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УВОДНА РЕЧ

ЧИНИМО ДОБРО

К

ажу да, као што се свећа од свеће пали, тако и добро дело од доброг дела. Ако чинимо добро другима, можемо да очекујемо да
и они нама тако чине. Ниједно добро дело није узалудно. Макар
на њега и не буде одмах узвраћено, постоји Неко Ко ће наградити сваки
труд. Пре или касније – свеједно. Господ ништа не заборавља и свако
бива награђен по својим делима. Неко још у овом, овоземном животу,
али свако у оном другом, вечном, у Царству и слави Господа нашег Исуса Христа.
Многа су зла, неправде и увреде у овом свету. Када би увек враћали
око за око и зуб за зуб, брзо бисмо остали и без очију, и без зуба. Будимо
„брзи на опраштању и спори на освети“, да бисмо добро учинили и другима и себи. Другима, јер ћемо их можда тако уразумити да се постиде
и покају, и поправе себе; себи – јер смо можда помогли неком да се поправи, а награда од Бога неће изостати, и зато што смо учинили оно што
Спаситељ очекује од нас – да, сходно Њему који је мучитељима својим
све опростио молећи се за њих, понесемо венац увреда и понижења Истине ради, а који ће нам у вечности бити круна светости и блаженства.
Слично као у причи о мудрим и лудим девојкама (Мт. 25), нека буде
довољно уља у светиљкама нашим, у душама боголиким и богочежњи
вим. Светотајинским живљењем у Цркви, творењем добрих дела и уса
вршавањем у врлинама ми стално доливамо уље у светиљке душа наших, па тако постајемо спремнији да достојно дочекамо Спаситеља и
да без страха станемо пред Њега. Сетимо се само Његових речи: „Ви сте
светлост свету; не може се град сакрити кад на гори стоји. Нити се ужиже светиљка и меће под суд него на свећњак, те светли свима који су у
кући. Тако да се светли светлост ваша пред људима, да виде ваша добра
дела и прославе Оца вашега који је на небесима“ (Мт. 5, 14-16).
Није мудрост у бахатости, презиру, охолости, ниподаштавању, мржњи,
злоби. Све то срећемо на скоро сваком кораку, и увек закључујемо да
свет у злу лежи. Да бисмо нешто изменили, преобратимо грехе у врлине - презир у поштовање, охолост у смерност, гнев у трпељивост, мржњу
у љубав. Сагледајмо себе у целини, непристрасно, па тек онда говоримо
о другима. Зло око само зло препознаје, и само о туђем греху говори.
„Поправи себе, и већ је један неваљалац мање“ – стара је мудрост.
Послушајмо је. Сви. И Царство је Небеско пред нама.
(1996)
свештеник Радиша Јовановић
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ВЕРА ПРАВОСЛАВНА

Блаженопочивши Патријарх српски Павле

ИЗНАД ИСТОКА И ЗАПАДА

1)

(Православље даје највише могућности за оно што је
најпозитивније у нашем идентитету)

Н

***

исмо веру прихватили, нити је Свети Сава узео православље
из ината некоме, или да би били другачији од осталих, него
зато што је сматрао, и што су наши преци сматрали, да нам
православље даје највише могућности за оно што је најпозитивније у
нашем идентитету.
***
Заиста, православље пружа могућност сваком народу, да он на
калемљен на питому маслину Христову даје оне слатке и корисне
плодове. Једну племениту воћку са југа не можемо непосредно пре
садити у северне услове, али можемо је накалемити на основу онога
што је у тим условима већ навикло да живи. И можемо је оплеменити
тим калемљењем, како би давала заиста корисне и слатке плодове. То
је за нас православље.
***
За Јеванђеље је увек најбитније, како каже апостол Павле: Колико
до вас стоји, мир имајте са свима људима. Ми често ствар обрћемо, па
кажемо: „Ја хоћу, али најпре да то учини он.“ Ама то није у мојим рукама да ли ће он хтети мир и оно што је добро, али је у мојим рукама
и од мене зависи да ли ћу хтети. Ако ја искрено хоћу, ако искрено радим на томе, већ је пола ствари готово. Још само да он хоће и ствар ће
бити готова.
Ако ја нисам у могућности да сазнам све његове мотиве, због којих
је он такав, због чега не бих знао своје мотиве, зашто чиним оно што
је зло. У мојим је рукама да употребим снагу да исправим у себи оно
што је негативно. Ту је та ствар, оно најбитније. Када ми будемо такви,
када себе исправимо, умногоме ћемо схватити и онога другога. На тај
начин смо кривцу већ упола опростили. Тај моменат је важан и Црква
хришћанска на њега указује, да сваког од нас научи да чини добро, без
обзира хоће ли други то учинити или неће. Најбитније је да ја хоћу, јер
то од мене зависи.

1)

Патријарх српски Павле: Молитве и молбе, БИГЗ 1996.
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ПОРУКА

Светог и Великог Сабора Православне Цркве
православном народу и сваком човеку добре воље

П

есмом хвалимо и славимо Бога „ми
лосрђа и сваке утехе“ што нас је удо
стојио да се у току недеље свете Педе
сетнице (18. – 26. јуна 2016.) састанемо на
Криту, где су апостол Павле и његов ученик
Тит проповедали Јеванђеље у првим година
ма живота Цркве. Благодаримо Једном у
Тројици Богу што је благоволео да у једно
душности окончамо заседање Светог и Ве
ликог Сабора Православља који је сазвао
Васељенски Патријарх Вартоломеј уз сагла
сност Предстојатељâ помесних аутокефалних
Православних Цркава.
Верно следујући примеру светих Апостола
и богоносних Отаца, и овај пут смо проучили
Јеванђеље слободе „којом нас Христос осло
боди“ (Гал. 5, 1). Као темељ нашим бого
словским трагањима служило нам је уверење
да Црква не живи за себе. Она преноси све
дочење Јеванђеља благодати и истине. Она
свој васељени нуди дарове Божје – љубав,
мир, правду, помирење, силу Крста и Вас
крсења, ишчекивање вечности.
1. Први и основни задатак који је пред себе поставио Свети и Велики Сабор био је да
прокламује јединство Православне Цркве.

Постојеће јединство, засновано на светој
Евхаристији и апостолском прејемству (на
слеђивању, сукцесији) епископâ, треба да јача
и да доноси нове плодове. Једна света, сабор
на (католичанска, свеобухватна) и апостолска
Црква јесте богочовечанска заједница, пред
окушање и доживљавање Есхатона (будуће
коначне стварности Царства Божјег) у светој
Евхаристији. Као трајна Педесетница, она је
неућутни пророчки глас, присуство и све
дочење Царства Бога љубави. Верна једно
гласном апостолском Предању и светотајин
ском искуству, Православна Црква предста
вља аутентични продужетак Једне свете, са
борне и апостолске Цркве, као што исповеда
мо у Символу вере и као што нам потврђује
учење Отаца Цркве. Наша Црква доживљава
Тајну божанског домостроја (икономије)
спасења у свом светотајинском животу чије
средиште јесте божанствена Евхаристија.
Православна Црква изражава своје једин
ство и своју саборност (католичност, свеобу
хватност) помоћу сабора. Саборско начело
(синодалност) прожима њену организациону
структуру, као и начин на који се у њој доносе
одлуке и одређује њен даљи историјски ход.

5

ПОРУКА СВЕТОГ САБОРА

Аутокефалне Православне Цркве не предста
вљају конфедерацију Цркава него сачињавају
Једну свету, саборну и апостолску Цркву.
Свака локална Црква, служећи свету Евха
ристију, јесте присуство и пројављивање Јед
не, свете, саборне и апостолске Цркве на
једном месту, односно у одређеном месту. У
погледу православне дијаспоре у разним
земљама широм земнога шара, на Сабору је
одлучено да буде продужено функционисање
епископских сабрања, надлежних за једну
земљу или за више земаља, све док не буде
могућа примена канонске акривије (пуног
поштовања канонског поретка). У састав тих
сабрања улазе канонски епископи које одре
ђује свака аутокефална Црква понаособ и
који и даље припадају својој матичној Цркви.
Доследним функционисањем епископских
сабрања јемчи се поштовање православног
начела синодалности (саборског начела).
У току Светог и Великог Сабора наглашен
је значај досадашњих сабрања Предстојатељâ
и формулисан је предлог да Свети и Велики
Сабор постане установа која се понавља у
одређеним временским размацима.
2. Учествујући у божанственој Евхаристији
и молећи се за васељену, дужни смо да после
свете Литургије наставимо Литургију и сведо
чимо веру пред блискима и далекима, у складу
са јасном заповешћу Господа Христа пред
Вазнесење Његово: „И бићете ми сведоци у
Јерусалиму и у свој Јудеји и Самарији и до
краја земље“ (Дела ап. 1, 8). Поновна еванге
лизација Народа Божјег у савременим секу
ларизованим друштвима и евангелизација
оних који још нису познали Христа пред
стављају непрекидну обавезу Цркве.
3. Одазивајући се на дужност да сведочи
истину и своју апостолску веру, наша Црква
придаје велики значај дијалогу, поглавито
дијалогу са инославним хришћанима. На тај
начин се и остали хришћански свет тачније
упознаје са правим православним Светим
Предањем, са вредношћу светоотачког учења,
са литургијским искуством и вером право
славних хришћана. Дијалози које Православна
Црква води никада не значе компромис у
питањима вере.
4. Експлозије фундаментализма, уочљиве
у крилу разних религија, представљају израз

болесне религиозности. Трезвени међурели
гијски дијалог знатно доприноси изграђивању
узајамног поверења, мира и помирења. Уље
религијског доживљаја ваља употребљавати
да би се зацељивале ране, а не да би се распи
ривала ватра ратних окршаја. Православна
Црква без околишења осуђује ширење ратног
насиља, прогоне, изгон и мучко убијање при
падникâ верских заједница, принудно пре
веравање, трговање избеглицама, отмице,
мучења и одвратне ликвидације. Она диже
глас тешке оптужбе против оних који руше
храмове, верске символе и споменике кул
туре. Изражава своју посебну забринутост
због положаја хришћана и свих прогоњених
мањина на Средњем Истоку и другде. Упућује
апел светској заједници да заштити право
славне староседеоце тамошњих крајева и
друге тамошње хришћане, као и укупно ста
новништво тога подручја, које има нена
рушиво право да остане у својој отаџбини у
статусу равноправних грађана. Наш Сабор
позива све релевантне чиниоце да без одла
гања уложе систематске напоре да се прекину
ратни сукоби на Средњем Истоку, као и свугде
где и даље букте, и да се омогући повратак
прогнаних на њихова огњишта.
Посебан апел упућујемо моћницима Зем
ље да се потруде да мир и правда преовладају
у земљама из којих потичу избеглице. Жели
мо да подстакнемо политичке власти, грађане
и православне хришћане земаља у којима
ојађене избеглице траже уточиште да им и
даље пружају помоћ по својим могућности
ма, од свога сувишка или мањка.
5. Савремена секуларизација тежи ка ауто
номизацији човека од Христа и од духовног
утицаја Цркве, коју иначе самовољно пои
стовећује са конзервативизмом. Западна
цивилизација, међутим, носи на себи неиз
брисиви печат доприноса хришћанства у
великом временском трајању. Уз то Црква
показује спасоносни значај Богочовека Хри
ста и Тела Његова као места и начина живота
у слободи.
6. У оквиру савременог приступа браку
Православна Црква сматра нераскидиви од
нос љубави између мушкарца и жене „Тајном
великом“ која нас упућује на однос Христа и
Цркве. Исто тако, „малом Црквом“ назива
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породицу, која произилази из брака и пред
ставља једино јемство за васпитавање деце.
Црква стално наглашава вредност уздр
жања. Хришћанско подвижништво се коре
нито разликује од било каквог дуалистичког
аскетизма, који отуђује човека од живота и
од другог човека. Оно га, напротив, повезује
са светотајинским животом Цркве. Уздржање
се не тиче само монашког живота. Аскетски
етос је одлика хришћанског живота у свим
његовим појавним облицима.

