
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1. мај. Велика Среда. Служио
у цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини.
2. мај. Велики Четвртак. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини. Увече са братством цркве св. Ђор
ђа читао 12 Страдалних Јеван
ђеља.
3. мај. Велики Петак. Присуствовао служењу Царских часова у цркви Св. Ђорђа, где је
увече присуствовао служби
изношења Плаштанице. Потом
служио јутарњу службу са Ста
тијама у Покровској цркви на
Расини.
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4. мај. Велика Субота. Началствовао литургијским сабра
њем у Лазарици.

7. мај. Началствовао литур
гијом у храму Христовог Вас
крсења на Новом гробљу. Саслуживали: професор Богословског факултета у Београду протојереј-ставорфор др
Вла
димир Вукашиновић и
свештенство крушевачког намесништва.
8. мај. Угостио и уз пригодне
поклоне испратио за Призрен
ученике Призренске богосло
вије из ових крајева, са њихо
вим професорима.

5. мај. У поноћ служио Пасхално Јутрење у цркви Св. Ђор
ђа, а на Васкрс ујутру Вас
кршњу Литургију. Посетио
крушевачко породилиште, мај
кама, бебама и запосленима
поделио васкршња јаја. Увече,
у храму Св. Ђорђа служено је
Вечерње Љубави, на коме се
читало Јеванђеље на више је
зика.
6. мај. Други дан Васкрса и
празник св. великомученика
Георгија. У цркви Св. Ђорђа у
Крушевцу началствовао Ли
тургијом Његова Светост Па
тријарх српски Господин Г.
Иринеј уз саслужење епископа: нишког Јована и крушевач
ког Давида, декана Богословског факултета Предрага Пу
зовића, Архим. Јована (Радо
сављевић) и свештенства Епар
хије. Потом је Патријарх Г.
Иринеј пререзао славски колач храма и освештао ново
саграђени Епископски двор.

10. мај. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице
на Расини и пререзао славски
колач (Источни петак). Током
дана освештао Крст за градњу
Његошеве капеле на Багдали,
у присуству донатора, г. Љу
бомира Ћурчића и представника црквене и градске власти.

Београда са професором др
Владимиром Вукашиновићем.
20. мај. Уочи св. Јована Богослова, славе Теолошког факултета у Београду, присуст
вовао свеноћном бденију.
Од 21. маја до 1. јуна. Са
епархијским архијерејима Срп
ске Православне Цркве из Ота
џбине и расејања, на челу са
Његовом Светошћу Патријар
хом српским Г. Иринејем, уче
ствовао у редовном заседању
Светог Архијерејског Сабора
Српске Православне Цркве у
Београду.
26. мај. Началствовао Литур
гијом у Саборном храму у Новом Саду, уз саслужење Епископа бачког Г. Иринеја и ви
ше свештеника и ђакона.
2. јун. Служио у цркви Св. Вмч.
Ђорђа у Крушевцу.

11. мај. Положио камен теме
љац за фабрику пелета у Лепенцу. У вечерњим сатима у
Стопањи освештао звоно за
цркву Св Апостола Петра и
Павла у овом месту.
12. мај. Освештао цркву Свете
Недеље у Позлати.
19. мај. Началствовао Литур
гијом у Саборном храму у Кру
шевцу. Увече примио студенте Богословског факултета из
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3. јун. Уз бројне високопре
освећене митрополите и епископе СПЦ, саслуживао Ње
говој Светости патријарху срп
ском Господину Иринеју, који
је началствовао Светом Ли
тургијом у Нишу, на прослави
светих Константина и Јелене
у години јубилеја – 1700 година Миланског едикта.

