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ЗВОНА ОБЈАВЉУЈУ СВЕТО 
ВАСКРСЕЊЕ

Као да се поноћ увила у звезде…
Души спокој враћа свечана тишина.
Корачам ка храму, док ми мисли језде
Оцу који Духом васкрсава Сина.

Под теретом греха изгуби се нада.
Лакше је кад схватиш да помоћи има
у Господу који за све нас пострада,
који Крстом својим наше грехе прима.

И тада већ чујеш речи ко утеху:
Нек то буде љубав и слободно хтење –
пробуди се ти што још спаваш у греху,
покајањем јави своје васкрсење.

Вера није прича о греху и казни,
већ истина која на покрет те буди
за дан кад гробови освануће празни,
за дан када живи освануће људи.

Јер са Крста љубав објави се свету,
разби оков смрти и показа потом:
као што се птица не хвата у лету,
ни смрт се не може гордит’ над животом.

Поноћ је већ прошла. Знам где ми је место.
Корачам ка храму, на службу, спасење.
Отворене двери, чека Свети Престо.
Звона објављују свето Васкрсење.

 (пролеће 2004.)
 протојереј Радиша Јовановић
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Р Е Ч  Е П И С К О П А

С
ин Божји и Логос из Недра Оца Свога Небескога, 
сиђе Духом Светим у Своју творевину, у наш свет. 
Оваплоти се и постаде Човек. Он, Богочовек у двема 

Природама и са двема Природама, пун благодати и 
истине. Од Његове пуноће сви ми примисмо благодат. 
Он да нас крепи да ту благодат и задржимо, да се она у 
нама умножава, еда бисмо узрастали из славе у славу. 

Он би распет, Он васкрсе, Он се вазнесе на небеса у 
нашој природи и са нашом природом, и седе с десне 
стране Оца, омогућујући да и ми у вечности будемо с те 
стране; стране достојанства синова Божјих по слици и 
подобију Сина Његовога, васкрслога и Животворнога. 
Њему зато припада свака слава, част и поклоњење, и 
беспочетном Оцу Његовом и Пресветом и Благом и 
Животворном Духу, свагда, сада и увек, и у векове ве-
кова. Амин. 

Из беседе по Јеванђељу Епископа крушевачког 
Г. Давида на Васкрс 12.04.2015. године 

у Саборном храму у Крушевцу

ЕДА БИСМО УЗРАСТАЛИ 
ИЗ СЛАВЕ У СЛАВУ
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…Животни смисао сваког хришћанина 
јесте да личност своју учини саставним, ор-
ганским делом у Телу Васкрслог Христа 
(=Цркви). Учини ли то, њему није потребно 
доказивати васкрсење из мртвих, јер већ има 
осећање у себи да је бесмртан и вечан. „Први 
је човек од земље, земљан; други је човек Гос-
под с неба. Какав је земљани такви су и зем-
љани; и какав је Небески такви су и небески. 
И како носимо обличје земљанога тако ћемо 
носити и обличје Небескога“ (1 Кор. 47-49; 
ср. Рм. 8,29; 2 Кор. 4,4; 3,18). Ако је Христос 
васкрсао, онда је непотребно питати, да ли 
ће васкрснути они који су се у Христа обукли 
и постали Његови сутелесници. Свако про-
лазно људско биће добија свој непролазни 
смисао и значај у васкрсењу; смртно биће 
добија свој смисао када се обуче у бесмрт-
ност, распадљиво – када се обуче у нера-
спадљивост; а сви људи, све што живи, што је 
живело и што ће живети – добија свој заврш-
ни, свој вечни смисао у Васкрслом Христу, 
једином Победиоцу смрти, и греха, и пакла 
и ђавола (1 Кор. 15,53-56). Хришћани не со-
бом већ Христом побеђују грех и смрт; васкр-
савају из гроба саможивог егоизма; Он је 
њихово васкрсење и живот (1 Кор. 15,57; Рм. 
8,37); они имају у Њему све: Алфу и Омегу 
(Откр. 1,8); Он је Глава телу Цркве, Прво-
рођени, Васкрсли из мртвих, да буде Он у 
свему први (Кол. 1,18).

За поседнуте смрћу људе, људе неуке и 
учене, богате и убоге, васкрсење је нешто но-
во. Све је остарело грехом и смрћу; васкрсење 
је победа над том остарелошћу; васкрсење је 
пролеће за душу и тело, новина коју остаре-
ли ум људски тешко прима. Када Апостол 
Павле на Ареопагу у Атини философима про-
поведа Васкрсење Христово из мртвих, онда 
једни од њих говоре да је то „нова наука“, а 
други му се ругају (ДАп. 17,19-20; 17,32). Но 

то је нова наука и нови живот, нова нада и 
нова радост. Христос је васкрсао, значи: ва-
скр сење постаје неопходна догма за сваког 
хришћанина (1 Кор. 15,21-23). У томе је је-
дина нада, која може спасти човека од пос-
ледњег, самоубиственог очајања: „Нећу вам 
затајити, браћо, за оне који су умрли, да не 
жалите као и остали који немају наде. Јер ако 
верујемо да Исус умре и васкрсе, тако ће Бог 
и оне који су умрли у Исусу довести с Њим… 
Мртви у Христу васкрснуће,… и тако ћемо 
свагда с Господом бити“ (1 Сол. 4,13-17). „Ево 
вам казујем тајну… сви ћемо се претворити, 
уједанпут, у трен ока у последњој труби, јер 
ће затрубити, и мртви ће устати нераспад-
љиви“ (1 Кор. 15,51-52). О овоме говори и 
Еванђеље при опелу (Јн. зач. 16, гл. 5,24-30): 
„Заиста, заиста вам кажем: иде час, и већ је 
настао,када ће мртви чути глас Сина Божјега, 
и чувши оживети… Не чудите се овоме, јер 
иде час у који ће сви који су у гробовима чу-
ти глас Сина Божјега, и изићи ће који су чи-
нили добро у васкрсење живота, а који су 
чинили зло у васкрсење суда“. – Васкрсење 
из мртвих је воља Оца Небеског, отуда и сми-
сао сваке људске личности. Без васкрсења све 
губи свој смисао; у васкрсењу га једино доби-
ја, јер не пропада, већ васкрсава у живот веч-
ни (Јн. 6,39-40; Лк. 14,14). Ко постане син 
Божји, неминовно постаје и син васкрсења 
(Лк. 20,36).

шта? Зар ви мислите да се не може веро-
вати да Бог мртве подиже? – пита Апостол 
Павле. И одмах одговара да је и он сам тако 
мислио; и не само мислио, већ и помамно се 
борио против измишљене бајке о васкрсењу 
Исуса Назарећанина; борио се све дотле, док 
није видео самог Васкрслог Исуса, и по ви-
ђењу – од најстраснијег Христоборца постао 
најодушевљенији проповедник Васкрслог 
Христа (ср. ДАп. 26,8-16).

Архимандрит Јустин Поповић

О ВАСКРСЕЊУ ХРИСТОВОМ1)

1) Новозаветно учење о васкрсењу



6

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е !

Христос је вас-
крсао, али Он је био 
Богочовек; а како је 
могуће да обични 
људи васкрсну? – 
Питајте Јевреје који 
су присуствовали 
Лазаревом 
васкрсењу (Јн. 11, 
32-46; 12,17-19). 
Христос је васкрсао 
пријатеља Свог Ла-
зара; то је исто риј-
ски факт; но како се 
то десило, како је тај 
процес својом уну-
трашњом страном 
текао, то је не поја-
мно за грехоимани 
разум људски (Јн. 
11,11-14). Васк рсли 
Лазар је жива пропо-
вед о свеопштем вас-
крсењу. Гле дајући 
њега васкр слог, мно-
ги су Јевреји поверо-
вали у Исуса њега 
ра ди, а главари све-
ште нички договорили су се да и њега убију и 
тиме уклоне тако речиту проповед о Исусу 
– Васкрситељу мртвих (Јн. 12,10-11). – Да 
мртви васкрсавају, сведочи Јаир, чију једи-
ницу васкрсава Исус (Мк. 5,22-43; Мт. 9,18-
25; Лк. 8,41-56), сведочи и Наинска удовица, 
чијег јединца васкрсава жалостиви Господ 
(Лк. 7,11-15).

За Христа васкрсење је природна неопход-
ност, а смрт је спавање, сан (Јн. 11,11-13; Мк. 
5,39). Победитељ смрти васкрсава из мртвих 
оне које хоће. О томе имамо историјска фак-
та, но сам процес васкрсења – непојаман је 
за људе, и многима служи као повод за од-
рицање и самог васкрсења.

„Како ће устати мртви? У каквом ће телу 
доћи?“ – то су стара коринтска питања, стара 
и увек нова (1 Кор. 15,35). Но Апостол Павле 
је на њих богомудро одговорио: „Безумниче! 
Оно што ти сејеш неће оживети ако не умре. 

И што сејеш не сејеш 
тело које ће бити, не-
го голо зрно… А Бог 
му даје тело како хо-
ће, и сваком семену 
сво је тело… Тако и 
вас кр сење мртвих: 
сеје се за распад љи-
вост, а устаје за нера-
спад љивост; … сеје 
се тело телесно, а 
устаје тело духовно 
(1 Кор. 15, 36-44). То 
значи: суштину зрна, 
њено тајанствено 
узрастање води Бог 
(ср. 1 Кор. 3,5-9); те-
ло телесно тајанст-
веним начином по-
стаје духовно: суш-
тину тела и духа, су-
штину личности чо-
вечје зна само Бог, 
отуда и васкрсење 
лич ности бива Бо-
гом: од телесног тела 
Бог узима при васкр-
сењу оно што сачи-

њава суштаствени део човечје личности; у 
својој последњој суштини и материја је ду-
ховна, и тело је – духовно тело.