***

Свети и Велики Сабор, осим конкретних
тема о којима је одлучивао, указује, сажето,
и на следећа онтолошка и актуелна савреме
на питања:
7. Што се тиче теме односа хришћанске
вере и позитивних наука, Православна Црква
избегава туторство над научним истражи
вањем и не заузима став по сваком научном
питању. Она благодари Богу што научницима
даје благодатни дар да откривају непознате
стране Божје творевине. Савремени развој
позитивних наука и технологије доноси ко
рените промене у нашем животу. Он нам
пружа значајне услуге као што су олакшан
свакодневни живот, суочавање са озбиљним
болестима, лакша комуникација међу љу
дима, истраживање свемира и тако даље. И
поред свега тога, има и разноврсне негативне
последице као што су манипулисање сло
бодом, постепено губљење драгоцених тра
диција, упропашћивање природне околине
и оспоравање моралних вредности.
Научно знање, маколико се развијало нај
бржим могућим темпом, не покреће човеко
ву вољу нити даје одговор на озбиљне етичке
и егзистенцијалне проблеме, на трагање за
смислом живота и света. Ови проблеми изи
скују духовни приступ, што Православна Црква
и чини уз помоћ биоетике засноване на хри
шћанској етици и на светоотачком учењу.
Напоредо са поштовањем слободе научног
истраживања Православна Црква указује на
опасности које се крију иза одређених научних
достигнућа и наглашава човеково достојан
ство и његово божанско назначење.
8. Очигледно је да су данашњу еколошку
кризу изазвали духовни и етички узроци. Она

је укорењена у незаситој грамзивости и себи
чности које воде у неразумно искоришћавање
природних богатстава, оптерећеност атмо
сфере штетним загађењима и промену климе.
При хришћанском сагледавању проблема
тражи се покајање за злоупотребе, уздржљи
вост и аскетски етос као лек за прекомерну
потрошњу.
Човек истовремено мора да негује у себи
свест о томе да је само „економ“ (управитељ
у име домаћина), а не власник творевине
Божје. Православна Црква непрестано нагла
шава да и будући нараштаји имају право на
природна добра која нам је поверио Творац.
Из тог разлога и она активно суделује у раз
ним међународним еколошким подухватима,
а први септембар је одредила за дан молитве
за заштиту природне околине.
9. Насупрот силини уравниловке и безли
чној хомогенизацији, спровођеној на разноразне начине, Православље се заузима за
поштовање идентитета и самосвојности
људи и народâ. Оно се противи осамостаљива
њу економије у односу на човекове основне
потребе и њеном претварању у циљ по себи.
Напредак људскога рода не зависи само од
раста животног стандарда или пак од напре
тка економије на уштрб духовних вредности.
10. Православна Црква се не меша у поли
тику. Њена реч остаје препознатива, али је
и пророчка јер испуњава дужност заузимања
за човека. Људска права се данас налазе у
средишту политике као одговор на савремене
друштвене кризе и политичке преокрете, а
за циљ имају заштиту грађанина од државне
самовоље. Наша Црква придодаје том циљу
такође обавезе и одговорност грађана, као и
потребу сталне самокритике политичарâ и
грађана ради суштинског бољитка друштва.
Она превасходно наглашава да, кад је реч
о човеку, православно „треба“ превазилази
видокруг устаљених људских права. Јер, „већа
од свега“ јесте љубав какву нам је открио
Христос и каквом су живели они који су Му
верно следили. Инсистира још и на томе да
темељно људско право јесте и заштита верске
слободе, односно слободе савести, веровања,
богослужења и свих његових индивидуалних
и колективних израза, а то обухвата и право
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сваког верника и сваке верске заједнице да
своје верске дужности врши слободно од
сваког државног уплитања, као и право на
јавно религијско поучавање.
11. Православна Црква се обраћа младима,
који трагају за пуноћом живота, за животом
пуним слободе, правде и стваралаштва, али
и љубави. Она их позива да се свесно прикључе
њој, Цркви Онога Који је Истина и Живот.
Позива их да дођу и да са собом донесу
црквеном Телу своју виталност, своје немире
и недоумице и своја очекивања. Млади не
представљају просто будућност Цркве него и
њену динамичну, стваралачку садашњост на
локалном и универзалном нивоу.
12. Свети и Велики Сабор је пред нама
отворио хоризонт за савремену многообра
зну васељену. Нагласио је нашу одговорност
у простору и времену, притом свагда у пер
спективи вечности.
Чувајући неокрњеним свој светотајински
и сотириолошки карактер, Православна Цр
ква је осетљива за бол и егзистенцијалну
узнемиреност народâ и за њихов вапај за
правдом и миром. Она „из дана у дан“ бла
говести спасење Господње и објављује међу
племенима земаљским славу Његову, „у свим
народима чудеса Његова“ (ср. псалам 95).
Молимо се да вас „Бог сваке благодати,
Који вас позва у вечну Своју славу у Христу
Исусу, … пошто мало пострадате, усаврши,
утврди, укрепи, утемељи; Њему слава и сила
у векове векова. Амин“ (I Петр. 5, 10 – 11).

+ Филаделфијски Мелитон
+ Француске Емануил
+ Дарданелски Никита
+ Детроитски Николај
+ Сан-Франциски Герасим
+ Кисамски и селински Амфилохије
+ Корејски Амвросије
+ Силивријски Максим
+ Адријанопољски Амфилохије
+ Диоклијски Калист
+ Јерапољски Антоније, на челу православних
Украјинаца у САД
+ Телмиски Јов
+ Хариупољски Јован, на челу патријаршијског Егзархата православних парохија руске традиције у Западној
Европи
+ Ниски Григорије, на челу православних Карпаторуса у
САД
Делегација Александријске Патријаршије
+ Леонтопољски Гаврило
+ Најробија Макарије
+ Кампалски Јона
+ Зимбабвеа и Анголе Серафим
+ Нигеријски Александар
+ Триполиски Теофилакт
+ Рта Добре Наде Сергије
+ Кирински Атанасије
+ Картагенски Алексије
+ Муанзе Јероним
+ Гвинејски Георгије
+ Ермопољски Николај
+ Иринопољски Димитрије
+ Јоханесбуршки и преторијски Дамаскин
+ Акре Наркис
+ Птолемаидски Емануил
+ Камерунски Григорије
+ Мемфијски Никодим
+ Катанге Мелетије
+ Бразавилски и габонски Пантелејмон
+ Бурундијски и руандски Инокентије
+ Мозамбички Хризостом
+ Њеријски и Горе Кенијске Неофит
Делегација Јерусалимске Патријаршије
+ Филаделфијски Венедикт
+ Константине Аристарх
+ Јордански Теофилакт
+ Антидонски Нектарије
+ Пеле Филумен

+ Константинопољски Вартоломеј, председник
+ Александријски Теодор
+ Јерусалимски Теофил
+ Српски Иринеј
+ Румунски Данило
+ Нове Јустинијане и свега Кипра Хризостом
+ Атински и све Јеладе Јероним
+ Варшавски и све Пољске Сава
+ Тиране и све Албаније Анастасије
+ Прјашевски и све Чешке и Словачке Растислав

Делегација Српске Цркве
+ Охридски и скопски Јован
+ Црногорско-приморски Амфилохије
+ Загребачко-љубљански Порфирије
+ Сремски Василије
+ Будимски Лукијан
+ Новограчанички Лонгин
+ Бачки Иринеј
+ Зворничко-тузлански Хризостом
+ Жички Јустин
+ Врањски Пахомије
+ Шумадијски Јован
+ Браничевски Игнатије
+ Далматински Фотије
+ Бихаћко-петровачки Атанасије
+ Будимљанско-никшићки Јоаникије
+ Захумско-херцеговачки Григорије
+ Ваљевски Милутин
+ Максим у Западној Америци

Делегација Васељенске Патријаршије
+ Карелијски и све Финске Лав (Леон)
+ Таљински и све Естоније Стефан
+ Пергамски Јован
+ Амерички Димитрије
+ Немачки Августин
+ Критски Иринеј
+ Денверски Исаија
+ Атланте Алексије
+ Принчевских острва Јаков
+ Прикониски Јосиф
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+ Иринеј у Аустралији и на Новом Зеланду
+ Крушевачки Давид
+ Славонски Јован
+ Андреј у Аустрији и Швајцарској
+ Франкфуртски и у Немачкој Сергије
+ Тимочки Иларион
Делегација Румунске Цркве
+ Јаша, Молдавије и Буковине Теофан
+ Сибињски и трансилвански Лаврентије
+ Вадски, Фелеачки, Клужа, Албе, Крисане и Марамуреша Андреј
+ Крајове и Олтеније Иринеј
+ Темишварски и банатски Јован
+ Западноевропски и јужноевропски Јосиф
+ Немачке и Средње Европе Серафим
+ Трговиштански Нифонт
+ Алба Јулије Иринеј
+ Романски и бакауски Јоаким
+ Доњодунавски Касијан
+ Арадски Тимотеј
+ Амерички Николај
+ Орадее Софроније
+ Стрехајски и турнсеверински Никодим
+ Тулсејски Висарион
+ Салазе Петроније
+ Угарски Силуан
+ Италијански Силуан
+ Шпански и португалски Тимотеј
+ Северноевропски Макарије
+ Плоештија Варлаам, патријаршки викар
+ Ловишта Емилијан, викар архиепископа римничког
+ Викински Јован Касијан, викар архиепископа у Америци
Делегација Кипарске Цркве
+ Пафски Георгије
+ Китијски Хризостом
+ Киринијски Хризостом
+ Лемески Атанасије
+ Морфски Неофит
+ Константијски и амохостски Василије
+ Кикоски и тилиријски Никифор
+ Тамаски и оринијски Исаија
+ Тримитунтски и лефкарски Варнава
+ Карпасијски Христофор
+ Арсинојски Нектарије
+ Аматунтски Николај
+ Лидре Епифаније
+ Хитарски Леонтије
+ Неапољски Порфирије
+ Месаријски Григорије

Делегација Јеладске Цркве
+ Филипâ, неапољски и тасоски Прокопије
+ Перистеријски Хризостом
+ Илијски Герман
+ Мантинијски и кинуријски Александар
+ Арте Игнатије
+ Дидимотиха, Орестијаде и Суфлија Дамаскин
+ Никејски Алексије
+ Нафпакта и Светога Власија Јеротеј
+ Самоски и икаријски Јевсевије
+ Касторијски Серафим
+ Димитријадски и алмирски Игнатије
+ Касандријски Никодим
+ Идре, Спецâ и Егине Јефрем
+ Серски и нигритски Теолог
+ Сидирокастра Макарије
+ Александрупољски Антим
+ Неапољски и ставропољски Варнава
+ Месинијски Хризостом
+ Илијски, ахарнски и петрупољски Атинагора
+ Лангадски, литијски и рендински Јован
+ Нове Јоније и филаделфијски Гаврило
+ Никопољски и Превезе Хризостом
+ Јерисоски, светогорски и ардамедијски Теоклит
Делегација Пољске Цркве
+ Луцки и познањски Симон
+ Лублински и хелмски Авељ
+ Бјалисточки и гдањски Јаков
+ Сјематицки Георгије
+ Горлицки Пајсије
Делегација Албанске Цркве
+ Корчански Јован
+ Аргирокастра Димитрије
+ Аполонијски и фијерски Николај
+ Елбасански Антоније
+ Амантијски Натанаил
+ Вилидски Астије
Делегација Чешко-Словачке Цркве
+ Прашки Михаил
+ Суберка Исаија
*
Швајцарски Јеремија, на челу Свеправославног секре
таријата Светог и Великог Сабора

Са грчког превео: епископ бачки Иринеј
Преузето са званичног сајта СПЦ (www.spc.rs)
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БЕСЕДА АРХИМАНДРИТА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА

Архимандрит Јустин Поповић

Беседа на празник
Светог Оца Николаја
1966. године у манастиру Ћелије

Е

во Празника када су сви Срби на нога
ма! Срби на земљи, Срби на Небу! Зе
маљска Србија и Небеска Србија! Све
је уједињено! У чему? У молитви, коме? - Великом и чудесном Светитељу Божјем, Светом
Оцу Николају Чудотворцу! Данас је много
више његових свечара на Небу него на земљи.
Данас око половине Срба слави Светог Оца
Николаја на земљи. А на небу безброј његових
преминулих свечара. А друга половина уче
ствује у молитви, у уздасима великом Све
титељу Божјем. Никад се са српске земље не
диже више молитава, него данас! Никад се
са српске земље не диже ка Небу више моли
твених и вапајних уздаха, него данас! Данас
је чудесан Светитељ Божји, свемилостиви,
благи, кротки и добри ујединио сва срца
српска. Не само српска, него широм света
славе сви хришћани. Нема Светитеља међу
Светитељима који је тако омиљен српскоме
роду. Два владара, два духовна владара вла
дају српском душом: Свети Отац Николај и
Свети Сава. То су два Светитеља Божја која
имају власт над српском душом, над нашом
историјом. Владају српском историјом. Нико
није толико душа српских предао ка Богу као
њих двојица. Нико није тако сјајно, тако
славно, тако архангелски, тако херувимски
Еванђељем Христовим просвећивао род срп
ски као Свети Николај и Свети Сава. Два
чудесна Светитеља Божја, два вечна владара
српских душа и српске историје. И док они
владају српском душом, дотле ће и бити Срба,
дотле ће и бити благослова Божјег на српској
души и на српској земљи. А када њих и ако
њих Срби буду оставили, оставили су себе,
оставили су Небо, оставили су Рај, и свесно
се ринули, ринули у загрљај свих демона и
свих ђавола.
Зашто њега толико свет воли? Зашто се
њему свет толико обраћа? Зашто и српски

народ толико слави њега, више него ли ма
кога од других Светитеља? Зато што се на
њему испунило Еванђеље Христово! У дана
шњем Еванђељу вели се да је за Спаситељем
„ишло безброј људи са свих страна“1), нарочито
много болесника од најразноврснијих боле
сти. Све је хрлило Њему „да Га чује и да се
исцељује од Њега“. Како се вели у светом Еван
ђељу: „из Њега су излазиле силе и исцељиваше
их све“, све, све! Од најопасније смртоносне
болести није нико остао неисцељен! „Из Њега
излазише силе и исцељиваше их све“2). Та чуде
сна сила није сила од људи него од Господа
Христа.
Та сила, брате, та сила ето излази и пролази
кроз Светог Оца Николаја Чудотворца и исце
љује све који му се обраћају ма каквом мол
бом, били болесни ма каквом болешћу духо
вном или телесном, били ма у каквој невољи
и муци - из њега излази сила и исцељује све!
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Ето тајне његове! Ето зашто му се ми сви, и
сав српски род, и сви људи широм света, тако
усрдно и непрекидно и често обраћају. Из
њега излази сила и помаже свима. Који је то
човек, који је то хришћанин који се обратио
Николају Чудотворцу, а да није био услишен,
да он није био у помоћи њему?! Не само
милостив, него и свемилостив! И ко му се
једном обратио и доживео његову помоћ, он
ће га често и врло често и најчешће призивати
у помоћ као великог и хитрог Помоћника
Божјег, увек готовог да с Неба слети на земљу,
да умири душу, да услиши молитве, да исцели
болне, да утеши тужне, да нахрани гладне.
Откуд та милост Божја Светом Николају?
Откуда баш да кроз њега та сила Божја тако
се излива и исцељује све? Господ је Христос
сав у Цркви Својој, Господ Христос сваком
Светитељу и свима Светитељима даје ту силу
која је у Њему, и кроз Цркву Христову та се
сила лије на овај земаљски свет. То је оно што
спасава овај свет од последње и завршне
погибије и пропасти. То је оно што држи овај
свет још увек, овај безбожни страшни свет,

још држи у животу, у постојању! Та велика
милост Господа Христа исцељује људе од
греха, исцељује људе од свих патњи, од свих
мука, и олакшава им све то.
Откуда, откуда да Господ тако изобилно
излије ту силу, и непрекидно је излива кроз
Светог Оца Николаја Чудотворца? Откуда?
Отуда што је он, како се вели у његовој дана
шњој песми, свечаној песми „испунио Еванђеље
Господа Христа“, испунио Еванђеље, а то значи
примио у себе Васкрслог Господа Христа,
примио сву Његову силу у себе, Њега лично
примио, примио сва богатства која Господ
Христос даје човеку за веру у Њега. Ето, испу
нио је Свети Отац Николај и реч Божју, и зато,
као награду, добио Божанску силу, Божанску
силу која исцељује од свих болести, од свих
смрти, од свих недаћа, од свих недуга. Силу
вере Христове, јер вера у Свето Еванђеље јесте
у сили Божјој.3) Ту силу вере имао је Свети
Николај, имао је непрекидно он, који ето
живи… на земљи, а сад, живи на Небу, и увек
је спреман да сиђе на земљу, и силази и оби
лази земљу да спасе срца људска. Сила вере,
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ето шта је носило и шта носи Светог Николаја.
Да, у његовом данашњем тропару, у најважни
јој песми данашњој и молитви, он се назива
„правилом вере“. Како он верује, Свети Нико
лај, то је права вера! Како верује тако и ти
веруј! Ето ти спасења, ето ти силе Божје, ето
ти Духа Божјег, ето ти богатства Небеског, ето
ти Царства Божјег. Он је овом свету донео
такву силу, смирен, увек на голубијим ногама,
увек на нешумним крилима лети и долеће.
Сва та сила којом он помаже људима, то је
сила његовог љубљеног Господа Исуса. Зато
се опет у данашњој песми вели за њега, да је
он „образац кротости“, образац кротости!
Како он, дакле, вели: “Господе, ја, ја човек, ја
сам прах и пепео, ја сам земља и иловача,
трулеж; али Ти, Ти дајеш Божанску силу“.
Он је био сав смирен пред Господом Хри
стом, сав ништаван, увек готов да исповеди:
Господе, па шта је мој дух према Твоме Духу?
- Ништа. Шта је мој ум, шта је моје срце, шта
сам ја, Николај Чудотворац, пред Тобом? - Ја
сам прах и пепео ако Ти не дајеш мени Твоје
силе, ако Ти ниси у мени. Јер, од Тебе, од Тебе
је моја бесмртност, од Тебе моја сила, од Тебе
моја моћ, од Тебе моја вечност, од Тебе је
моја Вечна Истина. Све је Господе од Тебе!
- Стекао је смирење високо, то јест смирено
шћу својом досегао високе божанске ствари.
Какве? Богатства Неба, сва богатства Божја
стекао. Царство Небеско. Његове молитве
уводе толике душе у Царство Небеско. Ко је
већи богаташ од њега? Он смерни, монах
најпре, а онда епископ и архиепископ Цркве
Православне.
Све што човек има смрт му однесе: имање,
тело, очи, уши, све то однесе смрт. Шта је
Света душа? - Душа његова која иде пред
Господа. Зато се он још на земљи, као млад
човек одрекао свега, отишао у монахе да сав
служи Господу Богу. И служио Му свим срцем,
свом душом, свом снагом, свим бићем својим!
Ишао за Њим. Није се окретао ни лево ни
десно4). Пред њим Господ Христос, око њега
Господ Христос, Он испред њега увек иде ка
Царству Божјем и води. За њим увек Свети
Николај. Пуки сиромах који се одрекао свега,
свега имања свог, одједанпут је постао бо
гаташ. Вели се опет у тропару његовом дана

шњем: да је он стекао и „нишчетоју богатаја“,
то јест „сиромаштвом стекао је богатство“,
богатства сва. Чија? - Божанска богатства.
Богатства Неба, богатства која не пролазе,
која не труну. Ето, то је својим сиромаштвом
стекао велики Светитељ Божји и Монах и
Епископ Николај Чудотворац. Да, човек који
ништа нема, а све има. Ништа нема од оног
што људи сматрају да треба имати: ни куће,
ни кућишта на земљи, ни крова над главом,
али има све, све оно што је непролазно, а то
је богатство које даје Господ Христос.
Ето зашто га славимо. Он сав Христов, он
сав Христоносац, он сав пун Вечне Истине
Христове, Вечног Живота Христовог, Вечне
Милости Христове. Нико као он није тако
свим бићем својим, просећи милостивост
Господа Христа, и сам постао милостив. То
је она Вера коју Господ тражи: „Будите милостиви, као што је Отац ваш Небески мило
стив“5). Ако је ико од људи ту милостивост
достигао у највећој мери, то је онда несумњи
во Свети Владика Николај Чудотворац.
И зато њему, свемилостивом, слободно се
увек обраћај и кад си у најтежем греху, у
најтежем паду, у најтежој страсти, у најтежој
муци и невољи и бризи, ти завапи: „Помози,
Свети Оче Николаје! Опрости и помози!“
Притећи ће у помоћ, неће он оставити, неће
никад оставити никога, ма колико био гре
шан, ма колико био недостојан. Он милошћу
и милостивошћу својом Божанском и Христо
ликом покрива све наше грехе, све наше не
воље, све наше страсти, и готов је да заплаче
увек над сваким од нас, да му помогне, да га
пригрли, да га поведе путем Христове Истине
која кроз Истину Вечну води у Живот Вечни.
Зато, зато и увек зато ми тако чудесно во
лимо и прослављамо Светог Оца Николаја
Чудотворца, који нека нас по милости својој
увек има у молитвама својим. Ми њега про
слављамо на земљи; нека он, измоливши нам
опроштај грехова, прослави нас на Небу, да
нас Господ њега ради помилује и спасе и
отвори нам све двери Царства Небеског. Да
нас он, он чудесни Светитељ Божји, води и
предводи и у овом и у оном свету.
Амин.
Нап.: 1) Лк. 6,17-19 2) Лк. 6,19 3) 1 Kop. 2,5 4) Лк. 9,62 5) Mт. 5,47
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Јоанис Тарнанидис

Словенска азбука:

њени ствараоци и улога васељенског патријарха
и византијског цара

У

целом раздобљу од 6. века – када су
Словени почели да силазе према Балкану и централној Европи, да насе
љавају те територије и да стварају властите
кнежевине – па до средине 9. века, не изгледа
да су користили неко своје нарочито писмо.
Међутим, било би нелогично да неко поми
сли да су живели међу много културнијим
народима свога доба, немајући неки начин
комуникације. Трговина, саобраћај, ратови,
мировни споразуми и савези, захтевали су
одређену формулацију за коју не знамо да ли
се одвијала усмено или путем мимике. Ин
формације које имамо, и поред тога што нису довољне нити увек непосредне, дозвољава
ју нам да претпоставимо да су се Словени
обично служили писмом и у већој мери и
језиком народа међу које су се настанили и
оних који су са њима имали чешћи контакт.
Један Словен, писац из 10. века, познат у нау
ци као Црноризац Храбар, у свом делу О
писменех, обавештава нас да Словени и после
свог крштења за дуго времена нису имали
своје писмо, служећи се или грчким или
латинским словима. Ово значи да у централ
ној Европи и западној страни Илирика, где
су хришћанство проповедали западни мисио
нари, Словени су користили латински, док у
ширем балканском простору и југоисточно,
где је владао византијски утицај, грчки. Упо
треба ових језика је била врло ограничена и
механичка. Словенски језик је остао нера
звијен до седме деценије 9. века, када је Ви
зантија отпочела са његовом систематском
обрадом и уздизањем на нивое других вели
ких језика који су имали формулисане: Свето
Писмо, Предање и догмате Цркве. Ова поли
тика, сагласно са оним што је горе речено,
проистицала је из потребе да се и Словени
упишу у хришћанску породицу, што ће уједно
олакшати и примену политичког утицаја од
стране хришћанске Византије…

Тако су се Словени на Балкану, осим се
верозапада који је био окренут Риму, на по
четку обавезали да науче грчки литургички
часослов (вечерње, јутрење, литургија…) и
да читају неке грчке уобичајeне фразе и мо
литве, као што су: Господе помилуј, Свети
Боже и Оче наш. Али богослужбени језик и
даље је био неразумљив. Беседа, катихетика,
еванђелска наука и остала богослужбена и
црквена комуникација није могла да се оства
ри на страном грчком језику. Требало им је
споразумевање на словенском.
Ово дело је почело 862. године ангажова
њем Кирила и Методија. Оно што је посебно
значајно и што треба подвући, јесте да сви
извори и сведочанства показују словенско
писмо као надахнуће и несебичан принос
Византије Словенима.
Иницијатива за покретање писма дошла
је од моравског кнеза Растислава. Моравски
народ је имао потребу да буде научен хриш
ћанској вери на свом језику. Он ово дело није
поверио неком од својих поданика. Зашто,
као што је било могуће, да људи који су знали
латинско писмо, а у неком тренутку и латин
ски језик, нису били у могућности да оформе
било какву азбуку и за свој језик? Све ово, и
чињеница да откриће словенског писма бива
на крају поверено солунској браћи, јасно
показује да садржај писма (писмености), у
оно доба, није био само технички проблем.
Слово је било обавијено тајном и представља
ло је свети чин. Његово стварање дакле, и
поред било каквих техничких проблема, ана
логно је захтевало ауторитет који може да се
наметне једном целом народу и да има у виду
и остала писма културног и нeзависног света.
Ово су биле тешкоће које Растислав није мо
гао сам да превазиђе.
Редакција прве словенске азбуке, поред
било каквог идеализованог погледа, постала
је неоспоран плод пословања и преговарања
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и договарања између византиског цара и моравског кнеза.
Превођење Светог Писма на старословен
ски око средине 9. века образовало је темељ
стварања једног културног света. За Цркву,
преводилачка борба солунске браће и њихо
вих сарадника постала је постављење камена
темељца за понашање васељенског патријар
ха према новим хришћанским заједницама
другог језика и националности. Удаљеност од
византијске писмености и одобравање наро
читог словенског писма за превођење светих
текстова било је несумњиво један велики
пример слободољубивог понашања Патри
јаршије према новооснованим црквама, у
које ће касније пренети аутономију, а у на
ставку и потпуну аутокефалију.
Од посебног је значаја чињеница да се
појава Светог Писма и превод светих текстова
на сиромашни и „варварски“ језик Словена
десио у периоду посебне осетљивости Визан
тинаца према форми богослужења, који је
настао у периоду иконоборачких размирица.
Ова чињеница добија на додатном значају
ако се узме у обзир саборно признање и одо
брење ове новине од стране Цркве, будући да
је предложено од цара, благословено од пат
ријарха и постало дело личног труда групе
монаха. Логично да у овом случају, као и у
ранијем, није била потребна синодска одлука,
јер нови превод је био производ љубави а не
раздора и несугласица. Да превод светих
текстова на словенски језик није био „заноктица“ у животу Цркве, јасно се види у поме
тњи коју је изазвао код латинског свештен
ства. Са њихове стране је постојала јасна и
жучна реакција која је, како сведоче житија
Светог Кирила и Методија, праћена од ана
логне аргументације; развила се теорија тро
језичника у складу са којом еванђеље и бого
служење могли су да се преписују само на
три језика на којима је и написан епиграф на
крсту: „Исус Назарећанин цар јудејски“, дакле
на јеврејском, грчком и латинском. У сушти
ни став латинског клира је био индиректан
начин искључења религијске слободе ново
крштених народа, кроз директно потчињење
папској контроли и власти. Свакако би тре
бало на овом месту да подсетимо да став

водећих свете столице није увек био у складу
са горе наведеним. Међутим, овај случај је у
великој мери донео пометњу унутар западне
Цркве, изазвао је контрадикторне папске
одлуке, оптеретио је локалне саборе и резул
тирао је осудом коришћења словенског језика
у богослужбеном животу.
Код горе наведених кратких извештаја
јасно се види да питање језика није било ван
опште стратегије и конкурентних планова
између Цариграда и Рима. Тако, ако Рим,
спроводећи одређени систем управе, није
дозволио полифонију у богослужењу плаше
ћи се проширивања богонадахнутости и но
вих ауторитета који би се измакли његовој
контроли, Цариград је искористио баш ту
полифонију и слободно изражавање ново
крштених Словена да би их придобио под
своју сферу утицаја.
Истовремено можемо констатовати да
источна Црква ни у ком случају није при
својила богонадахнутост за грчки језик ис
кључујући ову привилегију другим нацио
налним језицима. Према житију Константина
– Кирила, старословенски превод светих
текстова настао је онда када је Бог открио
словенски језик у светоме.
Из молбе кнеза Растислава цару Михајлу
III јасно се огледају две врло важне инфор
мације, који ће имати важну улогу у наред
ним потезима цара и мисионарске групе.
Прво, народ је већ био крштен, држао је
хришћански закон и неко богослужбено пре
дање које је требало византијски мисионари
да преведу на словенски и можда допуне или
измене; и друго, Византија је била позната
као централни извор одакле су излазили
тачни и добри закони, дакле, учење и богослужбено предање хришћанске вере. Ово је
изгледало као посредно одбацивање „закона“
коме су Словени већ били научени.
Свакако да је посланство чинило основни
принцип спољашње политике императора и
снажно оружје у рукама византијске државе
против варварских народа који су је време
ном угрожавали, али не можемо да прихва
тимо да је цар имао као прву замисао чисто
религијски и култни циљ, који су мисионари
следили. Ово унутарцрквено и еклисиолошкo
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СЛОВЕНСКА АЗБУКА