Очигледно је да је Васкрсење Христово 
најнеопходнија нужност у новозаветној еко-
номији (=домостроју) спасења. Алфа и Оме-
га васкрсења је Васкрсла Личност Богочо-
века Христа. Њоме је предестиниран сам 
факт и сам процес свеопштег васкрсења. 
Христов мучни подвиг спасења света кру-
нисан је Васкрсењем Његовим из мртвих. 
Зато Васк рсење Његово безнадежно срце 
човеково испуњује живом надом, небивалом 
надом и радошћу (1 Петр. 1,3). Без Христо-
вог Васк рсења: живот би био бесмислен, 
страда ња би била неоправдива, патње би 
биле неискуп љиве. Ако Христос не уста – 
узалуд вера наша (1 Кор. 15,14), узалуд на-
ука, узалуд фи ло софија, узалуд страдања, 
узалуд – сав живот.
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После најтамније ноћи освануо је нај-
свет лији дан у историји рода људског. 
После Великог петка грануо је Васкрс. 

Ово се до годило како је видовити Господ наш 
рекао и прорекао. Осуђени Христос јавио се 
као Су дија света.

Избијено и убијено тело Његово оживело 
је. Попљувано лице засветлило се као сунце. 
Место трнова венца – круна Цара над царе-
вима. Место осамљености – војске су га ан-
ђелске окружиле. Место десетак разбеглих 
ученика – пола милијарде следбеника славе 
га данас. Место тесног гроба – стотине хиљада 
посвећених му храмова по свој земној пла нети.

Обнажено тело обукло се у славу небесну. 
Љуте ране засијале се као звезде. Крв из рана 
непрестано се још точи у милионе путира – 
животворно пиће верних! Унакажен од убоја 
јавио се у красоти невиђеној. Оковани роб 
показао се свемоћним Господарем неба и 
земље. Бездихани мртвац открио се као Жи-
вотворац. Одбачен од људи – посведочен као 
једини Спаситељ људи. Продан за тридесет 
сребреника постао је мерило свих вредности. 
Стандард свега доброга!

Непознати сад је најпознатији. Загонетни 
– сад је Кључ свих загонетки. Најудаљенији 
– сад је најближи сваком срцу људском. По-
гребени праведник васкрсао је. Неправедно 
осуђен од људи постављен је од Бога за Судију 
живих и мртвих. Нараштај за нараштајем 
опијао се Њиме. Племе за племеном при-
лазило је к Њему. Народ за народом поклањао 
се Њему. Царства курјачка уступала су место 
царству Јагњетовом. Крвожедна племена 
паганска, очишћена Његовом крвљу, уздигла 
су буктињу Божије истине и братољубља. 
Континенти онда непознати, насељени су са-
да са стотине милиона хришћана.

И насељавање овог америчког континента 
отпочело је у Његово име и Његову славу. 
Оци овог народа били су они који су Њега 
волели више од живота свога. Као такви нису 
се устрашили смрти ни на бурном океану ни 
у беспутној пустињи нити под стрелама див-
љака. Јер су знали, да ко за Њега умре, тај 
вечито живи.

Ко год се од хришћана борио за праву 
слободу, борио се у Његово име;

Ко је тражио правду, позивао се на Њега;
Ко је тражио Бога, није могао Њега ми-

моићи;
Ко је проповедао братство, проповедао је 

Њега;
Ко је мирио завађене, стављао је пред њих 

Крст и Јеванђеље.
Грешници су се кајали од стида пред Њим.
Злотвори су савлађивани Његовом љу-

бављу.
Бесомучници су исцељивани Његовим 

именом.
Очајници су добијали снагу гледајући у 

Његово Распеће.
Покајници су вапили Њему за опроштај.
Самртници су предавали своје душе у Ње-

гове руке.
Страдалници су се уздали у Њега.
Борци за истину и слободу носили су Ње-

гово крсно знамење.
Крстоносне војске заклињане су Њиме.
Мученици за Његово име и Јеванђеље 

журили су у смрт као на весеље.
Не говорим ја о неколико стотина или 

неколико хиљада њих, чија су имена уписана 
у календар, него о безбројним милионима 
свих крштених генерација по васцелом свету 
у току две хиљаде година, чија су имена знана 
и уписана на небесима: о војсци Христовој, 
против које је немогуће војевати, и према 
којој су све противничке војске као „трска 
стучена и лан задимљен“; о спасеним наро-
дима на небу, чији је број већ близу броја 
песка у мору и звезда на небу, како је обећано 
Авраму.

Христови противници још у првом нара-
штају говорили су међу собом: „Шта да се 
ради? Зар не видите да му се не може ништа? 
Гле, свијет оде за Њим.“ Ово што су они тајно 
шаптали међу собом злобно и устрашено још 
за живота Исусова, у првој генерацији крш-
тених људи, то можемо ми данас радосно 
објавити трубама и клицањем: Заиста не мо-
же му се ништа: гле, уистину, свијет оде за 
Њим!

Јер човек може победити човека али не и 
Сатану. А Он је победио Сатану. Човек може 
победити дивљу природу, али не и смрт. А Он 
је победио смрт.

Свети Владика Николај Велимировић

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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Човек може убити човека, али не и васкр-
снути. А Он је васкрсавао мртве, васкрсао је 
и Себе, и васкрснуће на крају билионе оних 
који су веровали у Њега.

То ће бити Његова света породица у светом 
и вечном царству Његовом. Нека би дао Бог 
да се и ви сви нађете у тој светој породици 
Христовој, у којој се већ налазе милиони 
ваших предака, старих и нових.

Или зар не осећате ви, да све ово што ја 
говорим, говорим не само о јеванђелској и 
општој црквеној историји, него и о историји 
ваших богоносних и крстоносних предака: 
свештеника мученика и радника паћеника, 
и сељака и тежака који прекиваху час плугове 
у мачеве, а час мачеве у плугове; крстоносних 
војника, што са крстом војеваху, па или са 
крстом побеђиваху или под крстом умираху; 
кнежева, краљева, царева и свих великих 
богољуба, који својим благом подизаху за-
дуж бине по земљи својој и туђој, држећи се 
оне народне мудрости: „Све за душу, а душу 
низашто“; девојака и момака, удовица сиро-
тица, које попут свете Петке, светога Саве и 
царице Милице и Јелене, презреше све про-
лазне радости живота па кретоше уском и 
трновитом стазом монашких подвига у на-
ручје Христово; и безбројних стараца и мла-
денаца, који за име Христово бише вођени 
кано овце на кланицу, и то не само у старо 
гусларско време, него и у наше епске дане.

Стара православна вера у васкрсење распе-
тога Христа, и распете правде уопште, често 
је потврђивана и подмлађивана легионима 
нових и све нових мученика српских за Хри-
ста. Ево једног из многих примера нашег 
времена и нашег поколења:

Кад су безбожни властодршци постројили 
у Краљеву 2200 грађана, разног узраста и 
пола, ненаоружаних и невиних, да их стреља-
ју због 22 њихова војника погинула у борби 
са националним српским четницима, тада 
један богомољац, Драгослав, црквењак наше 
катедрале, стојећи у строју, узео је да мирно 
чита Нови завет. Приметивши да ће не при-
јатељ убрзо да пуца из митраљеза, он затвори 
свету књигу и метну у недра, па онда викне 
из свега гласа:

„Не бојте се смрти, браћо, ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ!“

На то из две хиљаде грла као из једнога 
разлеже се одговор као олуја:

ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
У том плотуни загрмеше и 2200 хришћан-

ских тела оборише на земљу, док 2200 душа 
узнесе се у небесну војску мученика за веру 
Христову. Јер макар да је неко од њих и гре-
шан био, као разбојник на крсту, отишао је у 
Рај зато што је пред смрт признао и исповедио 
васкрсење Христово.

То су све моја духовна чеда, из моје тужне 
резиденције. Кам да сам и ја са њима с так-
вом славом отишао из овога света у бољи! 
Али судба Божија није то хтела. Него ме 
оставила да се мучим и преживљујем муке 
свога на рода.

Но ја вам овим не казујем историју жа-
лости, но историју славе вашег народа. И 
уздржавам се да вам говорим више, да се не 
би погордили. Јер знајте да врлине предака 
не спасавају небрижне потомке. Потрудимо 
се зато бити до смрти на духовној и моралној 
стражи да би се одржали на висини наших 
крстоносних предака.

Честитајући вам данашњу славу вашег 
храма – славу над славама свега хришћанско-
га света – ја похваљујем вашу љубав према 
Христу и вашу народну слогу. Растите у тој 
љубави и утврђујте ту слогу. Поштујте свога 
неуморног владику и свог вољеног новог 
пароха рођеног у мојој епархији као и све 
свештенике духовнике. Не обазирите се ни 
лево ни десно него напред правим путем 
Божијим. Да би заслужили улазницу у небе-
ско царство Христово, коме су се приволели 
сви крштени преци ваши, да би се удостојили 
великог Састанка са Христом и својим муче-
ничким рођацима из давних и нових времена. 
А шта је слађе од тога састанка? И да би стали 
у строј безбројних војски анђелских и свети-
тељских, па у хору с њима славили вечну 
победу Христову над смрћу певајући:

Христос воскрсе из мртвих, смрћу смрт 
попра и мртвима у гробовима живот дарова.

Христос воскресе, браћо и сестре!
Христос воскресе, радост донесе!