питање свакако је подразумевало и имало за
циљ увођење једног страног и „варварског“
језика у богослужење. Ван сваке сумње је да
је проблем увођења словенског језика у бого
службену праксу источне Цркве решио па
тријарх у договору са осталим црквеним
великодостојницима Цариграда.
Самодржац је био свестан претходних
несигурних покушаја решења нарочитог пис
ма за словенски језик. Конкретно, када је
Константин попунио недостатак словенског
писма, цар му је одговорио: „Колико мој деда,
толико и мој отац и многи други који су то
желели (азбуку) нису је нашли.“ Овај одломак
критикују многи научници. Међитим, научни
свет ипак прихвата да је мукотрпно дело
стварања словенске азбуке и превода светих
текстова на словенски језик почео много
раније, а да је закључен од стране браће Ки
рила и Методија, у другој половини 9. века.
Остаје свакако непознато где је могло да
почне све ово пре њих двојице, или тачније,
пре њиховог избора и крајњег поверавања

њима овог великог мисионарског подухвата
у свету Словена.
Покушаји превођења богослужбених тек
стова на словенски језик почели су од стране
источне Цркве много раније него што су света
браћа преузела овај посао и наравно, по запо
вести византијског цара. Верујемо да Солун,
ако и није имао предвођење у овом сектору
утеловљења Словена у хришћанску веру,
посредством њиховог језика тј. прилагођава
ња хришћанског учења на локални словенски
језички дијалект, логично је да није могао да
се налази ван било које сличне активности.
Отпор западног клира остао је непромен
љив према апсолутистичким начелима и
предањима западне Цркве, док се противила
посвећењу једног језика, зато што ће управо
он да образује чврст и непоколебљив темељ
једне источне и одабране словенске културе,
копије и одсјаја Византије.
Превод: Никола Јоцић. Извор: Ιωάννης Χ. Ταρνανί
δης, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ, Θεσσαλονίκη 2004, 131–165.
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ПОУКЕ СТАРЦА СЕВАСТИЈАНА КАРАГАНДИНСКОГ

Поуке старца Севастијана
Карагандинског
„Треба волети Творца свом душом, свом
снагом и свом мишљу: мислити, промишљати,
расуђивати о Богу и Његовом благу које нам
шаље. Јер Он види све наше помисли, жеље, и
намере према Њему и ближњем којег волимо
зарад његовог спасења, а не због себе самих.“
„Срце је тврђе од камена, тврђе од наков
ња. Лакше је чекићем разбити наковањ, него
скрушити срце човечије“.
„Блажен је онај који испуњава вољу Божи
ју, а не своју сопствену вољу угађања телу“.
„Онај који испуњава своју вољу има страх
роба привезаног за земаљска блага. Ко не
стекне страх Божији, вољу Божију не може
творити.“
„Моли од Бога чистоту срца и опроштај
грехова, скрушавајући се у покајању за учи
њено и сматрајући себе најгорим од свих. И
Сам Господ ће доћи к теби и осетићеш такву
радост у срцу, за коју свет не зна“.
„Само у Цркви човек обнавња душу и до
бија утеху у својим патњама и болестима“.
„Господе, ухвати наше срце и очисти! Господ ће сићи у наша срца када Му отворимо
врата смирењем, трпљењем, чистотом, цело
мудријем, кротошћу, добрим делима, љубав
љу према ближњим, а најпре молитвом к Богу, послушањем, уздржањем душевних и телесних осећања, помисли. Затварамо врата
неуздржањем, нечистоћом осећања, помислима, нетрпљењем патњи и болести, ропта
њем, незахвалношћу, узвраћањем зла за зло“.
„За наше грехе и страсти нису криви ни
вино, ни жене, ни новац, ни богатство, као
што неки желе да се оправдају, већ наша неу
мереност. Пијанице окривљују вино, блудници и блуднице окривљују жене или мушкарце, среброљубиви новац, богати богатство , и
т.д. Из тога проистиче, да уколико не би било
вина, жена, новца, богатства, онда не бисмо
ни грешили. Бог је све премудро и прекрасно
устројио. Али од неразумне употребе и кори
шћења ствари настаје зло“.
„До саме смрти бој се пада, и не уздај се у
своју снагу, него само у помоћ Божију, дози
вајући Га са смирењем у молитви.“
„Шта је најскупље на свету? Питао је своју
духовну децу преподобни Севастијан, и од-

говарао: Време! Шта трошимо бескорисно,
не жалећи? Време! Над чим не стрепимо и
шта занемарујемо највише од свега? Време!
Губимо време-губимо себе! Губимо све!“
„Време је дато од Господа за правилно
коришћење ради спасења душе и за задобија
ње будућег живота. Време треба распоре
ђивати као што добар домаћин распоређује
сваки новчић-који је за шта. Сваки има своју
намену. Тако ћемо и време распоређивати
корисно, а не за празне разговоре, весеља,
забаве, пирове…“
„Питаће Господ што смо украли време за
своје прохтеве, а не за Бога, нити на корист
душе.“
„Не треба да се поноси онај ко се редовно
причешћује, нити да очајава онај коме околности то не дозвољавају. Дешава се да се пред
сам крај човек удостоји да се причести за
спасење душе.“
„Треба стајати пред лицем Божијим и у
срцу Га носити. А Он улази у чиста срца, која
нису испуњена гордошћу, блудом, нечисто
ћом и другим гресима и пороцима.“
„Увек говорите истину и немојте се смеја
ти. У смеху и претераној слободи је зачетак
блуда.“
„Ако не милујеш ближње, и још горе, ако
не прашташ, како ћеш онда од Господа тражити милости и опроштај?“
„Господ ће лишити среће неблагодарне
људе, који су заборавили своје родитеље, заборавили њихов труд и бригу.“
„Заволи чистоту као зеницу ока, да би био
храм Божији, и сасуд жељени. Немогуће је
без целомудрија сјединити се са Богом.“
„Здравље, то је дар Божији. Грешно је пред
Богом злоупотребљавати своје здравље.“
„Све вас молим: тешите једни друге, живите у љубави и слози, никада не дижите глас
једни на друге. Ништа друго не тражим до
вас. То је најважније за спасење. Овде је све
привремено, непостојано, зашто се о томе
бринути, зашто сакупљати. Све ће брзо проћи.
Треба мислити о вечном.“
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Приредио:
прота-ставрофор Драги Вешковац

РАДОСТ ПОКАЈАЊА

Неочекивана
радост покајања
- Покајањем ћемо се спасти сви, без изузетка.
- Неће се спасти само они који неће хтети да се покају.

Р

еч покајање потиче од словенске речи
кајат (осуђивати), па отуда реч окајани
у црквенословенском и руском језику
значи достојан осуде. Осуђивати другог је
грех, али самоосуда је покајање, тачније,
један елемент покајања. Покајање је спој,
рекло би се, двају противречних појмова беспоштедне самоосуде, спознаје и признања
себе као преступника пред Богом и људима
и истовремено наде у опроштај, јер се кајемо
пред лицем препуног љубави и бескрајно милосрдног Господа. Покајање, наравно, укљу
чује и молитву за опроштај и помоћ. Кајати
се значи тражити опроштај. Када се кајемо
пред Богом, ми молимо опроштај од Онога
Ко не само жели да нам опрости, већ има и
моћ да прашта.
На грчком покајање се изражава речју
метаноја што значи преумљење. Грчка реч
преумљење веома дубоко допуњује словенску
реч покајање јер се кајемо управо зато да бисмо се преумили, изнутра изменили. Треба
само имати на уму да је Господ једини који
нас може изменити. Ми желимо да се променимо и обраћамо се Њему молбом да нам
Он да снагу да престанемо да живимо као
раније, да престанемо да грешимо, и да постанемо другачији - бољи. Али неопходно је
да се са своје стране одлучно одрекнемо греховног живота и да омрзнемо грех. Господ
одговара на нашу искрену жељу за променом
Својом свемоћном, благодатном, божанственом, тајанственом снагом којом чини право
чудо - чудо избављења душе од греха који је
помрачује и ружи. Умијте се, очистите се,
уклоните злоћу дела својих испред очију Мојих,
престаните зло чинити. Учите се добро чинити, тражите правду, исправљајте потлаченога, дајте правду сиротоме, браните удовицу. Тада дођите, вели Господ, па ћемо се
судити: ако греси ваши буду као скерлет,

постаће бели као снег; ако буду црвени као
црвац, постаће као вуна (Ис. 1,16-18).
Али треба имати на уму да самоосуда треба да буде бескомпромисна. Треба савладати
у себи снажну, али подмуклу жељу да изнађемо
какво оправдање пред собом, а ако смо на исповести, онда пред свештеником. Свештеник
је, како се каже у молитви, само сведок, он треба да засведочи да се човек заиста каје. Исповест је Света Тајна коју врши сам Господ и Он
даје свештенику да осети да је она извршена.
Господ даје да, ако се човек дубоко каје,
откривајући чак и најстрашније грехе, у
души свештеника од такве исповести остаје
осећање радости. То је сасвим посебна, неочекивана радост, духовни празник, зато што
човек који се каје савладава најстрашнијег и
стално присутног противника - себе самог. Он
односи веома велику и значајну духовну победу, а свештеник је сведок тога. То је радост
о којој Господ говори: Кажем вам да ће тако
бити већа радост на небу због једног грешника
који се каје, него за деведесет и девет праведника који немају потребе за покајањем.(Лк.15,7).
Приредио протојереј-ставрофор
Ђорђе Милојковић
(из књиге „Дечија исповест“; група аутора,
Манастир Жича, 2005. год.)
Цртеж: Данијела Величковић
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БЕСЕДА

Прота Милосав Егерић

ЕГЗЕГЕЗА ПРИЧЕ О МУДРИМ
И ЛУДИМ ДЕВOЈКАМА

В

аше Преосвештенство, часни оци, ува
жене сестре Свете обитељи ове, у Хри
сту Господу драга браћо и сестре,
у данас прочитаном Јеванђељу чули смо
једну од познатих јеванђелских алегоријских
прича О мудрим и лудим девојкама (Мт. 27,113) исказану наративном методом. Парабола
говори о десет девојака које са лампама чека
ју долазак младожење, који треба да се појави
током ноћи. Пет девојака су мудре и понеле
су довољно уља за лампе а других пет су луде
и нису понеле довољно горива. Младожења
касни. А неразумним девојкама понестаје
уља у лампама. Кад младожења стигне, пет
девојака које су биле спремне за његов дола
зак бивају награђене, а пет које нису биле
спремне искључене су.
Ова јеванђелска прича има еклисиоло
шко-сотиоролошку поуку на вечито питање
– Шта је земаљски живот?
Одговор је: ништа друго до стална при
према за вечни живот, који је на земљи непре
кидно спремање за живот на небу. Та припре
ма се врши помоћу јеванђелских врлина, које
је људима објавио Цар неба, Господ Исус
Христос, сишавши на земљу и поставши чо
век. Од тих врлина душа се онебеси, омудри
и постаје достојна Небеског Царства. Без тих
врлина душа људска залута и сасвим полуди;
огрехови се, озли и одлази у пакао где нема
Бога ни Небескога Царства.
Сваки човек, који долази на овај свет доби
ја светиљку, то јест, боголику душу, која му у
тами овога света осветљава пут ка Богу. Нај
лепше то каже, у својој химни, Свети Јован
Нови Богослов: „Господе, ти си пехар мог
живота који све своје реке излива на ме“.
„Полуди душа у човеку када је човек не
храни божанском храном: јеванђелским вр
линама и самим Хлебом живота који силази
с неба и даје Живот свету = Христом Бого
човеком - беседи нам Свети владика Николај.

Хранећи боголику душу своју свим дру
гим, само не Богом, човек учини да душа
његова полуди од глади за Христом. На то
указују речи Спаситељеве: „И луде узеше
светиљке своје, а не узеше са собом уља“. То
јест душе им одлазе из овог света у онај без
Господа Христа и Његове светлости у мрак,
ад и пакао. „Ако је дакле видјело што је у теби
тама, а камоли тама?“ (Мт. 6, 23).
„Ако душа боголика и богочежљива у овом
свету живи Њиме, мисли Њиме, осећа Њиме,
хоће с Њим, и дела с Њим, она постаје мудра,
обогомудри се, зна пут и циљ пута у овом
свету. Она стално у светиљку своју долива
уља, те светиљка гори и светли и осветљује
пут из овог у онај свет кроз таму греха, зла и
смрти. Она непрестано додаје врлину на
врлину; љубав на веру, веру на наду, наду на
молитву, молитву на пост, пост на смиреност,
смиреност на кротост“ (Ава Јустин Ћелиски).
У сагласју напред цитираног Аве, светиљка
богочежљиве душе гори и светли све јаче и
јаче када се у њу стално долива уље јеван
ђелских, божанских врлина и светих тајни, а
нарочито Светог Причешћа. Тада сам Бог
гори и светли у души, јер је Он огањ који
спаљује и светлост која милује. То је онај
божански огањ који су Лука и Клеопа осетили
на путу за Јерусалим, из врлетног села Емаус
рекавши: „Зар нисмо осетили како су горела
срца наша док је Он говорио“.
Блажени Теофилакт на све ово вели: „Душе
наше су светиљке, и ум је светиљка душе;
душа светли и гори када има уље врлина“.
Женик одоцни и дремеж смрти спопаде
све девојке и оне заспаше сном смрти. Живот
на земљи је завршен. Свака душа оставља
земљи свог сапутника, тело, и сама одлази,
са уљем или без уља, у загробни свет да чека
долазак Женика. И у поноћи када се нико не
нада: „Стаде вика, ето Женика где иде, изла
зите му у сусрет“. У поноћи људске и светске
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историје када грех и безакоње овладају у
човечанском свету, наићи ће небески Женик,
Господ неба и земље. А у ноћној тами где је
мрак густ и где је светлост најпотребнија:
„Тада усташе све девојке, украсише светиљке
своје“. То јест, сви васкрснуше из мртвих,
душе им се сјединише са својим телима када
се из сна смрти пробудише. Васкрсење је
опште, мора свако васкрснути.
Тек тада луде девојке долазе до сазнања да
њиховим светиљкама недостаје уља. Те по
стају свесне да је њима, боголиким бићима,
потребно сво мноштво јеванђелских врлина,
које им недостају, а које би као уље божански
гореле у светиљкама њихових душа.
„Наше светиљке хоће да се угасе“ и то у
поноћи. У какав ћемо онда мрак утонути и
како да нађемо прави Христов пут?
„А мудре немају сувишак врлина; све што
имају, потребно је њима, јер никада људској
природи није доста јеванђелских врлина,
јеванђелских добара, јевађелских благове
сти“, вели Ава Јустин. Ту не може бити су
вишка добрих дела. И најбогатији духовним
богатствима увек је сиромашан духом. „Бу
дите ви дакле савршени, као што је сaвршен
Отац ваш небески“ (Мт. 5, 48), вели Господ.
„Да не би недостало и нама и вама“. То јест,
нама је увек мало Бога и Божијег; ко зна
колико ће трајати ова поноћ. Него идите к
трговцима и купите себи. То су они „богата
ши“ слични Спаситељевој причи О богаташу
и убогом Лазару. До страшнога суда мора све
бити готово, да би човек могао са Господом
ући у Његово Царство, у Његово славље,
свадбу небеску, када се свака обожена, охри
стовљена душа заувек венчава са Небеским
Жеником. Да би се то десило, душа се мора
потпуно охристоличити помоћу светих тајни,
светих врлина у светом животу. То спасава
душу и чува је пред Богом од сваког лудовања
у греху.
„Готове или спремне су оне личности за
долазак Господа Исуса Христа и за Царство

небеско; које су и душу и тело украсиле бес
мртним врлинама и јеванђелским свети
љкама.
Затворише се врата за све неготове, непри
премљене, неохристовљене душе. Оне кад
дођу, а долазе и моле само у невољама. Он
Свемилосрдни одговара: „Заиста вам кажем,
не познајем вас“. „Ви сте гресима потпуно
унаказили своје боголико биће, избрисали
све Божанске црте, толико поистоветили себе са злом и творцем зла, да вас ја не позајем
такве и ви нисте више моја створења. Кроз
сваки свој грех и порок и страст; ви сте говорили мени: нећемо те, не познајемо те. Вашим греховима успели сте да потпуно обезбожите себе тако да ја ништа своје не налазим у вама“ (Ава Јустин Ћелиски).
Нема страшније осуде него када Бог на дан
страшнога суде каже: „Не познајем те“. То
значи да је такво створење, особа избацила
из себе све божанско, бесмртно, вечно и уни
штило сваки траг Божјега у себи, као лењи
слуга у Причи о талантима и Причи о Вино
градару и злим слугама. То ће сачињавати
главну страхоту Страшнога суда.
Зато Спаситељ и изводи из ове приче спа
соносну поуку. „Стражите, дакле, јер не знате
дана ни часа у који ће Син човечији доћи“.
„Иже на свјакоје времја и на всјаки час“. „Се
женик грјадет в полуношчи“.
Господе Исусе Христе Сине Божији, по
мози нам свима и непрестано осветљавај наш
овоземаљски пут причешћем из твог путира
како би стражиле наше душе, за вечни живот
с Тобом у Царству Небеском.
Скит манастира Љубостиње, посвећен
Преподобној мученици Параскеви
12. 08. 2016. године на дан преподобне
Мајке Ангелине србске
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Свештеник Вукман Петровић

П

ЧОВЕК И НЕВРЕМЕ

рво је Бог створио свет „и добро беше
веома“. А онда је, на крају шестоднева, створио човека као своју икону,
„који ће бити господар од риба морских и од
птица небеских и од стоке и од цијеле земље
и од свијех животиња што се мичу по земљи“.
Човек је створен да буде господар свега створеног, то значи да буде домаћин природе.
Шта значи реч „домаћин“? Домаћин је
онај који подиже, ствара дом - дом праведности, дом радости, дом верности, дом послушности Истини, дом гостољубља, дом
молитве. Ако у себи не гради ове врлине, онда домаћин престаје бити домаћин, јер до
маћи његови више у њему не виде љубав, због
тога пате и тугују, због тога страдају.
Природа је створена да служи икони Бо
жијој - човеку, да буде домаћа његова, да га
храни у времену, и да се преобрази и спаси
кроз човека - свога господара, свога домаћи
на, у вечности. Зато човек треба да воли природу, да је чува и негује, да је обрађује и
поштује као дар Божији. Тада нам природа,
иако бесловесна, благодаћу Божијом узвраћа
плодношћу, Сунцем које милује, кишом благородном, временима мирним. Тако је било
некад.
Човек данас - да ли је добар домаћин природе? Да ли испуњавамо то назначење од Бога нам дато? Природа болно одговара човеку
своме домаћину:
„На мојим грудима расте пшеница од које,
домаћине мој, једеш свој хлеб. А ти га газиш
и бацаш… Из мојих груди извире вода од које
се напајаш ти и дом твој. А ти је замућујеш.
Око мојих груди некад су били благоухани
ветрови, од којих су трепериле латице многих
цветова и играле крошње дрвећа које ти посече, цвеће скупи латице, ваздух изгуби прозрачност, све због твоје жеље за трулежним
добитком. Уништаваш хармонију твога и мога Творца и уводиш ме у стихију, а са мном и

себе, господару мој. Изгубих меру. Сунце пече без мере, киша пада без мере, ветрови
немају меру, ваздух нема меру чистоте, јер
си ти, домаћине мој, изгубио меру доброте и
претворио у меру себичности.
И што ми је најтеже, тамо где је од мене
најлепши принос пшенице, воде, квасца и
соли, тамо где је најукуснији Хлеб - Хлеб Живота, тамо где се род винограда преображава
у Пречасну Крв Христову, тамо где се још
једино узносе речи: За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена
мирна… Тамо где Земља грли Небо, тамо где
је Света Литургија, тамо вас многих нема,
домаћини моји, и то ми је најтеже. Нема Вас,
јер када дође недеља ви орете по мојим грудима и сејете. Те бразде неће се претворити
у плодне оранице и њиве, већ у дубоке ожиљ
ке по мојим прсима, које могу исцелити само
покајне сузе. Кад нема ваших покајних суза,
онда ће плакати Небо. Кад плаче небо, те сузе плаве земљу.
Домаћине мој, радиш седмога дана, када
је „одмор Господу Богу твојему“ и не даш одмора ни себи ни мени. Зато се умараш од
брига. Гледаш у небо и чекаш благослов, а
заборавио си да ти је Небо сишло. Ено га у
твојој Цркви, стрпљиво те чека да те благослови, а тебе нема. Нема те јер плевиш земљу
и виноград у Дан Господњи, у свету недељу.
Не можеш оплевити што се плеви на земљи
док не оплевиш своју душу од греха. Зато сте
синови човечији изгубили много тражећи од
природе све, а ништа јој не дајући, а само је
једно потребно…“
Вратити се Богу, значи доћи себи, имати
радост живота у хармонији са собом и природом. Живети без радости значи не живети
сада нити у вечности.
Господе даруј нам радост живота у Теби
и са Тобом, јер немати радости значи немати Тебе!
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Љубица Петковић

„ПО ДЕЛИМА
ЊИХОВИМ ПОЗНАЋЕТЕ ИХ“
(Мт. 7, 20)
Љубивоје Радовић: Стајање пред Богом, Крушевац, Црква Лазарица, 2016

У

издању Цркве Лазарице, после три књи
ге беседа, објављена је књига сећања
протојереја ставрофора Љубивоја Радо
вића о људима које је Господ поставио на његов
светшенослужитељски пут у Ивањици, Пироту и Крушевцу.
Онако како су проту бодрили на трудној
служби у трудном времену, тако су стубови
и ове књиге - више изузетних личности, монаха, свештеника и лаика, а неки и сами
заслужују књиге о себи попут богомољца Богдана Обреновића из Лука, игумана Саве из
Вазнесења, архимандрита Георгија из Благо
вештења, архимандрита Јулијана Кнежевића
игумана Студенице, оца Гаврила из Клисуре,
јуродива Велика и други.
Са особитом пажњом прота Љубивоје пише о Пироту, Малом Јерусалиму, о тамош
њим манастирима и људима.
Посебну вредност имају приче из времена
службовања у Лазарици, од 1990. до 2012.
године. Последња деценија 20. и прва 21. века су деценије великих искушења за српски
народ, те је просто нагрнуо у своје цркве. Био
је то прави богомољачки талас. Са оцем Драгим Вешковцем учинио је да древна Кнежева
светиња раскрили своје двери и све прими,
обујми, поучи, већи број и задржи у литур
гијској заједници.
Сви истраживачи српске прошлости знају
вредност сећања савременика на догађаје у
којима су учествовали. Будућим генерација
ма прота Љубивоје оставља драгоцен мате

ријал као учесник збивања, сведок или креатор дешавања у Крушевцу, као што је прво
опело Багдалских мученика, 1991; величанствен дочек иконе Богородице Тројеручице
1998; доношење дела моштију Светог кнеза
Лазара, 2002; преподобне Јелене Балшић
2006; зидања парохијског дома Лазарице, од
1998. до 2000; подизања нових крстова на
Лазарицу… много је тога.
Духовни рад са верницима заузима сасвим
особено место. Показана је спремност да се
прихвати река Срба која је похрлила у своје
цркве, кад је зло време настануло. Поучавали
су оци: беседама, преко радија, телевизије,
мултимедијалне презентације, сајта на Интернету, преко РТК, ТВ Плус, у Победи, Граду,
Православној вери и животу…. Сведочења
духовних чеда су особена сама по себи. Бу
дући око њих, чули су и потрудили се да и
сами дариване таланте умноже, у служби Богу и Живој цркви. Прота је и њима посветио
достојну пажњу.
Посебан „зачин“ у књизи јесу анегдоте –
православље је вера радости и васкрсења.
Књига, писана лаким, исповедним стилом
и лака за читање, онако као што су пријемчи
ве и протине проповеди - завршава се текстом о служби у болничком параклису Свети Врачи Козма и Дамјан у Медицинском
центру, где по пензионисању служи литурги
је, окупља духовна чеда. „Нема краја…“ –
Стајању пред Господом – као што је и насловио књигу.
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документи о великом рату

Љубица Петковић

ДРУГА ГОДИНА ОКУПАЦИЈЕ – 1916.

Из Летописа цркве Лазарице, установљеног о стогодишњици Великог рата на
основу сачуване црквене архиве, протокола и забелешки тадашњих свештеника

З

ло је време нас
тануло, зиме ове
1915/1916 српска
војска и цивили повлаче се пут Албаније,
преко завејаних планина смрти. Велики
број оставио кости по
гудурама од хладноће,
глади и исцрпљености
- страдало више десеОпело над гробовима обешених
Црква Лазарица
тина хиљада војника и
До априла се само на Крф пребацило 151.
цивила. Преживели се опорављају на Крфу,
828 војника и цивила. На Крфу је било и сена Виду у Бизерти (Северна Африка)…
После поделе Крушевац припао Аустроу- диште српске владе у прогонству. На Крфу је
гарском војном генералном гувернману (ВГГ). настала песма чежње за родном грудом - „ТаГраница са бугарском је правцем: Велика мо далеко“. Тамо у туђини: на Крфу у Солуну,
Морава, Мојсиње, Јастребац, Копаоник, те је изводили често и марш „На Дрину“ компо
Округ крушевачки гранични.� Окружни ко- зицију Станислава Биничког, Јасичанина романдант је једини одлучујући, наредбодавни дом. Бодрили наше борце.
Море око грчког острва Вида прозвано
и одговорни, командант за све. Мучна тиши„Плава гробница“ јер је много српских војни
на над градом.
Отпуштени су српски наставници а запо- ка вечни покој нашло у њему.
На овом путу српски народ доживео један
слени немачки да уче нашу децу. Ћирилично
од
највећих
егзодуса у својој историји. Предписмо замењено латиничним. Црквене књиге
воде се латиничним писмом, на обрасцима седника владе Николу Пашића извештај - нелатиницом штампаним. Обрасци Примање- стало, умрло, погинуло или заробљено 243.877
издавање штампани двојезично (српски-не људи. Француски маршал Ж. Жоф рекао: „По
мачки језик). Квите за новац „издато/при влачење наших савезника Срба, под околностима под којима је извршено, превазилази
мљено“ пишемо ћирилицом.
Непријатељ обзнанио, уз претње смртном по страхотама све што је у историји као нај
казном: поседовање оружја, голуба писмоно- трагичније забележено“.
„У пролеће 1916. пет немачких војника
ша, за свако окупљање грађана… Глад. Црна
дошли су колима и са звоника цркве Цара
берза начин снабдевања.
Чујемо некако - руски цар Николај Рома- Лазара однели два већа звона. Која регименнов формирао Прву и Другу српску добро та, као и име истих непознато је.“
Тужан дан беше 14. јул 1916. У Крушевцу
вољачку дивизију – чинили су је углавном
Срби који живе у Аустроугарској и били стрељано осморо најугледнијих житеља бруприморани да се боре под стегом Беча, па ске општине, под оптужницом да су припадзаробљени од стране руске војске. Када је ници организације која припрема удар на
23. маја 1916. извршио смотру Прве ди Аустроугарску силу. После, за опомену, обевизије, Цар је поздравио Србе са „Помоз шени у граду. Опојали смо им гробове у Би
вољском кључу касније. Бог да прости.
Бог, јунаци!“ Мало наде.
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Упокојио се старешина Лазарице
Дана 19. 8.1916. године упокојио се старешина, прота Антоније Поповић. Рођен 1854.
у Брусу у познатој свештеничкој породици
(деда, отац и стриц били су му свештеници),
после службовања у Брусу, за пароха Лазарице постављен привремено 1888. године, а за
стално 1901. Отад је и старешина, опслуживао
другу парохију. Од године 1893. народни посланик, носилац листе за Жупски срез. Од
1902. доживотни председник Пододбора
Свештеничког удружења среза расинског. Као
противник династије Обреновића прогањан
и затваран. На дан крунисања Краља Петра
Првог Карађорђевића, 8. 9.1904, одликован
Орденом Св. Саве IV степена. У време њего
вог старешинства извршена рестаурација
Лазарице (1904-1907) и сазидан звоник (1908).
О Св. Сави 1911. године одликован Сребрном
медаљом за грађанске заслуге. Вечна му пам
јат, Бог да прости нашег доброг проту.
Ове године велико интернирање здравог
мушког становништва од 15 до 60 година,
3. септембра ове године. Реквирирање стоке и пољопривредних производа. Деца ангажована, полугола и боса да скупљају жир
по Јастрепцу.
После опоравка, око 150.000 српских вој
ника се прикључило савезничким трупама
на Солунском фронту у јуну 1916.
Победа српске војске на Кајмакчалану,
септембра 1916. године и улазак у Битољ
снажно је одјекнула, први пробој учинио је
12. Пешадијски пук Моравске дивизије, „Цар
Лазар“. Народ обновио наду, чак и понос
осећа, а готово да нема куће на којој се црни
барјак не вије.
Молба Спасоја Томића
*Сабрат Спасоје у невољи и без средстава
за живот приморан да моли надлежне власти1):
Glavnoj
carskoj i kraljevskoj krajskomandi Kruševac
Ponizno podpisani, koji već 30 godina ne
prekidno kao sveštenik u Kruševcu služim pri