 Беседа на Васкрс, Чикаго 1946. године.
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У име Оца и Сина и Светога Духа.
Последње речи Јеванђеља које 

чусмо завршавају се мишљу о 
вери коју је неопходно има-
ти да бисмо имали живот 
вечни. А вера није нешто, 
него Неко: Господ Исус 
Христос. Нада такође 
није нешто, него Неко: 
наш Господ Исус Хри-
стос. Љубав такође није 
само сила, него је Неко: 
Господ Исус Христос, и 
даље: Пут, Истина и Живот, 
али опет као Господ, и Господ 
као Пут, Истина и Живот. Све је да-
кле од Господа до Господа и у Господу, и увек 
са Господом. Вером као благодатним даром 
ми препознајемо Господа и Господ нас, па 
нас тако и назива: Својом словесном паством, 
Својим словесним овцама и јагњадима; сим-
волима кротости и смирења. Сами Господ 
Исус Христос назван је Јагњетом Божјим. Он 
је Агнец, Јагње које се од искони принело за 
нас, и ради нашег спасења. Све велике пла-
нове Божје ми називамо Домостројем спа-
сења, почев са Његовим оваплоћењем, и ре-
дом, до распећа, када се Он показао истини-
тим Јагњетом Божјим, закланим за нас. То-
ком Страсне седмице слушали смо о мукама 
и страдањима које је Он као Богочовек претр-
пео за нас и из љубави. Па је ишао и даље од 
страдања: до силаска у сами пакао. Тамо је 
Он разбио преворнице Ада, опленио га и 
осло бодио сужње. Све сужње. О Другом свом 
доласку опет, Он ће проценити свачију мисао 
и дело, и по правди, љубави и промислу опет, 
извршити одвајање јагњади од јаради, једних 
за суд, а других за живот вечни. 

Господ је Господ утехе, па се треба труди-
ти само за једно, за стицање благодати Божје. 

А стицати њу могуће је само на црквени 
начин: живљењем у Цркви и жив-

ље њем по Светим Тајнама. 
Стицањем Силе Божје и на-

ша вера бива јака, тако и 
нада наша, и љубав наша. 
Ми смо несавршени љу-
ди који имају заповест 
да постану савршени. 
Ако се нађемо у улози 
апостола Томе да посум-

њамо у тако велике тајне, 
у истине наше вере, као 

што велики део нашег народа 
рецимо данас уобичава да сво-

јом вером стигне до гроба, и опет да 
многи из народа немају храбрости да иду 
даље од гроба па да кажу да се, иако у смрти 
нашавши се човек, жена, дете, не нестају, не-
го да остаје и душа човекова, и тело у праху. 
Међутим, то не значи да човека нема, него 
да није потпун. Његово тело ће се само раш-
чинити, растворити у елементе од којих је 
космос састављен, а душа ће бити под покро-
витељством Божјим. 

Дакле, ако се и нађемо у улози Томе да 
желимо да опипамо прстима својим ране од 
клинова, чак да ставимо прст свој у ребра 
Христова, то неће бити ништа страшно, само 
да буде у Цркви и нашој Православној вери. 
Једноставно, човек жели да опипа, жели да 
загрли Господа, жели да Га се дотакне. Знају-
ћи све то, Господ нам онда и омогућује да се 
Њиме причестимо, Телом Његовим и Крвљу 
Његовом. Господ излази пред нас и даје пре 
него што ми и посумњамо. Али ако и посум-
њамо по слабости, немојмо то учинити тако 
да одбацимо своју веру, да одемо другим бо-
говима, да се искоренимо из своје Цркве, што 
бива и што православни хришћани понекада, 
нажалост траже од нас: да оду из своје Цркве, 

Епископ крушевачки др Давид (Перовић)

ГОСПОД МОЈ И БОГ МОЈ
(Беседа по Јеванђељу изговорена на Томину недељу, 

дана 12.05.2013. године у Позлати)
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да оду другима. Сваки пут када се удаљимо 
од Господа, у нашем животу настаје паника, 
и ми губимо оријентире. Зато се везивати 
молитвом за Њега.

Молитвом ми лебдимо над амбисом, без-
бедни од пада. Иако је наш живот препун 
искушења, Господ је победилац; па и када нас 
наше срце осуђује толико да не желимо да 
опростимо себи, Господ је већи од нашега 

срца и све нам прашта; вољан је да нам се 
свакога тренутка огласи као Отац, као Брат, 
као Господ Животодавац. 

Живећи у светлости неприступној, живећи 
у Сили Божјој, живећи у радости, у свему 
ономе што смо ових Васкршњих, Пасхалних, 
Светлих дана Светле Седмице доживели, 
остаје нам да као Тома кликнемо: „Господ 
мој и Бог мој!“ Амин.

Васкрсење Твоје Христе Спасе,
Анђели певају на небесима;

и нас на земљи удостој
чистим срцем да Те славимо!
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Човек је биће за ра-
до ст створено, за ра-
до ст Царства Небес-

кога. Бог нас је из не бића 
привео у биће. Из не бића у 
љу бав, из небића у врлину, 
из не бића у радост живота. 
Не биће је одсуство по сто-
јања, а биће је икона Божи-
ја, створено и призвано да 
се усавршава у љубави и до-
броти, у заједници са Твор-
цем и бли жњим. А заје д ни-
ца је синоним за радост.

Православни хришћа нин живи у непре-
станој борби за Царство Небеско. Изгара за 
правду и Истину жртвујући се за ближњега 
свога. Живот му је скопчан са кајањем, са 
праштањем. Усавршава се у врлини. У тој 
борби оружје му је кротост и љубав, штит му 
је ревност, шлем му је смиреноумље. Поглед 
му је бистар, Христов. А оно шта му је у срцу, 
то му је на лицу. Ако на лицу нема радости, 
нема је ни у срцу. Како ћу победити, како ћу 
оплеменити не при јатеља и придобити га за 
Истину ако немам радости. Спа ситељ света 
и човека рекао је „Царство Небеско унутра је 
у вама!“. Зато сада и овде треба да имамо ра-
дост Живота којa је предукус Живота вечног. 
Радосном човеку Небо је већ у срцу.

Како да се радујем у овој долини плача? 
Како да сачувам ведрину срца тамо где се 
прогони правда и Истина? Како да утешим 
ближњега и себе у овом трулежном свету где 
смрт жање и младу пшеницу?

Давно бих престао да се борим, воља би се 
раслабила, нада нестала, срце би ми се одав-
но угасило, небиће би ме одвукло у своје 
чељусти, да ми није радости. А моја радост је 
Христос Победитељ туге и неправде, и глади, 

и жеђи, и болести, Побе-
дитељ смрти.

Кад љубављу Христо вом 
обришемо сузу са лица бли-
ж њега, на њему заблиста 
блаженство утехе, блажен-
ство наде. Тајна радости је 
у Љу бави. Да би се Љубав 
настанила у нашем срцу, 
срце треба умити по кајним 
сузама, сми рењем. Одаје 
ср ца убелити праш тањем, 
оп ле менити ми ло ср ђем, 
осна жити вером. Очи ма 

таквог срца гле да јући у бли ж њега свога, ви -
ди мо у ње му икону Бо жију, а онда, како да се 
не радујем? Како да се не ра дујем када сам 
препознао живога Бога у оно ме кроз кога нам 
је Господ дао прилику да се спасимо?

Сам и сами, не можемо се спасити, не мо-
жемо се обожити. Сам се не могу ни радова-
ти. Човек је биће заједнице, створен за заје-
дницу. Реч заједно савршено се остварује на 
Светој Литургији, где сви једни друге и сав 
живот свој Христу Богу предајемо. Ту где смо 
сви сабрани заједно, у својој различитости – 
а сви једнаки пред Богом и Богу смо исто 
важни, исто битни, ту на Светој Литургији 
слушамо речи РАДУЈТЕ СЕ… ! 

Ако собом не носимо радост Свете Литур-
гије, радост Православља, радост Васкрсења, 
како ћемо ући у радост Господа Својега? Како 
ћемо понудити радост оном ко не зна за њу?

Знајући то баћушка, Свети Серафим Са-
ровски, хиљаде страдалника дочекивао је и 
испраћао речима: Радуј се радости моја, Хри-
стос Васкрсе! И, заиста, када су одлазили по-
требити од њега, одлазили су препорођени и 
утешени, оплемењени радошћу светитеља, 
радошћу Васкрсења Христовога.

Свештеник Вукман Петровић

ЧОВЕК И РАДОСТ
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ВАСПИТАВАЊЕ ДЕТЕТА ПОЧИЊЕ 
ОД ТРЕНУТКА ЊЕГОВОГ ЗАЧЕЋА

Васпитавање детета почиње од тренутка 
његовог зачећа. Ембрион чује и осећа у мај-
чиној утроби. Да, он чује и види мајчиним 
очима, разумева њене покрете и осећа иако 
му ум још није развијен. Чим се смркне мај-
чино лице – смрачи се и његово. Нервира 
ли се мајка – нервира се и он. Оно што осећа 
мајка – тугу, бол, страх, узнемиреност и 
слично – то доживљава и он. Ако мајка не 
жели ембрион, ако га не воли, он то осећа и 
у његовој нежној души стварају се трауме које 
ће га пратити кроз читав живот. Сасвим 
супротно дешава се кад га прате мајчина 
света осећања. Кад мајка осећа радост, мир 
и љубав према ембриону, она све то тајанстве-
но преноси на њега, као што касније преноси 
и на већ рођену децу.