crkvi „Cara Lazara“ budući da nemam nikakve
plaće, a imanja nemam nikakvoga, to molim za
odobrenje, da mi se iz kase moje crkve „Cara
Lazara“ izvoli izdati na pozajmicu tri stotine
dinara, kako bih mogao sa svojom porodicom
do kraja rata preživeti.
Zato što su mi u prošloj godini umrla dva sina,
za koje sam mlogo potrošio da ih spasem ostao sam
bez novaca.
Ponizno molim slavnu komandu za naređenje,
da mi može blagajnik „Cara Lazara“ izdati po
menutu sumu novaca.
15. septembra 1916. god
Ponizan,
u Kruševcu
Spasoje Tomić, IV paroh kruševački
Молба заведена у Крајскоманди 18. септ
(Б р.1702), а 22. септ. Црква је добила одговор
на немачком језику. „Geschen!“ Молиоцу је
новац поклоњен.
„Милан Ст. Цветковић, 1904. год ђакон
цркве „Цара Лазара“ убијен од зверова Бугара 1916. год. у Врању.“
Морање. Дана 4. октобра одржана прослава имендана аустроугарског цара Фрање Јо
сипа. На повечерју, претходног дана, били су
сви висови што окружују град осветљени ватрама, а све зграде запоседнуте војском и
властима биле су богато окићене заставама.
Служба Божја одслужена прво по римокатоличком обреду у просторији касарне, а затим
литургија у православној цркви. На крају је
отпевана царевка на српско-хрватском језику.
Ником није до таквог славља, Србима најмање.
Ове године у граду Крушевцу опојано укупно 386 лица (Тасић, Милутин У:Крушевачки крај у
окупацији 1915-1918: зборник радова, Крушевац, 2001.)

Бог да прости све упокојене Србе: на боји
шту, у повлачењу, оне у „плавој гробници“ и
по другим далеким земљама што кости оставише, прекаљене ратнике и измучене грађане
и да снаге нашој војсци за победоносни повратак у Домају.

1)
Драгомир Митровић, Неки видови отпора окупатору у
крушевачком округу у време Топличког устанка 1917.
године, У: Крушевачки зборник, бр.2 /1985, Крушевац,
Историјски архив, 1985, 103.
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Прота Драгић Илић

ПРОТА ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ (1944-2011)
И МОНАХ ПАВЛЕ ЧУГАЉ

И

мао сам част да делим канцеларију са протом Љубишом Јовановићем. Данас знам
да ми је то најбољи поклон који сам могао
имати на својој свештеничкој стази у Крушевцу.
Пред собом сам имао свакога дана у цркви на
богослужењима, у школи веронауке Свети Нико
лај Жички, коју смо водили, у парохији, граду…
једног ретког свештенослужитеља. Он је крстио
моју децу.За све што данас имамо на Багдали као
црква најзаслужнији је он.
Има томе више од двадесет година кад дођох
у Цркву Светог Ђорђа за парохијског свештеника.
Прота је тада био у пуној снази. Остављао је снажан утисак, јер је у исто време био обдарени
црквени појац, имам утисак да његов глас још
станује у нашем храму, иконописац и сликар, а
уз то и писац − један је од оснивача нашег часописа Православна вера и живот.
Према Малој енциклопедији крушевачког краја
прота Љубиша Јовановић рођен је у Риђевштици
29. новембра 1944. године. Био је парох у Мајдеву
и Крушевцу. Поред парохијске службе прота
Љубиша се од младости бавио сликарством. У
Манастиру Крка усавршавао се код проте Воји
слава Билбије, који га је усмеравао ка српсковизантијској икони. Осликавао је фреске у црквама: Света Марина у Риђевштици, Света Петка у
Дворану, Света Тројица у Белој Води и Манастиру Свети Роман. Његова највреднија икона Господ
Исус Христос (111 X 82 цм) чува се у припрати
Цркве Лазарице.
Једна од тајни зашто је Прота био такав свештеник јесте његово познанство у младости са монахом Павлом Чугаљом. У Православном мисионару, Београд, 1970, бр. 3, страна 136-139, обја
вљена је религиозна прича Код оца Павла у Светом
Роману, коју је потписао Љубиша Јовановић, ученик богословије у манастиру Крка. После близу
пола века од њеног настанка за читаоце Православне вере и живота доносимо ову протину причу:

„Ишао сам пољем вијугавим путићем. Мај
ски поветарац миловао ми је косу и осећао
се мирис још зелене пшенице, која се таласала попут морских таласа. Ишао сам према
шумовитој долини чије врхове надвисује манастирска кула. Убрзо се нађох у порти манастира и седох на клупу у хладу велике ли-

пе. Кула се налазила на једном крају порте
испод које жубори планински поточић. Манастир је окружен храстовом шумом са пуно
липа, које само што беху процветале.
Све је било тихо, само би ту тишину пореметио крик понеке птице која је хитала да
нахрани младунчад. Седео сам на клупи и
радознало посматрао фреске изнад црквених
врата, које су се још јасно виделе иако је већ
падало вече.
Прошло је неколико година откако сам
последњи пут долазио, а ништа се није изменило. Овде, у овој древној светињи као да се
и време зауставило.
Одједном, звона огласише вечерње. Реска
шкрипа врата иза моје клупе скрену ми паж
њу и ја угледах испред себе повијеног старог
монаха са дугом белом брадом. Био је то стари отац Павле кога одавно нисам видео. Пришао сам му и једва успео да му пољубим руку, коју очигледно није дао.
Мило ми је, брате, што си дошао да се видимо – рече он старачким гласом, гледајући
ме у очи.
„Брате!“ Тако је он обично називао свакога и то је звучало као нешто из милоште.
Поведосмо разговор о ономе што се десило откако сам последњи пут долазио. Док је
причао пажљиво сам га слушао и гледао ње
гове дубоке боре у којима беше урезано читаво столеће. Доста је крепак премда је закорачио у 107-му годину живота и увек је
вољан да поведе разговор, који често траје и
више часова. Многи су долазили у манастир
да их отац Павле поучи и понешто исприча
из живота. Ретко ко да није чуо за Манастир
свети Роман и за стогодишњег оца Павла.
Читав крај радо говори о њему, па и они који
ретко или никако у манастир не долазе. Он
живи аскетски, иако вредне монахиње желе
да свега има у изобиљу.
Отац Павле ме поведе пут своје келије. У
келији пажњу ми привукоше два предмета
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који се назираху у по
лутами. То беху: мртва
чки сандук и надгробни
споменик на коме је кру
пним словима писало:
„Бог да прости монаха
Павла.“ Видећи ме збу
њеног, домаћин ми обја
сни да не жели да се неко
мучи око њега ни када
умре. Желео је да има
„вечну кућу“ и да је сво
јим рукама изгради.
– Сандук већ двадесет
година чека дан када ће
да прими свога мајстора
– рече ми отац Павле.
Док је ово говорио зачуше се кораци и убрзо се
испред келије указа не
чија прилика. Био је то
неки млађи човек, висок и грађански обучен.
– Помаже Бог! – рече снебљиво придошлица и погледа у мене.
– Бог ти помогао! – у један глас одговорисмо.
Новајлија, убрзо, поведе разговор и очигледно задовољан што га пажљиво слушамо
стаде причати:
– Једне године на сам дан Благовести мајка
ми беше отишла у цркву, јер је то чинила редовно када је неки празник. Црква је иначе
близу наше куће, на једној узвишици. И ја
сам повремено одлазио у храм, обично на
веће празнике. Тако сам једном био на Ускрс
у цркви, али, иако се богослужење беше завршило у освит зоре, ипак су ме видели неки
моји другови где сам био и исмевали су ми
се. Тих Благовести мајка ме позва да идем у
цркву, но ја нисам био расположен да пођем.
Жао ми је било мајке, јер је била добра и побожна. Остао сам код куће. Убрзо, неко лупи
на врата и она се отворише. У кућу уђе стара
жена са торбом на кукљама.
– Где ти је мајка? – упита ме – Има ли шта
за јело?
Мене увреди та њена слобода и, као да неки зли дух уђе у мене, повиках:
– Напоље одавде!

Она се збуни и изађе.
Кад се мајка вратила,
чим је крочила у кућу,
упита:
– Је ли долазила она
сиротица?
– Долазила и отишла
без збогом – рекох са
иронијом.
– Како, сине, зашто?
И ја испричах све шта
се догодило, а мајка се
окрену од мене и промуца:
– Ах, црни сине, зар
Десу да истераш! Велики
си грех учинио!
Она хукну, како је чинила увек када је била
љута и када се нешто не
пријатно деси, а мени би
чудно, јер нисам ништа схватао.
Седајући на троножац, она ме погледа и
поче да прича:
– Еј, сине, па та жена је твоја друга мајка.
– Немогуће, како?! – рекох и приђох јој
ближе. Мајка настави скоро кроз плач да прича:
– Кад си се родио, нисам имала довољно
млека. Ти си био слабуњав. По сву ноћ си
плакао. Увиђали смо да ћеш пропасти, али
били смо немоћни да ма шта учинимо. Неко
се, онда, сети сироте Десе, која је имала мало
дете.Убрзо смо је пронашли и она је долазила редовно да те подоји. Престао си да плачеш. Деса је тада била снажна, млада жена и
имала је довољно млека и за тебе и за свога
сина. Ускоро се са породицом иселила из нашега села. Њено дете је умрло у трећој години. Кад је била овде последњи пут, обећала
сам јој да ћеш доћи из школе за празник и да
ће те видети и она се сирота радовала.
– Нано, то није могуће! Реци да није!
Мајка рубом мараме брисаше сузе са набораног лица.
Од тада прође читава година дана, а Деса
се више не појави. Причало се да је болесна.
Када сам идуће године за Ускрс дошао кући
сазнадох да је Деса зимус умрла. Нешто ме
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стеже у грлу, па истрчах у двориште. Ветар је
дувао и тресао хладне капљице са лишћа.
– Умрла! А опроштај? Ох, Боже, зар сам
могао тако нешто да учиним?
Плачући сам трчао пољем кроз блато. Ветар је одговарао на мој плач.
После више година почео сам да сањам
помајку Десу. Нисам имао мира. Јесенас ме
мајка овде доведе на дан Светога Романа да
ми духовник чита молитве. У манастиру сам
се исповедио и први пут причестио. По повратку кући осетио сам велико олакшање. –
Под утицајем Миланове тужне приче ћу
тали смо неко време, али касније нам се
расположење вратило и продужили смо разговор до касно у ноћ.
Сутрадан смо Милан и ја отишли из манастира. Договорили смо се на растанку да и
идуће године дођемо у манастир код оца
Павла.
Следеће године, на Благовести, пођох у
Манастир Свети Роман. Тог пролећа се беше
излила Морава, те сам морао ићи заобила
зним путем до манастира. Иако је пешачење
било дуго, учинило ми се сасвим кратко. И
ја се обретох испод манастирских зидина.
Моја размишљања о поновном сусрету са
старим монахом прекиде мелодична песма
мо-нахиња:
– Вјечнаја памјат! – чуло се јасно, помешано са жагором.
Крочио сам кроз манастирску капију и
пошао ка порти одакле су се чуле речи свештеника Рајка:
– Во блаженом успенији и вјечни покој
подажд Господи.
Угледах људе који се тискаху пред конаком. Међу њима препознах Милана који
својим растом надвишаваше све. Потрчах и
прозборих:
– Милане, шта је то?
– Умро је отац Павле – прослови.
Сваке године одем до манастира, на Благовести. Поседим крај гроба оца Павла Чу
гаља, где ме дочека познати епитаф.
– Бог да прости монаха Павла – читам
шапћући, све док не угасне воштаница, коју
сам упалио на гробном месту.“
Протојереј Љубиша Јовановић

Кад сам године 2007. писао књигу Јесење клупко,
романсирану биографију оца Павла Чугаља, нисам знао да постоји прича Код оца Павла у Светом
Роману. Три године касније писао сам књигу о
Цркви Свете Петке у Мајдеву. Листајући Цисаржов Библиографски опис часописа и листова са
прегледом-садржајем свих радова објављених у њи
ма од 1868. до 1970. године тражио сам да ли има
штогод важног за моју нову књигу.У одредници
Религиозне приче открих причу проте Љубише
Јовановића о монаху Павлу Чугаљу. У библиотеци цркве Лазарице нађох Православни мисионар
из 1970. године у коме је објављена ова прича.
Кад проти Љубиши, давнашњем пароху мајдев
ском и писцу Летопица цркве који се чува у Храму Свете Петке, показах његову причу, он се
прекрсти и рече:
– Нашао си је. Писао сам је пре четрдесет година. Деса из моје приче је српска црква из тих
година под комунизмом. Било је много Милана
који су у то доба били заборавили да поред своје
биолошке мајке од свог крштења имају и духовну
мајку, која их је млеком хранила у најтежа времена и њихове оце и праоце.
Седи прота онда устаде са столице и из полице своје библиотеке узе књигу др Вељка Ђурића
Мишине, Летопис Српске православне цркве 19461958, штампану у Београду, 2000. године, мало
је прелиста и нађе оно што је хтео да ми покаже:
– Ево, Писма Среског комитета Савеза Комуниста из Крушевца Милки Минић и Централном
Комитету Комунистичке Партије Србије, Ко
мисији за питање религије, из марта 1952, због
кога су страдали верници мајдевске цркве.
„Што се тиче партијске организације у срезу,
мада кроз партијске састанке настојимо да их
оријентишемо на борбу против религије, не успевамо свугда у довољној мери да схвате значај те
борбе. Као пример како ОПО схватају свој задатак
може нам послужити ОПО у Мајдеву, где свештеник узима сељацима новац, ракију и извесне
намирнице за две-три године унапред да би им
светио воду за славски колач. Чланови партије,
иако ово знају, не раскринкавају попа да би кроз
тај пример објаснили сељацима штетност рели
гије и какви су људи који их уче да буду религиозни. У последње време се код нас у срезу при
мећује да се повећава у извесној мери број чланова партије који славе славе, крштавају децу у
цркви и приликом склапања брака иду на венчање
у цркву. Овај број се повећава углавном код ново
примљених чланова и код чланова који имају
мање партијског стажа. Ми смо у вези религије
предузимали разне мере“ (н. д., страна 417).
Прота Љубиша Јовановић сахрањен је следеће
године на СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА.
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Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
од 1. јануара до 1. септембра 2016. године

1. јануара, уочи празника
Св. Игњатија Богоносца, присуствовао Бденију а сутрадан
саслуживао на Светој Архи
јерејској Литургији у храму
Свете Тројице у Врању, поводом крсне славе Епископа вра
њског Г. Пахомија.
3. јан. Служио Јутрење и
Свету Литургију у храму Св.
Георгија у Крушевцу.
5. јан. Одржао седницу са
архијерејским намесницима
Епархије крушевачке.
6. јан. Освештао Бадњак а
потом служио Велико пове
черје са петохлебницом у Саборном храму у Крушевцу.
8. јан. Служио Литургију у
цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини. У Регионал
ној привредној
комори Крушевац присуствовао бож ић ном
привредном до
ручку, у беседи
истакао значај
сарадње духов-

не и световне
власти. Служио
бденије уочи кр
сне славе Лазарице.
9. јан. Служио Свету Ар
хијерејску Ли
тургију у цркви
Лазарици у Кру
шевцу. Пререзао
славски колач.
10.јан. Служио у храму
Преоб ражења Господњег у
Брусу.
13. јан. Служио Свеноћно
бденије у обитељи Пресвете Богородице у манастиру Дренча.
16. јан. Служио у храму
Васкрсења Господњег на Новом гробљу у Крушевцу. У поподневним сатима дочекао
Његову Светост Патријарха
српског Г. Иринеја у манастиру Љубостиња. Сутрадан саслуживао на Светој Архије
рејској Литургији у храму Свете Тројице у Трстенику. Присуствовао освештавању споменика Кнегињи Милици на месном тргу, које је Патријарх
обавио, а потом су посетили
изложбу у Ликовном салону
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Народног универзитета посве
ћену Кнезу Лазару, где су присуствовали и академији „Од
рода светла и славна“, у част
Кнегиње Милице.
18. јан. Служио Литургију
а потом извршио освећење
крстовданске воде у манастиру
Лешје код Параћина. Бденије
уочи Богојављења служио у
цркви Св.Ђорђа у Крушевцу.
19.јан. Служио у цркви Св.
Ђорђа, потом је извршено велико освећење воде.
20. јан. Уз више архијереја
саслуживао Епископу бачком
Г. Иринеју на Светој Архи
јерејској Литургији, а поводом
његове крсне славе у Саборном
храму у Новом Саду. Увече у

Загребу честитао славу Митрополиту загребачко-љубљан
ском Г. Порфирију и присуствовао славској вечери.
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24. јан. Служио у цркви Св.
Јована Крститеља на Багдали
у Крушевцу.
25. јан. Присуствовао Све
тосавској академији у Крушевачком позоришту, са градоначелником, представницима
политичког, јавног, привредног и културног живота Града
и Расинског округа.
30. јан. Служио Литургију
у храму Св. Ђорђа у Крушевцу.
31. јан. Служио Јутарњу
службу и Свету Литругију у
цркви Светих Врачева у крушевачком Медицинском центру. Увече присуствовао при
казивању филма о манастиру
Милентија, аутора Љубише
Ђидића, у амфитеатру Лазарице и одржао беседу у којој је
позвао народ да учествује у
обнови овог драгуља Моравске
Србије.
6. фебр. Служио Литургију
у цркви Свете Тројице поводом
прославе Блажене Ксеније.

14. фебр. Служио у манастиру Св. Недеље у Петини.
15. фебр. Служио у Храму
Св. Саве у Ћићевцу. У ђаконски
чин рукоположио господина
Милоша Пешића, дипломираног теолога из Бачине. Председнику Општине Ћићевац
уручио Архијерејску грамату.
18. фебр. Присуствовао
прослави Дана Културног центра Крушевац и за плодну са
радњу, а као стваралац у више
области науке и уметности, од
ове институције примио награду „Слово љубве“. Овим поводом гостовао на Регионалној
Телевизији Крушевац у еми
сији „Разговор са поводом“
(водитељ Љиљана Пантелић).
21. фебр. Посетио манастир Љубостињу и њену оби
тељ.
22. фебр. Посетио манастир Милентију, где се врше
припреме за почетак обнове.
Посетио цркву Преображења

7. фебр. Служио Литургију
у цркви Св. Илије у Ражњу.
11. фебр. У Београду на Теолошком факултету одржао
редовно предавање из Хри
шћанске етике.
12. фебр. Служио у манастиру Покрова Пресвете Богородице у Мрзеници.
13. фебр. Служио Јутарњу
службу и Свету Литургију у
манастирском параклису у
Грабову.

Господњег у Брусу где су у току
радови на уређењу.
23. фебр. Служио у Великој
Дренови уз саслуживање пароха трстеничког намесништва.
Доделио више похвалница и
грамата: Саши Новаковић, Радомиру Мутавџићу, Стевану
Матићу, Драгану Обрадовићу,
Љуби Стојановићу, Бранимиру
Милојевићу, Владимиру Пет
ковићу, Бојану Милановићу из
Велике Дренове, Радмилу Јо
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вановићу и Властимиру Чака
рановићу из Селишта, и Радошу Бајићу из Медвеђе.
22. и 23. фебр. У просто
ријама епископског Двора одржао седницу Епархијског уп
равног одбора Епархије крушевачке. Сви задужени за поје
дине области живота и рада

Епархије поднели су извештаје
о раду током протекле године.

27. фебр. Служио Свету
Литургију у храму Св. великомученика Георгија у Читлуку.
Са саслужитељима и верним
народом дочекао мошти црк
веног патрона, које је из манастира Лешја донео протосин
ђел Јован, да трајно остану у
овом храму.
28. фебр. Служио Свету
Литургију у параклису манастира Дренче. У повратку обишао храм Вазнесења Господ
њег у изградњи у селу Лаћислед.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

храму Св. Ђорђа, са свештенством ове цркве, служио Ве
черње богослужење са опра
штањем, као почетак Часног
Васкршњег поста.
16.март. У цркви Св. Ђорђа,
после Јутарње молитве, Часова и Изобразитељне службе,

29. фебр. У већници Народног универзитета у Трстенику
учествовао на промоцији књи
ге „Манастир Велуће“ аутора
др Бранислава Цветковића и
Гордане Гаврић.
5. март. Задушнице. Служио Литургију у цркви Св. Агатоника на Старом гробљу у
Крушевцу, потом и парастос
свима који су се у Христу упо
којили.
6. март. Служио Литургију
у цркви Лазарици у Крушевцу.
У чин свештеника рукоположио ђакона Далибора Весића
из Крушевца, са постављењем
на шаначку парохију, а г. Милована Соколовића из Варварина у чин ђакона.
8. март. Служио у цркви Св.
Јована Крститеља на Багдали.
У чин свештеника са поста
вљењем на блажевску парохију
рукоположио ђакона Милована Соколовића.
12. март. Служио Литургију
у цркви Свете Тројице у Претраковцу.
12. март. Посетио Покровску
цркву на Расини где је одслужено Вечерње, у парохијском дому
присуствовао пројекцији филма
„Победилац смрти“.
13. март. Служио у Великој
Врбници. Увече у Саборном

служио свету Литургију светог
Григорија Двојеслова.
18. март. Служио Литургију
Претходноосвећених Дарова у
храму Св. Георгија.
19. март. Служио у цркви
Покрова Пресвете Богородице
на Расини.
20. март. После Јутарње
службе и Свете Литургије у
Саборној цркви у Крушевцу,
предводио свечану Литију поводом Недеље Православља до
цркве Лазарице, где је одслужен Молебан за оне који су заблудели у вери и отпали од
Православља.

29

21. март. Учествовао на
трибини под називом „Вода –
извор живота“, одржане у па

рохијском дому Лазарице, где
је, после приказаног руског
филма „Велика тајна воде“ одр
жао надахнуту беседу о све
тотајинском бићу човека и целокупне Божје творевине, са
посебним акцентом о улози и
значају воде.
22. март. Младенци. Служио Литургију Пређеосвећених
Дарова у манастиру Св. Луке у
Бошњану уз саслуживање игумана Алексеја и више других
свештеника, монаха и ђакона.
Пререзали славски колач поводом манастирске славе.
1. април. Сужио Литургију
Пређеосвећенух Дарова у По
кровској цркви на Расини.
2. апр. Служио у Саборном
храму у Крушевцу, а уз саслу
жење Архимандрита Проко
пија (Тајара) из Антиохијске
Цркве и братства овог храма.
Навече Крстопоклоне недеље
одслужио свечано бденије са
изношењем Часног и Животворног Крста Господњег.
3. апр. Служио Литургију у
цркви преподобног Романа у Ри
љцу, парохија по
љанска. После ис
повести свештенства трстеничког
намесништва одржао братски састанак. У поврат-
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ку обишао Божуревац, село у
коме мештани намеравају да
граде цркву, потом и храм Ваз
несења Господњег у Милутовцу.
7. апр. Служио у храму Св.
Апостола Петра и Павла у ст
радалном селу Крива Река на
обронцима Копаоника. Током
Другог светског рата казнена
експедиција нацистичких трупа убила је око триста житеља
овог малог села. После Литур
гије Епископ је посетио Основ-

ну школу и сеоско домаћинство
Томић. При повратку обишао
храм Преображења Господњег
у Брусу и парохију у Дубцима.
8. апр. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у цр
кви Свете Тројице у Трстенику.
9. апр. Уз саслужење на
стојатеља оца Дамаскина и
протођакона Андрије Јелића
служио Свету Литургију у манастиру Свети Врачи у селу
Плеш. Обишао цркве у селима
Станишинци и Рибаре.
10.апр. Служио Литургију
у храму Свете Тројице у Ломници. После Трпезе Љубави
обишао храм у изградњи по
свећен светом Николају.
13.апр. Служио у Покров
ској цркви на Расини, потом и
Прво Бденије.
15. апр. Служио у храму
Вазнесења у Великој Дренови,
као и Друго Бденије. После Тр
пезе љубави одслужена је Ју
тарња служба са Акатистом
Пресветој Богородици.
16. апр. Служио у храму
Преображења у Бачини. Током
дана у Епархојском двору примио саветника Премијера Ср
бије за регионалну сарадњу и
вере г. Владимира Божовића и
са њим обишао храм Св. Ђорђа,
цркву светог Јована на Багдали, цркву Лазарицу и манастир
Љубостињу.
17. апр. Служио Литургију
у новој цркви Св. Илије у селу
Дворане.
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22. апр. Служио у цркви
Вазнесења Господњег у Александровцу. Литургији је претходила исповест свештенства
Намесништва жупског. Осветио Крст за централну куполу
новог александровачког храма. Одржао братски састанак.
23. апр. Служио Свету Ар
хијерејску Литургију у храму
четвородневног Лазара у Обрежу. У повратку обишао манастир Светог Луке у Бошњану,
где је у току градња централне
манастирске цркве. Поподне
служио бденије уочи Празника
Христовог уласка у Јерусалим
у цркви Св. Ђорђа у Крушевцу.
24. апр. Цвети. Служио у
храму свете великомученице
Марине у Доњем Видову.

26. апр. Уз саслужење свештенства цркве Лазарице служио Свету Тајну Јелеосвећења
у Кнежевој дворској цркви.
28. апр. Велики Четвртак.
Служио Литургију Светог Ва
силија Великог у цркви Лазарици, уз саслуживање дванаест
свештеника и два ђакона.
29. апр. Велики Петак. У
преподневним сатима служио Царске Часове у храму
Вазн есења Госпо
дњег у изградњи у
селу Глободеру.
Служ ио Веч ерњу
службу у манастиру
Лешје код Параћи
на, а потом и Ста
тије, уз саслужење
братства обитељи.
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30. апр. Служио у манастиру светог Илије у Великој Дренови. Навече Васкрсења у сво

јој резиденцији примио монаштво крушевачке Епархије.
Пред Васкршње јутрење пред
црквом Св. Ђорђа са верним
народом дочекао Благодатни
огањ који су из Београда донели свештеници Александар
Ерић и Перица Стојић. По
дељењу Благодатног огња водио величанствену Литију до
центра Крушевца. Служио Вас
кршње јутрење, које је на
стављено поноћном Светом
Литургијом.
1. мај. Учествовао на Пас
халној вечерњој служби у храму Св. Ђорђа на коме је читано
Јеванђеље на више језика. После службе приређен пријем.
2. мај. Васкрсни понедељак.
Служио Литургију у храму Свете Петке у Бошњану. Одликовао свештеника Александра
Лукића чином протојереја а
граматом дугогодишњег председника Црквеног одбора Ми
јодрага Јевтића.
3. мај. Васкршњи уторак.
Служио у храму Васкрсења
Христовог у Оџацима.