Стога мајка треба веома много да се моли 
за време трудноће и да воли своје још нерође-
но чедо, да милује свој стомак, да чита псал-
ме, да пева тропаре, да живи светим живо-
том. То је и њој самој на корист, али тиме се 
жртвује и за љубав детета зачетог у њој, да би 
њено будуће дете постало што светије и да би 
од самога почетка имало свете животне ос-
нове. Видите ли колико је за жену осетљива 
ствар зачеће и ношење детета, колика је то 
одговорност и каква част?

Рећи ћу вам нешто што се односи и на 
друга жива бића, и то она која нису словесна, 
па ћете то мало боље разумети. У Америци 
врше следећи експеримент: у две велике 
просторије, са истом температуром, ис-
тим начином заливања и истом земљом, саде 
цвеће. Али између те две просторије постоји 
једна разлика. У једној од њих пуштају благу 
и пријатну музику. Резултат? шта да вам 
кажем! Цвеће које успева у тој просторији 
показује огромну разлику у односу на цвеће 
из друге просторије. Оно је много живље, боје 
су му лепше и развија се неупоредиво брже 
и боље.

ОНО шТО СПАСАВА ДЕЦУ И ЧИНИ ИХ 
ДОБРОМ ДЕЦОМ ЈЕСТЕ ЖИВОТ 

РОДИТЕЉА У КУЋИ
Родитељи треба да се предају љубави 

Божјој. Треба да буду свети пред својом децом 

и да то показују својом благошћу, трпљењем 
и љубављу. Сваког дана треба да постављају 
нов почетак – да пројављују ново распо-
ложење, одушевљење и љубав према деци. 
Радост коју ће доживети и светост која ће их 
походити пренеће благодат на њихову децу.

За рђаво понашање деце углавном су криви 
родитељи. Децу не спасавају ни савети, ни 
дисциплина, ни строгост. Ако родитељи не 

иду путем светости и ако се не подвизавају, 
онда чине велике грешке и преносе на децу 
зло које сами имају у себи. Ако не живе светим 
животом и не говоре са љубављу, онда их 
ђаво мучи помоћу реакција њихове деце. 
Љубав, једнодушност и слога међу роди-
тељима јесте управо оно што је деци потреб-
но. То је велика безбедност и сигурност за 
децу.

Дечје понашање је у непосредној вези са 
духовним стањем родитеља. Када су деца 
позлеђена рђавим узајамним опхођењем 
родитеља, онда она губе вољу и снагу да 
напредују. Она се тада рђаво изграђују, те 
грађевини њихових душа прети опасност да 
се свакога часа сруши.

ДЕТЕ ЖЕЛИ ДА ИМА 
У СВОЈОЈ БЛИЗИНИ

ЉУДЕ КОЈИ СЕ ТОПЛО МОЛЕ БОГУ
Дете жели да има у својој близини људе 

који се топло моле Богу. Не треба мајка да 
се задовољава само тиме што ће руком 
помиловати своје дете, него треба да му 
истовремено пружи и миловање молитвом. 
Дете у дубини своје душе осећа духовно 
миловање којим зрачи личност његове мајке 

Старац Порфирије Кавсокаливит

О ВАСПИТАВАЊУ ДЕЦЕ
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и зато га она привлачи. Дете осећа безбед-
но ст и сигурност када га мајка тајно, али 
стално гр ли преко истрајне и топле молитве 
и тако га ослобађа од свега што га притиска.

Мајке умеју да се плаше и брину, да саве-
тују, да много говоре, али нису научиле да се 
моле. Много савета и упутстава наноси много 
зла. Не упућујте деци многе речи. Речи одзва-
ња ју у ушима, а молитва одлази у срце. По-
требна је молитва са вером, без немира и 
нервозе, али уз добар пример.

Све се постиже молитвом, ћутањем и 
љубављу. Да ли сте разумели какве су после-
дице молитве? Љубав у молитви, љубав у 
Христу. То је оно што пружа стварну корист. 
што више будете волели своју децу људском 
љубављу – а она је често патолошка – то више 
ће се деца запетљавати и понашање ће им 
бити негативно. Када, међутим, љубав међу 
вама родитељима, и ваша родитељска љубав 
према деци, буде хришћанска и света, онда 
нећете имати никаквих проблема. Све тост 
родитеља спасава децу. А да би се то догоди-
ло, треба најпре божанска благодат да делује 
на душе родитеља. Нико се не по свећује сам 
од себе. Сама божанска благодат ће потом 
просветлити, загрејати и ожи вотворити де-
чје душе.

НАУЧИТЕ ДЕЦУ 
ДА ИшТУ ПОМОЋ БОЖЈУ

Лек и велика тајна дечјег напретка јесте 
смерност. Поверење у Бога даје потпуну си-
гурност. Бог је све. Нико од људи не може да 
каже за себе: ја сам све. То само учвршћује 
егоизам. Бог жели од нас да децу водимо 
путем смирења. Ни ми ни деца ништа нећемо 
учинити без смирења. Треба да будете веома 
пажљиви када подстичете децу на нешто. 
Детету не треба да говорите:

Успећеш ти то. Ти си способан, ти си млад, 
ти си храбар, ти си савршен.

Тиме не пружате корист детету. Но можете 
му рећи да се моли Богу. Кажите му:

Дете моје, Бог ти је дао дарове које имаш. 
Помоли се Њему да ти да снаге да те дарове 
негујеш и да постигнеш успехе. Нека ти Бог 
даде благодат Своју.

Ово је савршен метод. У свим стварима 
деца треба да се науче да ишту помоћ Божју.

Похвале наносе зло деци. шта нам каже 
реч Божја? Народе мој! Који те воде, заводе 
те, и кваре пут хода твојега“ (Ис. 3, 12). Онај 

ко нас хвали, обмањује нас и квари путеве 
нашега живота. Како су премудре речи Божје! 
Похвала не припрема децу ни за какву теш-
коћу у животу, па она, кад одрасту, буду не-
прилагођена, губе се, и напослетку трпе неу-
спех. Данас се свет покварио. Малом детету 
говоре само похвалне речи. Немојмо – саве-
тују – грдити дете, немојмо му се противити, 
немојмо вршити притисак на њега. Но да ли 
оно тако учи шта о животу и да ли може да 
правилно реагује ма и на најмању тешкоћу? 
Чим му се неко успротиви, оно је већ сло-
мљено, нема у њему одважности.

Први су родитељи одговорни за неуспех 
деце у животу, а одмах за њима учитељи и 
професори, јер их непрестано хвале, пуне им 
главе егоистичким речима. Не приводе их 
Духу Божјем. Отуђују их од Цркве. Када деца 
мало поодрасту, па крену у школу са таквим 
егоизмом у себи, удаљују се од вере. Губе 
Богопоштовање, као и поштовање према ро-
дитељима и према свима осталима. Постају 
неукротива, окрутна и немилосрдна. Не 
поштују ни веру ни Бога. У живот смо по-
слали егоисте, а не хришћане.

Закључак који следи јесте да треба да 
научимо децу да живе смерно и једноставно, 
а не да траже похвале и узвике браво. Треба 
да их научимо да постоји смиреност, која и 
јесте животно здравље.

Менталитет који влада у данашњем дру-
штву наноси деци зло. Данашње друштво има 
друкчију психологију и друкчију педагогију, 
које су намењене безбожничкој деци. Тај мен-
талитет води децу у безобзирност. Какви су 
његови резултати код деце и код омладине, и 
сами видите. Ми треба да се молимо за децу, 
да им говоримо оно што је право. Али да тиме 
и живимо. То треба да проповедамо, а да се 
притом не прилагодимо њиховом духу. Не 
дајмо да се скрнави величина наше вере! Не 
можемо им помоћи тако што ћемо и сами 
стећи њихов менталитет. Треба да будемо оно 
што јесмо и да проповедамо истину, светло ст.

Деца ће се најбоље учити од светих Отаца. 
Учење светих Отаца помоћи ће нашој деци да 
науче шта је исповест, шта су страсти, а шта 
зла дела, и како су свети односили победу 
над својим рђавим ја. Притом ћемо се мо-
лити Богу да се усели у њих.

Приредио:
Протојереј ставрофор Драги Вешковац
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„Браћо и пријатељи 
и оци и чеда богозвано-
га, приклоните бого-
љубива срца ваша да 
чујете божанске догма-
те. И чувши ове свете 
речи ставите их, браћо, 
у срца ваша и у савести 
душа [ваших] и пред 
очи ума [вашег], и ра-
зумите их.“

Осам векова, осам 
стотина година и више 
прохуја од како је све-
титељ, у чије смо се 
пред-навечерје праз-
ника сабрали, у мана-
стиру Жичи, изговорио 
ове Богобојажљиве речи. Оне су заправо ви-
ше светосавско куцање у дубини ноћног ми-
ра на вратима срдаца наших, да их ми, има-
јући очи, видимо и имајући уши да чујемо, 
сместимо у душе наше.

Много пута смо чули да је Свети Сава наша 
вечита прича, никад до краја испричана и завр-
шена. А јесмо ли се икада заиста дубоко зами-
слили и загледали у личност Свечеву и врати ли 
у време када ја он земљом Србијом ходио?

Ево бар вечерас допустимо себи да будемо 
деца и вратимо време осамсто година у на-
зад. И на шта ћемо наићи? Наићи ћемо на 
мало Сунце, на младога принца који је био 
васпитан у доброј љубави и великој вери и 
чистоти и научен сваком Богољубљу и доброј 
нарави. Чувени педагог двадесетог века Ма-
рија Монтесори често је говорила да су прве 
три године дечијег живота изузетно важне за 
добро васпитање деце. Ове речи родитељи 
Светога Саве нису могли чути због вишеве-
ковног јаза који их раздваја од поменуте али 
су слушали богобојажљиво родитељско срце 

своје које им је исто то 
казивало.