5. мај. Светли
Четвртак. Служио у
Храму Св. Саве у
Ћићевцу, а увече бде
није у Покровској
цркви на Расини уочи храмовне славе Пресвета Богородица - Живоносни Источник.
6. мај. Ђурђевдан. Служио
Литургију у цркви Св. Георгија
у Крушевцу. Беседом поучио
верни народ, пререзао славски
колач и присуствовао Трпези
љубави.
8. мај. Служио Свету Архи
јерејску Литургију у храму
Свете Тројице у Сталаћу.
10. мај. Служио у храму по
свећеном спаљивању моштију
Светог Саве у селу Дашница.
Освештао црквено звоно, дар

породице Арсић. Прер езао
славски колач.
Од 14. маја до 25. маја учествовао на редовном мајском
заседању Светог Архијерејског
Сабора Српске Православне
Цркве које је, под председни
штвом Његове Светости Па
тријарха српског Г. Иринеја,
одржано у Пећкој Патри
јаршији (где је саборном светом Литургијом и призивом
Светога Духа 14. маја у древном седишту архиепископа
и патријараха српских свечано отворено заседање);
Призрену (где је 15. маја, после литуријског сабрања, Ње
гова Светост, уз саслужење ср
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пских епископа, извршио чин
освећења обновљених зграда
Богословије Светог Кирила и
Методија и споменик ктитору
Призренске богословије Сими
Андрејевићу Игуманову) и Па
тријаршији српској у Београду,
где је настављено заседање.
15. мај. По повратку из
Призрена Владика Давид угостио Блажењејшег Архиепископа охридског и скопског Г.
Јована и Епископа аустријскошвајцарског Г. Андреја у седишту Епархије крушевачке.
22. мај. Саслуживао Епископу далматинском Г. Фотију
и бачком Г. Иринеју са свештенством на Светој Архијереј
ској Литургији у Светонико
лајевском храму у Каћу, Епар
хија бачка, поводом празно
вања Преноса моштију Св.
Николаја.
24. мај. За
празник Св.
Кирила и Ме
тодија саслуживао на Све
тој Архијереј
ској Лит ру
гији у Патри
јаршиjској капели Светог

Симеона Мироточивог, у присуству Његове Светости Пат
ријарха српског Г. Иринеја.
Молитвено су били присутни
архијери Српске Православне
Цркве сабрани на редовном
заседању Сабора.
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28. мај. Поводом упокојења
монахиње Доротеје, у пратњи
секретара Епархије крушевачке проте Драгог Вешковца, посетио манастир Велуће и одслужио помен новопрестав
љеној монахињи.
29. мај. Служио у Саборној
цркви Светог Ђорђа у Крушевцу.
30. мај. Служио Свету Ли
тургију у цркви Успења Богородичиног у Варварину.

На овај дан пре седамнаест
година, на дан варошке славе
Силаска Светога Духа на Апостоле, приликом бомбардова
ња моста не великој Морави од
стране НАТО-снага, страдало
је десеторо цивила међу који
ма и парох варварински прото
јереј-ставрофор Миливоје Ћи
рић. После заамвоне молитве
одслужен је парастос пострадалима. Одслужио помен испред спомен обележја крај варваринског моста.
31. мај. Обишао цркву Св.
Апостола Павла и Св. Николаја
у насељу Уједињене нације у
Крушевцу где је у току зидање
звоника.
3. јун. Служио Свету Литур
гију у Покровској цркви на Расини. У Брусу учествовао на
пројекцији документарног фи
лма о манастиру Милентија.
4. јун. Служио у цркви Вас
крсења на Новом гробљу у Крушевцу. Одликовао умировље
ног пароха велико-врбничког
Милана Вељковића правом

ношења напрсног крста. Посетио парохију беловодску, цр
кву Свете Тројице у изградњи
у селу Брајковац и манастир
Св. Николаја у Коморану. У
Крушевачком позоришту присуствовао концерту хорова: Све
ти кнез Лазар из Крушевца, Сви
Срби светитељи из Бање Кови
љаче и етно групе Епархије
крушевачке Божури Царева
града.
5. jун. Служио
јутрење и Свету
Архијерејску Ли
тург ију у цркви
Лазарици.
7. јун. Уз већи
број епископа уче
ствовао на Светој
Архијерејској Ли
тургији у касарни
Војске Србије у
Бачкој Тополи;
присуствовао чину освећења православног параклиса, посвећеног Светом
Стефану Високом (Лазар е

вићу), био је присустан на миси и чину освећења римокатоличке капеле посвећене Бла
женој Девици Марији брзе по
моћи, које је савршио Надбискуп београдски монс ињор
Станислав Хочевар.
8.јун. Навече Вазнесења
служио у Саборном храму Епа
рхије крушевачке.
9. јун. На дан храмовне славе служио у селу Дреновац,
одржао беседу и пререзао сла
вски колач. По завршеној Ве
черњој у Лазарици, у паро
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хијском дому учествовао у све
чаној додели награда епар
хијског часописа за децу Богомладенац. Обратио се беседом
присутној деци и родитељима.
11. јун. Служио Литургију
у Медвеђи.
12. јун. Освештао храм Живоначалне Тројице у селу Доњи

Катун код Варварина. У наставку
служио Литурги
ју. За заслуге одликовао Скупш
тину општине
Варв арин, бившег председника општине г.
Зоранa Миленковићa, Живорада Милојевића. Обишао манастир Светог Луке у Бошњану.
Од 20. до 25. јуна, као члан
званичне делегације Српске
православне Цркве, по одлуци
Светог архијерејског Синода,
присуствовао Светом и Великом Сабору Православне Цркве
на острву Криту. Сабором је
председавао Његова Свесветост Патријарх васељенски
Вартоломеј заједно са прво
јерарсима Александријске,
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Јерусалимске, Српске, Румунске, Кипарске, Грчке, Пољске,
Албанске и Чешке и Словачке
Цркве.
31. јун. У пратњи секретара,
протојерeја-ставрофора Драгог Вешковца, посетио цркве у
Голубовцу, Стопањи и у крушевачком насељу Уједињене на
ције у изградњи.
1. јул. У Mозаик сали Градске управе Крушевца учествовао на промоцији књиге Крушевац у народној поезији Воји
слава Ђурића, коју је приредио
Љубиша Ђидић.
2. јул. Служио Свету Ли
тургију у Саборној цркви Светог Ђорђа у Крушевцу. Присуствовао пројекцији филма
Иродови синови у Амфитеатру
цркве Лазарице, аутора хаџи
Братислава Николића, после
које је беседио о српским мученицима који су прибројани
Божјим Светима.
3. јул. Служио у цркви св.
Романа у селу Мали Рибари,
Црквена општина Брус.
7. јул. Служио Литургију у
храму Светог Јована Крститеља
у Горњем Видову - Сикирица.
Пререзао славски колач, присуствовао програму Сикирички вез.
9. јул. Служио Јутрење и
Свету Архијерејску Литургију
у цркви Лазарици.
16. јул. Служио у Влајков
цима код Бруса. Посетио цркву
Свете Тројице у Трстенику, потом манастир Љубостињу, где

је пастирским речима поздравио и благословио филмску
екипу серије Село гори, а баба
се чешља на челу са редитељем
Радошем Бајићем. Потом посетио парохију беловодску и у
храму Свете Тројице служио
вечерњу службу. Током вечери
присуствовао традиционалој
манфестацији Беловодска розета.
17. јул. Служио у манастиру св. Петра и Павла у Грабову.

Обишао у повратку цркву св.
ап. Луке у Подгорцу и цркву
св. великомученика Георгија у
Плочнику.
19. јул. Служио вечерњу
службу у манастиру св. Недеље
у селу Петина код Крушевца.
Замонашио искушеницу Дија
ну и искушеницу Добрилу, давши им монашка имена Ки
ријакија и Евгенија.
20. јул. Служио Литургију
на дан црквене славе у Крежбинцу. Водио литију око храма,
пререзао славски колач и учествовао на Трпези љубави.
21. јул. Служио у цркви
Светог Прокопија
у Јасици. На Св.
Литургији пароха
јасичког оца Ивана Миланов ић а
произвео у чин
протојереја.
23. јул. Служио у манастиру
Лепенац у близини Бруса.
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24. јул. Служио Свету Архи
јерејску Литургију у манастиру
Покрова Пресвете Богородице
у Мрзеници и обележио пет
година епископске службе. После прочитаног Јеванђеља произнео беседу. Литургија се наставила Трпезом љубави у ма
настирској трпезарији коју је
уприличио настојатељ ове све
тиње протосинђел Тихон. Епископ Давид се још једном обратио верном народу архипастирском поу
ком, а од свијих
епархиота добио
честитке поводом јубилеја, са
жељом да још
много година упр авља Богомспасаваном Епар
хијом крушевачком. На многаја
љета Преос ве
ћени Владико!

25. јул. Служио у Саборном
храму Светог Георгија у Крушевцу. На Малом входу свештеника Перицу Стојића одликовао чином протојереја. Пререзао славски колач појачког
друштва овог храма.
26. јул. Служио у Смиловцу,
на дан храмовне славе. После
литијског хода око храма пререзао славски колач.
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28. јул. Служио у манастиру Дренча, о коме се предано
и пожртвовано стара игуманија
мати Фотина.
30. јул. Служио је Свету
Литургију у цркви у Скорици,
на храмовној слави.

ци Стојковићу, којим га је одликовао Св. Архијерејски Синод, осталим заслужнима Ар
хијерејске грамате и благодарнице. У вечерњим сатима посетио цркву Пророка Илије у
Великом Головоду.

7. авг. Служио на слави црк
ве свете Ане у Златарима. Посетио цркву брвнару, која се
гради у засеоку Тришићи. Служио бденије у цркви св. Петке
у селу Шанац. После бденија,
присуствовао пригодном културно-уметничком програму.

Служио Вечерњу на слави
обновљене цркве у Варини
(парохија трнавачка). Доделио
Архијерејске грамате најзаслу
жнијим: Живораду Сакићу из
Новака, Славку Савковићу из
Љубинаца и Радовану Приба
ковићу из Венчаца.
31. јул. Освештао цркву
Свете Тројице у селу Лесковица у Жупи, започету још 1994.
године. Саслуживали и архимандрит Варнава из манастира
Свете Тројице у овчарско-каб
ларској клисури и архимандрит Дамаскин из манастира
Наупаре. Поред Архијерејских
грамата и Благодарница за несебични труд и пожртвовање,
Добривоју Миловићу из Лесковице доделио Орден Светог
Саве III степена.
1. авг. Служио у манастиру
Љубостиња, пререзао славски
колач. У манастиру Руденица
служио празнично бденије уочи празника Светог пророка
Илије.
2. авг. Освештао храм Светог Илије у Ражњу. Доделио
Орден Св. Саве II степена градоначелнику Ражња г. Добри-

3. авг. Служио у храму Ваз
несења Господњег у Великој
Дренови, служио и помен ју
нацима из Велике Дренове изгинулим на пољу Легет код
Сремске Митровице. Присуствовао комеморативном скупу посвећеном изгинулим хе
ројима.
4. авг. Служио Архијерејску
Литургију у Суваји код Варварина.
5. авг. У храму светог Геор
гија у Крушевцу служио парастос свим Србима пострадалим у прогону из државе Хр
ватске, названом Олуја, године
1995.
6. авг. Служио у храму Св.
великомучаника Георгија у селу Плочник код Ћићевца.

8. авг. Освештао новоса
грађену цркву-брвнару у Мај
деву посвећену светој Параскеви. На крају Литургије поделио благодарнице.
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9. авг. Служио Архијерејску
Литургију у селу Мијајловац
код Трстеника.

12. авг. Служио јутарњу
служ бу, а потом и Литур 
гију, у метоху
манастира Љу
бостиња, по
свећеном Све
тој мученици
Параскеви, код
Трстеника.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

13. авг. Служио у цркви Ни
кољачи (народни назив за цр
кву посвећену Св. Николају
Мирликијском) у селу Батоте
подно Копаоника.
14. авг. Служио у цркви Светог Ђорђа у Крушевцу. У манастиру Наупара служио бденије
уочи манастирске славе.
15. авг. Служио у манастиру Наупаре. После литије пререзао славски колач.

18. авг. Служио бденије у
манастиру Коморане. Традиционално гостопримство показала је мати Марта, насто
јатељица манастира.
19. авг. Служио у манастиру
Љубостиња са игуманијом мати Христином и сестринством,
са свештенством Епархије крушевачке и верним народом. Радост празника наставила се
освећењем првог рода грожђа,
а потом и Трпезом љубави.

20. авг. Служио у цркви Лазарици у Крушевцу. На малом
входу замонашио дипломираног теолога и координатора за
верску наставу г. Срђана Ради
војевића из Крушевца, давши
му монашко име Сергије.
21. авг. Служио у манастиру светог Николе у селу Бра
љина, општина Ћићевац.
23. авг. Присуствовао, благословио и поучио беседом

вероучитеље Епархије крушевачке, на сабрању одржаном у
амфитеатру цркве Лазарице.
27. авг. Служио бденије у
цркви Лазарици.
28. авг. Служио на мана
стирској слави у Велућу.
29. авг. Началствовао Светом Архијерејском Литургијом
у манастиру светог Романа
Ђунишког. Саслуживали су
Епископ тимочки Г. Иларион,
Епископ рашко-призренски Г.

Теодосије и више свештеника.
Пререзао славски колач и присуствовао културно-уметничком програму.
Од 29. авг. до 1 септ. отворио, благословио, присуствовао и затворио Други међу
народни фестивал православног филма Снажни духом, који
су организовали Град Крушевац и Епархија крушевачка.
Учествовало је 11 православних земаља са 22 филма (у

жанру анимираних, документарних и играних).
Приредила
Љубица Петковић
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