Када је узрастао до 
петнаесте године своје, 
дадоше му родитељи 
један део државе, Хум-
ску област да њоме уп-
рав ља и да од родитеља 
одлази како би се са вел-
можама и благород ним 
младићима дружио и 
на честе забаве мла-
дић ке одлазио. Насу-
прот томе млади Рас-
тко је још више него до-
сад ишчитавао божан-
ствене свештене књи-
ге, односно Јеван ђеље 

Хри стово и из њих се страху Господњем учио 
и љубав из дана у дан умножавао и све већом 
жељом за монашким постригом горео….

 Замислимо само какве су му царевићке 
привилегије хтели указивати, какве игре, 
каква пића, какву храну, какву одећу, какав 
удобан живот.

А он је у души својој поред свег пролазног 
изобиља остајао и гладан и жедан и бос и 
оскудно одевен и далеко у мислима својим у 
лепоту небеског изобиља са великом љубављу 
загледан. Душом би по небу лебдео иако је 
физички присутан на двору био.„Какве су ти 
мисли – такав ти је живот“, рекао би старац 
Тадеј.

А кад се испуни време, наиђоше монаси 
са Свете Горе да траже помоћ за своје мана-
стире и ту млади Растко од једног Руса инока 
сазнаде све што га је занимало у вези мана-
стира и монаштва и најзад му рече: „Видим, 
оче, да Бог који унапред зна све и који је ви-
део бољезан срца мога, посла твоју светост 
да утеши мене грешнога. Сада се утеши срце 

Протојереј Владица Столић

БЕСЕДА НА СВЕТОСАВСКОЈ 
АКАДЕМИЈИ 2017. ГОДИНЕ
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моје и душа се моја развесели радошћу не-
исказаном. Сада разумедох за чиме сам не-
престано жудео“. Пошто немаше другог из-
бора рече оцу и матери да ће у лов на јелене 
поћи у даље крајеве и да ће дуже остати како 
се не би бринули. У ствари он, као и Свети 
великомученик Јевстатије Плакида, пође за 
јеленом у чијим роговима му се указа часни 
крст и где му се јави Бог који му је укрепио 
ноге као јелену и на висини га поставио.

Ава Јустин би за Светога Саву овако казао: 
„И заиста са двадесет година он је од себе, 
царевића, начинио дивног, светлог, анђеоског 
младића, чисте душе, очистио душу од стра-
сти, очистио ум од рђавих помисли, очистио 
себе од сваке унутрашње таме и мрака и ос-
ветио и посветио себе. Тада је млади краље-
вић погледао. А гле, сав овај свет, шта је? Сав 
овај свет није ништа друго него царевина 
Божја или царевина ђавола. Зависи од човека, 
зависи од тебе и од мене. Он је осветио себе, 
испунио Еванђеље Христово и испунио једну 
дивну мисао, једну дивну жељу великог Све-
титеља Божјег, Григорија Богослова, који ве-
ли: ‚Треба прво себе осветити, начинити све-
тим, па онда друге учити светости; треба прво 
себе очистити, па онда друге приводити Бо-
гу‘[1].То је урадио Растко, то је урадио и себе 
изградио и себе преобразио у Светог Растка, 
у Светога Саву.“

Примивши монашки постриг и нашавши у 
Светој Гори и њеним манастирима испуње ње 
младалачког сна, Сава је утицао на свога оца 
и подстицао га и наговарао да се окане свeтског 
живота, престола, почасти, власти и да се за-
монаши и да свој живот посвети Богу и души 
заједно са њим на Светој Гори. Богобоја жљиви 
Немања послушао је свога сина већ после 
Благовештењског сабора 1195. године одржа-
ног у Расу. Баш као што апостол Павле каже:

„Подвигом добрим подвиза се, поста тр-
чање саврши, веру сачувавши, и време његова 
одласка к Богу настаде, да пређе на бесконач-
ни и блажени живот, и да прими за њега чу-
вани венац правде за своје трудове, и за оне 
које је он спасавао, што спреми и што ће да-
ти Господ праведни судија у дан онај, њему 
и свима који воле дан јављања његова.“ /Дру-
га Тимотеју посланица ап. Павла 4, 6-8./.

Пре доласка очевог Сава је у Ватопеду по-
дигао Благовештењску цркву као и цркву 
светога Јована Златоуста и велики троспрат-
ни конак за ватопедско братство и то од нов-
ца који је из Србије добијао. Идеја о подизању 
Хиландара одавно је у срцу Свечевом само 
до сада није било благослова ни за келију на 
име Савино где би се Срби монаси могли 
склонити. Заједничким снагама оца и сина 
добише наклоност светогорског протата и 
почеше обилазити и бирати згодно место за 
своју задужбину. Хиландар беше запустели, 
оронули манастир дат Ватопеду у својину. На 
колективну молбу светогорско-манастирских 
представника цар Алексије трећи Комнен 
одговори позитивно а свети монаси-кнежеви, 
отац и син почеше одмах рашчишћавати ру-
шевине и зидати светињу.

У лето 1199. се уселише у новоподигнути 
Хиландар. 

Одкуд му баш ово име Хиландар?
Занимљиво је истаћи да за постанак име-

на Хиландар постоје три верзије:
Прва је легенда о погибији хиљаду катало-

наца од велике магле, друга је због поло жаја 
места које је налик лавовој чељусти (Хилиле-
онтос) и трећа и највероватнија је због старих 
досељеника афричког племена Хеланди који 
су држали сва острва према хиландарском 
пристаништу и северни део атона.

Сава са писмом свога оца оде у Цариград 
цару Алексију Комнену, тасту Стевана Нема-
њића, да обезбеди Хиландар као српски ма-
настир. Алексије испуни Сави молбу и даде 
му привилегију да се Хиландар може нази-
вати царском лавром и независно игумане 
постављати. Дана13.фебруара 1200. године 
представи се у Господу монах Симеон и тело 
му беше положено у манастирску гробницу 
где је почивало до 1208. када мошти све-
титељске беху пренешене у Студеницу. Осам 
година је Сава са својим хиландарцима бо-
равио у Србији и није се ограничавао на ма-
настирске и келијске зидове већ је идући кроз 
народ учио, просвећивао, јереси искорењи-
вао, јеванђеље благо проповедао. За време 
свог игумановања Студеницом написао је 
Типик за овај манастир у коме је применио 
већ постојећи хиландарски. Осим религиоз-
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но-моралног и црквено-просветног васкр-
сења српског народа Сава је активно учество-
вао и у државним пословима Србије. Као 
један од многих дарова Божијих, Сава је имао 
дар изузетне способности за спољну и уну-
трашњу мисију и политику државе и цркве. 
Насупрот многих, онда, а и данас, Савин по-
себан дар је био да завађене стране измири, 
да сукоб и рат претвори у мир и међусобно 
поштовање. За време боравка у Србији почи-
ње зидање Жиче која ће касније постати рези-
денција аутокефалне архиепископије.

Свети Немањић је правилно уочио зашто 
Србски народ не може да се уздигне над оста-
цима митолошких празноверица, јереси, 
остатка незнабоштва и заблуда. Право реше-
ње и излечење ове болне ране било је у само-
сталности Српске цркве и у васпостављању 
домаћег свештенства који ће проповедати на 
разумљивом језику. По договору са братом 
Стеваном, Сава се вратио у Хиландар како би 
се припремио за далек пут у Никеју, Васе-
љенском патријарху и Византијском цару 
који су се тамо склонили од крсташа. Од 
својих ученика Сава изабра најспособније те 
их поведе са собом како би измолио само-
сталност Српске цркве и како би једног од 
ученика хиротонисали за архиепископа Срп-
ског. Цар Теодор Ласкар у једномислију са 
патријархом Манојлом испуни Савину молбу 
али под условом да Сава буде изабран за Ар-
хиепископа. Немајући куд Сава пристаде, а 
патријарх Манојло први Харитопулос га хи-
ротониса за Архиепископа Српске цркве и 
нешто касније потписа грамату којом се по-
тврђује самосталност и потпуна независност 
Српске цркве 1219. год. Територија Срп ске 
цркве подељена је на десет епархија и то: у 
Жичи, Расу, Призрену, Зети, Хуму, Хвосну, 
Топлици, Будимљу, Дабру и Моравици.

Плодоносни Матија Бећковић би овако 
казао: „Из семенке коју је Свети Сава посадио 
у Богородичином врту израсло је стабло срп-
ске цркве чије су гране обгрлиле глобус хра-
мовима Светог Саве, од Сент Андреје до Сан 
Франциска,од Јоханесбурга до Ванкувера, од 

Јапана до Сиднеја и Стокхолма… Али највећи 
и најважнији храм Светог Саве је живи храм 
живога Бога озидан од живога камена његовог 
народа“.

Савиндану се радују све српске богомоље, 
јер нема ни једне без лика Светог Саве и сва 
места јер нема ни једног на коме није остала 
Савина стопа, Савин лакат, Савина вода, Са-
вин бор, Савин лукац, Савин штап, Савино 
почивало – од Савиног поља код Хиландара 
до Савине и Савиног извора на врху Дурми-
тора. Ниједан Србин пре њега није видео то-
лико страног света, а више ценио своју земљу 
и волео своје људе. Разговарао је са царевима 
и султанима, али се дружио и са пастирима. 
Радо је виђан по дворовима, али је стигао да 
причува стадо Перу чобанину док је Перо 
боловао. Више пута је био у Јерусалиму, али 
се појављивао по српским забитима, у воде-
ницама и колибама, као путник намерник, 
рођак и комшија, с којим се могло „као човек 
с човеком разговарати“. И увек их молио да 
не презиру своје по крви. „Принц који је само 
привидно јео, суви хлеб и то помало, с мером 
воде пио, а увек жеднео. Ишао бос по оштром 
камењу док га је отац преклињао: Помилуј 
ме, чедо, срце моје бијеш камењем које до-
дирујеш босим ногама твојим. Цркву је на-
звао српском, али је није разорио већ утврдио 
и учинио вечном тако да је српска душа оп-
стајала чак и кад је држава пропадала.

Ономе који је спаљен зато што је излечио 
једног бесом мученог иноверника, коме ни 
једна земља није била туђа, запевајмо песму 
похвалну: Био си вођа, првопрестолник и 
учитељ пута који води у живот. Када си дошао 
Светитељу Саво, најпре си твоје отачаство 
просветио и препородивши га духом светим, 
као дрвета маслинова, засадио си у духовном 
рају најсветију твоју децу. Због тога, као рав-
ног апостолима и светитељима, поштујући 
те, молимо: моли Христа Бога да нам дарује 
велику милост.

„Благо мајци која Саву роди и Србима док 
их Сава води“. 

Амин.
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Како је тешко признати грешку 
и ослободити се заблуде!
Заиста, човек је у стању много шта да учи-

ни, чак и злочин у име заблуде, само да не би 
морао да призна да је био у заблуди.

• • •
Грех заслепљује обзире човека, увија га у 

своју таму, тражи ма и најбесмисленије своје 
оправдање, у име ма којих циљева.

Сам ђаво учи човека да му је живот без 
греха и да нема никакве потребе за покајањем.

Убеђен да његов грех и није неки грех, 
човек све дубље понире у греховну таму.

Ономе ко је обузет тамом смета блесак 
истине, па се свим силама труди да буде што 
даље од њене светлости. И бориће се против 
истине, служиће заблуди у слепилу своме.

• • •
Ђаво користи незнање човека, и све његове 

слабости узроковане грехољубивошћу. 
Ослоњен на знање и расуђивање свог оси-

ромашеног ума, лишеног присуства благода-
ти Божије, човек постаје лако подложан ђаво-
љим смицалицама и обманама. Притом ве-
рује у исправност свог разума, а своје огра-
ничене ставове и схватања поставља као је-
дине критеријуме, односно мерила истине. 
Поставши слеп за било какву другу стварност, 
још лакше дозвољава ђаволу да управља њиме. 
Тако временом постаје слуга и роб своје 
заблуде, а са њоме роб и самога Сатане.

• • •
Покајање човека јесте почетак спасења 

човекове душе.
Стога Сатана непрестано убеђује човека 

да нема потребе за покајањем, да сваки грех 
има своје оправдање и да тако престаје да 
буде грех, да је све дозвољено у име личних 
и општих виших циљева.

Многи људи, робујући заблуди услед ду-
ховне слабости и незнања, несвесно постају 
служитељи ђавољи у напору да се род људски 
одвоји од спасења које је од Бога даровано 
свету. Не познајући Бога, већина њих је  ск ло на 
тражењу и клањању идолима.

• • •
Међутим, постоје и људи који су толико 

поседнути демоном, који су толико сатанског 
примили у себе да су постали верни сарадни-
ци самог Сатане. Они су спремни да жртвују 
своје најближе, чак и породицу и свој народ, 
само да би удовољили демонским страстима 
јединог бића коме служе, човекоубици од 
искони – Сатани. У остварењу својих циљева 
свесно производе лажи и заблуде, нуде их 
духовно гладним и духовно нестабилним 
људима у својој средини. Усађују им веру у 
идоле, већ постојеће или новоизмишљене, а 
често и себе постављају као идоле. Тако врбују 
следбенике за систематски рад на духовном 
упропашћивању заједнице, на искривљењу 
истине и вере, на удаљавању људи од јединог 
Истинитог Бога.

Историја зна за многе овакве људе, почев-
ши од најнижих слојева друштва, преко де-
моном умно помрачених људи, све до пре-
вејаних политичара, државника и владара.

• • •
Ја сам Господ Бог твој. Немој имати других 

богова осим мене.
Не прави себи идола нити каква лика. Немој 

им се клањати нити им служити.
Прве две заповести Господње написане на 

каменој плочи и дате у руке Мојсију, предвод-
нику изабраног народа Божијег, биле су уп-
раво ове. И нису случајно записане прве. Свако 
ко не упозна Бога, или се због љубави према 
греху удаљи од Бога, пре или касније мораће 
да пронађе себи идола коме ће се клањати и 
коме ће служити. То је, такорећи, неминов-
но ст у свету богоотпадника. Ма ко лико они 
себе називали верницима или атеи стима.

Идол не мора да означава само неку мито-
лошку представу божанства или предмет 
коме се дају натприродне способности. Идол 
може бити ауторитет, моћ, новац, власт, егои-
зам, обездуховљена уметност, и много шта 
друго – дакле, све оно чему је могуће да се 
човек клања и чиме у огреховљености својој 
замењује Бога.

Свештеник Радиша Јовановић

О ЗАБЛУДАМА И ИДОЛИМА
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• • •
Најподложнији заблудама јесу духовно 

сиромашни људи који на погрешан начин, 
без моћи духовног расуђивања, теже за било 
чим духовним. Неки од њих у своме трагању 
често мењају идоле, незадовољни једном 
заблудом лако упадају у другу. Други, пак, 
задовољивши се обманом првог идола коме 
се поклоне, слепо му верују и постају му 
истрајни следбеници.

Изопачивши схватање истине и стварно-
сти, и једни и други постају непријемчиви за 
истину када им се она чак и очигледно пока-
же. Са великом сумњом гледају на њу, при-

хва тају је једино када их примора својом 
очевидношћу. Па и тада је приме само повр-
ш но, док не нађу ма какво назовиоправдање 
својој заблуди.

• • •
Прва обмана, прва заблуда у роду људском 

била је да човек мимо Бога може да постане 
као Бог. И то једењем воћа са дрвета сазнања 
добра и зла, нарушавањем једине заповести 
забране од Бога дате човеку у рају. Сам Сатана 
је на то наговорио човека, тј. наше пра ро-
дитеље.

Сумњом у речи Божије и вером у обману 
ђавољу започела је трагедија богоотпадни-
штва и греха.

• • •
Горак је укус плода са дрвета сазнања 

добра и зла.
Адам и Ева, прародитељи наши, сазнали 

су то тек када су грехом својим себи онемо-
гућили блаженства раја.

Тек у патњи због греха видели су размере 
своје заблуде.

Исти укус плода осећа потомство њихово 
до наших дана. Али, природом својом заво-
левши грех, постаје духовно слепо да сагледа 
размере своје заблуде. Уместо покајања, себи 
ствара оправдања.

• • •
Грехом се човек удаљује од Бога, грехом 

човек ратује против Бога.
Бунт против Бога је унижење природе 

човекове. Уместо да буде подобан своме Твор-
цу, непослушношћу према Богу човек разгра-
ђује своје достојанство у толикој мери да је у 
стању да учини дела којих би се друга бића 
постидела.

Погледајмо трагове неких дела рода чо-
вечјег:

Из зависти чини убиство – братоубиство.
У неверју своме подсмева се праведном Ноју 

док овај гради спасоносну лађу.
У гордости својој подиже вавилонске куле.
У похлепи својој присваја туђе, врло често 

и ратом.
У немарности својој не чује глас пророка 

Божијих који га опомињу да се Богу врати.
У богоотпадништву своме гради себи идоле.
У мржњи према истини прогони и убија 

пророке Господње.
У безумљу своме распиње на крст самога 

Бога.
Све ово на своју духовну, а затим и на 

коначну пропаст.
• • •

Човек је створен по лику Божијем као 
свесно и слободно биће. Своју слободу може 
да искаже као сарадник Божији, који се труди 
да из љубави, сасвим свесно, испуни оно за 
шта га је Господ створио, не робујући ни 
творевини, ни ђаволу. А по слободи својој 
може да се искаже и као противник Божији, 
и свега што је Господ устројио. Али већ тада 
постаје роб и ђавола и творевине, док слобода 
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његова бива унижена и сведена на бунт и 
преступништво против савести и од Бога 
створеног поретка у свету.

Људи у својој грехољубивости често запа-
дају у, да тако кажемо, лични бунт против 
Бога, сопственим грехом удаљујући се од 
Бога. Тиме нарушавају своје спасење, а туђе 
посредно – дајући лош пример другима у 
свом окружењу.

Много погубније је понашање оног соја 
људи који су свој живот сасвим окренули 
против Бога, скривено или јавно, дозволивши 
да Сатана сасвим овлада њима. Они се по-
казују као физички извршиоци сатанских 
богохулних намера, трудећи се да заблудом 
заведу и грехом упропасте што више људских 
душа. Притом се средства не бирају.

• • •
Уопште гледано, дејство Сатане може се 

исказати на следећи начин: најпре човека 
обмањује заблудом, искрививши лик (појам) 
истине, и наводи га да учини грех. Притом, 
или одмах затим, користи слабост његове 
вере и појам Бога замењује идолом. Некада 
је у стању да се сам наметне као идол, али 
врло често то чини посредно преко нечег 
другог што игра улогу идола.

• • •
Много је заблуда и идолских служ би би-

вало и бива у роду људском. Свако је време 
на себи носило ране и ожиљке дела сатано-
служитеља, претеча Антихристових. Некада 
су се за њима поводили поједини људи, али 
дешавало се да у заблуди буде безмало читава 
заједница – племе или народ. Тада су се стра-
ш на злодела чинила.

Сатана није тражио од људи само покор-
ност. Тражио је жртве. Жртве у људским 
душама и људској крви. што их је бивало 
више, постајао је све моћнији. А ођавољени 
моћни људи утркивали су се ко ће више жртви 
да принесе…

• • •
Синдром умирућег фараона

Фараони, староегипатски владари, имали 
су неограничену власт у својој држави. Сма-
трали су се представницима божанства на 
земљи, па је народ имао обавезу да их тако и 
поштује. Када би фараон био на самрти, 

чињено је следеће: супруге, дворани и највер-
није слуге припремани су да умру заједно са 
њим. И ови су то сматрали својом обавезом. 
У гробницу (пирамиду) где је положено тело 
фараона увођени су његови верни поданици 
и ту, крај њега, дочекивали смрт.

Ово је било вековима пре рођења Христо-
вог. Можда и није изгледало толико страшно 
за схватање ондашњег египатског народа. 
Крај фараона жртвовани су само његови 
најближи поданици.

Последње деценије, па и векови, памте 
много суровије „фараоне“, чак и у хришћан-
ским народима који би, по правилу, требало 
да имају хришћанске владаре. Наиме, многи 
моћници, продавши сасвим душу ђаволу, 
било под велом вере или атеизма, градили су 
себе малим боговима, идолима, којима се 
мора беспоговорно клањати. Њихова реч 
била је закон, њихова дела изнад сваког за-
кона. Људима су у свест систематски уса-
ђивали страх према покушају било какве 
промене или побуне, убеђивали их да би 
њиховим одласком све што тренутно имају 
(ма колико то било мало и јадно) одмах про-
пало, то јест да би са њиховом пропашћу 
пропао и читав народ (или заједница). Људе 
су делили на своје поданике – оне који су 
спремни да их беспоговорно слушају и служе, 
и на издајнике, односно оне који нису вољно 
прихватали овакву духовну и физичку тира-
нију. Просто је запањујуће колико су у поје-
диним тренуцима имали верних поданика, 
колико су били у моћи да страхом и заблудом 
владају над потчињенима. Многи од подани-
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ка били су спремни да беспоговорно убију 
или дају свој образ и живот (или својих нај-
ближих), само да њихов идол остане идол.

Овај тип идола није се појављивао само 
код владара. Врло често могао се уочити код 
управника разних установа и др. – свуда где 
је могуће да постоји однос властодршца и 
поданика.

У старом Египту многобожачка (боље рећи 
незнабожачка) вера омогућавала је фараону 
да себе сматра божанством и да се његовом 
смрћу заврши живот његових поданика – под-
влачимо, само најближих. Народи хришћан-
ски имају откривену једину праву и истиниту 
веру у Бога. Хришћанима вера не налаже да 
стварају поданике и да приносе жртве у људ-
ским душама и животима. Коме онда служе 
нови „фараони“, самозвани богови, који у 
тежњи за влашћу не презају ни од чега, жртву-
јући своју веру, морал, егзистенцију потчи-
њених, па и њихове животе?

• • •
Страшно је када се човек отуђи од Бога и 

себе прогласи идолом. Уместо да живот у п ра-
ви ка Богу, он га окреће против Бога и бес по-
говорно служи Сатани. Служи му да би могао 
да господари над својим поданицима. По-
газивши сваки обзир људскости ствара цар-
ство лажи и обмана, јер само у таквом царству 
може да царује.

Човек без Бога лако може да постане човек 
са изопаченим умом. А када се то деси, наста-
ју дивље фантазије које могу да прерасту чак 
и у крволочне култове са различитим обли-
цима у различитим временима.

• • •
Култ крвожедног божанства

Мало је људи који нису чули за Азтеке, 
древни народ америчког континента. Али је 
сигурно да има још мање људи који су чули 
за њихово врховно божанство Хицилопохтли 
из времена када су постали моћан народ.

Бивало је у многим старим народима да 
су њиховим изопаченим божанствима при-
ношени људи као жртве. Азтеци су прихвати-
ли такво божанство.

При оснивањеу града Мексика у 14. веку 
крв једног заробљеника залила је олтар Хици-

лопохтлиа. Надаље, у време робовања, при-
ношена је тек понека људска жртва.

Стекавши слободу и моћ, племе Азтека 
повећавало је принос у људским жртвама. 
што је царство било моћније, жртви је било 
више.

Као жртве приношени су непослушни ро-
бови и ратни заробљеници. На камену облика 
окрњене пирамиде, који је служио као жрт-
веник, постављана је жртва. Петорица обоје-
них људи, страшног изгледа, држали су жртву 
за главу, руке и ноге, а шести би прилазио и 
каменим ножем пробијао груди жртвованог 
човека. Затим би кроз отворену рану увлачио 
руку у грудни кош, ишчупао срце и, док оно 
још куца, показао га Сунцу, а затим бацио 
пред ноге Хицилопохтлиа.

Средином петнаестог века мексички вла-
дар уплашио се да су се богови веома увреди-
ли на његову земљу и да због тога шаљу велике 
невоље и непогоде. Због тога је, са још двоји-
цом владара савезника, објавио „свети“ рат 
околним племенима да би могао да прибави 
што више заробљеника ради жртвова ња Хици-
лопохтлиу. Издат је и царски декрет којим се 
излаже казни и презиру свако ко би избегао 
овај свети рат, па ма он био и владарев син.

Након сваког ратног похода наступао је 
страховити покољ заробљеника. А нешто 
касније, при „освећивању“ храма бога Хици-
лопохтлиа, жртвовано је око двадесет хиљада 
ратних заробљеника само за ту прилику. 
Претпоставља се да се у том периоду при-
носило Хицилопохтлиу годишње око петнае-
ст до двадесет хиљада људских живота, не-
ретко и дечјих.

• • •
Ово је, заиста, страшан пример шта је 

безумље људско у стању да учини када човек 
изгуби праву веру, једину истиниту, у Господа. 
Народ, вођен заблудом, из страха и похлепе 
ствара крвожедно божанство, не познајући 
Бога, клања се Сатани. што је бивао силнији, 
више је служио ћаволу. Али, то није могло 
довека. Постоји Неко моћнији и од Сатане. 
Народ Азтека је нестао са лица земље.

На жалост, са нестанком тог народа није 
нестао и култ крвожедног божанства. Мож-
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да је тада достигао највишу тачку код мно го-
божачких народа. Али постоји чак и код хриш-
ћанских. А ми, заслепљени заблудама, врло 
тешко га распознајемо и често несвесно уче-
ствујемо у њему. Колико је само ратова, ко-
лико покоља, учињено у име, рецимо, вере, 
народа, напредних идеја, освете и др? Колико 
је сопственог народа уништено у то име? 
Колико се људских судбина жртвује у тежњи 
за влашћу, иметком, лагоднијим животом, 
лако оствареним профитом? Жртве се овде 
не мере хиљадама, већ милионима људских 
живота.

• • •
Међутим, не губе се само животи. Још 

више се губе душе. А то Сатану нарочито 
радује. Јер губитак овоземаљског живота не 
значи увек и губитак људске душе. А губитак 
људске душе увек значи губитак вечног жи-
вота у Царству Божијем. И сви крвожедни 
походи и култови у роду људском били су 
дело Сатане не само ради људске крви, већ 
ради упропашћивања што више душа у опа-
ким временима.

• • •
Свако време собом доноси велико иску-

шење за човека да се слободом својом опре-
дели коме ће служити. Зато је велики успех 
за сваког човека да се ослободи окова предра-
суда и заблуда у којима га држе духом оболе-
ли ауторитети и обезбожена животна среди-
на. Нарочито ако му у томе не помажу ни 
породица, ни школа, ни друштво. штавише, 
вођени опаким ауторитетом, најчешће они 
човеку усађују од малих ногу заблуде и скло-
ност идолопоклонству.

Робовање заблуди може да буде веома по-
губно јер човек тада није свестан коме робује. 
Због тога је заблуда поткрепљена лажима 
веома моћно средство сатано слу житеља да у 
послу шности држе духом потчи њене.

• • •
Није слободан онај ко мисли да може да 

чини све што пожели, без обзира на последи-
це које ће притом изазвати. Такав је делима 
својим слуга Сатане, а душом својом идоло-
поклоник. Без љубави и жртвовања за ближње 
обесмишљава смисао свог постојања.

Како постати слободан?
Ослободити се заблуда и идола, гордости 

и грехољубља, презрети наметнуто безверје 
и сујеверје, упознати праву веру и живети 
њоме, кроз њу пронаћи корене и смисао 
људског постојања, сусрести се са Богом, 
спознати Истину.

Питате се: коју истину?
Свакако не истину људску, унакажену, 

обезличену, која се нуди на улицама и трго-
вима, медијима и разузданим пировима, 
ђавољим скуповима и демагошким прокла-
мацијама, кроз речи лицемерних душе бриж-
ника; већ Истину праву и једину, која се не 
мудрује и не глуми, не филозофира и не 
фантазира, не продаје, дакле Истину којом 
се живи (вечито живи).

Где се она налази?
У пуноћи својој, неокаљана, чиста, обитава 

у светињи хришћанских олтара, у светости 
богослужења Цркве.

(Пролеће ’99, I изд. 2002)
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Некада, не тако давно, чиста и бистра, те-
цијаше река Бистрица. У своме памћењу на-
низала је миленијуме. Текла је заједно с вре-
меном и, кроз све те миленијуме, векове и 
године, до недавно, била је богато станиште 
разноврсног живог света и благостање за чо-
века, до оних времена, док су његове наме ре 
биле добре, док је живео у братству с при родом.

Са бокова питомих јастребачких висова 
стрмоглављују се мали, бистри поточићи и у 
пенушавом трку увиру у тамну долину, чи-
нећи омању реку која, провлачећи се кроз 
клисуре, врбаке и топољаке, жубори своје 
истине. Ова река је увек била у братству и 
пријатељству са људима. Чини се да је због 
њих настала, као што ће због њих и нестати.

На њој су одрастали, на њој ловили и во-
лели, крај ње се заљубљивали, са њоме текли, 
старили и умирали. Људи су увек имали меру. 
И кад лове и кад воле. Умели су да је пазе и 
поштују, да са њоме извиру и увиру, да је, 
онако честиту и благословену, чежњиво гле-

дају у рукохвату мостова, по мало брижни и 
кад буја и кад осеца.

Дуж реке, од врха Петине па све до утока 
у Расину, подно Модрице, биле су поређане 
бројне воденице, родитељке – хлебоносице, 
са жрвњем уместо срца и белим хлебним 
осмехом, налик на осмех мајке кад даје и воли. 
И у свом доњем току Бистрица је ми рисала 
на планину, блистала је својим име ном, 
пленила осмесима ситних таласа на којима 
су дрхтали одсјаји испреламаног сун ца, 
миловала испране разнобојне каменчиће који 
су привидно скакутали на њеном чистом дну.

Неком чудном брзином, као кугом зау-
стављене, једна за другом, умукоше воденице. 
Из запуштених, неуредних врбака, оронуле 
и тужне, дубоко улокнутих кровова, као мајке 
пред надменом децом, својим изгледом по-
сти ђене, вире те ислужене старице, накри-
вљене, на несигурне штаке наслоњене, све-
дочећи тужну повест пролазности. Ускоро ће 
их заувек однети сурови таласи људског за-

Славољуб Љуба Јовановић

КАКО ЈЕ УМРЛА ЈЕДНА РЕКА
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борава и незахвалности. Можда ће неко напи-
сати причу како су умирале воденице, како 
су брзо заборављене погаче – причеснице, 
како су за њима умирала села и реке, школе 
и колевке. 

Ових задњих година, исто онако брзо, као 
воденице, изгубисмо и реку. Буром бесмисла 
однекуд донешене, при њеном доњем току, 
настанише се бројне породице. За њих је 
Бистрица била – ничија река. Као да су желе-
ли да њој испоруче све талоге ружнога живота 
и све рачуне које су у свести носили. Најпре 
су своје канализације провели у ову свету 
воду, која вечито блисташе чистотом образа 
људи са којима је вековала. Какав образ – 
таква река. Уместо да јаукну и бране је, жи-
тељи овдашњи као да једва дочека ше 
да неко први почне. Кад могу 
они, можемо и ми. Па и они 
своје прљавштине прове-
доше у реку. Ота да ми је 
Бистрица за личила на 

кошуту, коју су злочесте зве ри принеле својим 
мла дунцима. Затим је нови становници за-
суше смећем. Прекрише обале њене старим 
душе цима, јорганима, шпоретима и разним 
олу пинама, силом тру лежног и нетрулежног 
отпада и лешевима животиња. Чопори паса 
и мачака приређују свакодневне обалске 
журке с призвуком пас јег рокенрола и мачје 
опере, ту, где су расла и забављала се деца, 
доживљавала своје прве радости и прве љу-
бави. Ту, на месту где су се волела деца, загле-
дана у будућност, сада умире нада, загледана 
у прошлост. Све ово народ овдашњи мирно 
прихвати и унесе у живот, као народни обичај. 

Пре него што се упитамо шта све са реком 
нестаје, мислећи на све реке, пред очима нам 

затрепери стравичан, нестварно ст-
ва ран, невероватно веро ва тан, 

наслов неке будуће приче:
КАКО ЈЕ 

НЕСТАО ЈЕДАН НАРОД
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Град Крушевац и Епархија крушевачка, 
у сарадњи са Ком па нијом „Вифсаида“ 
из Москве, организовали су, од 29. авгу-

ста до 1. септембра 2016. године, Други Међу-
народни Фестивал Пра вославног филма 
„СНАЖНИ ДУХОМ“. Приказана су 22 филм-
ска ос тва рења, у 
три кате го рије: 
ани ми раних, до-
кументарних и 
играних филмова, 
на две град ске ло-
кације – у Круше-
вачком позоришту 
и Белој сали Кул-
турног центра Кру-
шевац.

Филмски фес-
ти вал који је трајао 
4 дана, окупио је 
поклонике филм-
ске уметности а сва 
дешавања врцала су радошћу сусрета са 
чаролијом покретних слика. Фестивал „СНА-
ЖНИ ДУХОМ“ има благослов Његове Свето-
сте Патријарха срп ског Господина Иринеја.

„И врхунском уметнику је јасно да ум и 
срце теже пребивању у благом поветарцу 
благодати, а не у загушљивости сплина, у 
пламену страсти и пожару боја. Зато су под-
вижнички пост и молитва једини начин да се 
и ум и срце ствараоца сачувају од оног који 
се претвара у светлог анђела, а који је уства-
ри тамни, пали анђео; који у сфери ствара-
лаштва искушава мишљу, речју и бојом, зву-
ком и покретом. И то у сфери праволинијског 
мишљења, перципирања и тумачења ствар-
ности“. Овим речима благослов је упутио 
Епископ крушевачки др Давид Перовић, који 
је као професор, научни радник, уметник-
поета, књижевник, врсни познавалац филм-
ске уметности и стваралац креативних кул-
турно-просветних и медијски атрактивних 
програма, отворио и затворио Други Фести-

вал, који је заправо наставак Првог и уверти-
ра за Трећи, који је већ у припреми.

Гран при публике освојио је руски фи лм 
„Станица Восток. На прагу живота“. Најбољи 
документар ни филм је литвански „Мучени-
ци“, нај бољи играни филм је руски „Јереј-Сан, 

Исповест Са му ра ја“, 
а гран при Фес ти-
вала при пао је фил-
му  Републике Срп -
ске „Дах живота“.

Приказани су 
до  кументарни фил-
мо ви: руски „Отац 
је имао три сина“, 
до маћи „Загрљај 
Тројеручице“, у 
про дукцији Мана-
стира Светог Луке, 
српско-руско ос-
тварење „Седам 
сте пеника Чачали-

це“, „Ви идите, ја нећу“, аутора Хаџи Алексан-
дра Ђуровића, 19-минутни документарни 
руски филм са концерта „Микро Луча“, бело-
руски „Мајчица“, домаћи „Африканац“; 
пољски филм „Серјожа“.

Део Програма били су домаћи играни 
филм „Енклава“ и 12-минутни играни филм 
„Ђурђевак црвени“.

На Програму су били и руски анимирани 
филмови „Бубица“, „Светлост неугасива“, 
„Бекство“ и „Састанак“, „Звездица“, „Заштит-
ница“ и „Путеводитељница“.

Припреме за Трећи Међународни Фести-
вал Православног филма „Снажни Духом“ су 
почеле затварањем овогодишњег, Другог по 
реду. Град Крушевац је поносан што је до маћин 
јединственог Фестивала који је много више од 
филма. Благослов нашег Патријарха Госпо-
дина Иринеја је да негујемо српски национал-
ни идентитет и љубав према Отаџбини негујући 
културу Светосавља. Да будемо „СНА ЖНИ 
ДУХОМ“ и у већем броју, и догодине!

Љиљана Пантелић

ФЕСТИВАЛ „СНАЖНИ ДУХОМ“
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У Центру за стручно усавршавање Крушевац, 4. и 5. марта 2017. године, реализован је 
семинар ,,Дидактичко-методичка апаратура за извођење православног катхизиса 
(Веронауке) за основну и средње школе’’. Аутори и реализатори семинара били су 

доц. др Бошко Миловановић (Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу) и доц. др 
Мирјана Стакић (Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу). 

Верoучитељи Крушевачке епархије имали су прилику да прошире своја знања о темама 
обухваћеним програмом семинара:

•	 Садржаји програма Православног катихизиса за основну и средње школе и наставно 
планирање; 

•	 Наставни циљеви и оперативни задаци у реализацији методске јединице из Православ-
ног катихизиса; 

•	 Примена дидактичких принципа у извођењу Православног катихизиса;
•	 Примена наставних метода у извођењу наставе из Православног катихизиса;
•	 Значај коорелације у извођењу наставе из Православног катихизиса; 
•	 Уклањање дистрактора и улога релаксатора; 
•	 Припрема активности за час.
Његово Преосвештенство Епископ Крушевачки Г. Давид посетио је ЦСУ Крушевац и 

присуствовао извођењу појединих програмских активности семинара. Епископ се похвално 
изразио о условима и квалитету реализације семинара. Учесници су семинар оценили као 
интересантан, јако користан и применљив у пракси. 

Вероучитељ Сања Николић

РЕАЛИЗОВАН СТРУЧНИ СЕМИНАР ЗА 
ВЕРОУЧИТЕЉЕ КРУшЕВАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ
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У издању Епархије крушевачке изашла је 
књига Победоносци познатог истражива-
ча црквене историје крушевачког краја 

протојереја Драгића Илића, пароха при цркви 
Свети Георгије у Крушевцу. Као и претходних 
шеснаест, почев од књиге Послушања, 1997. 
године, све су плод протиног трагања по духов-
ном наслеђу последња два века у крушевачком 
крају. Живо се интересујући за снагу вере коју 
је народ Кнежеве престонице и околине пока-
зао и доказао од Првог устанка наовамо, он је 
ставио себи у задатак да нас подсети на пошто-
вања достојне претке: „Током преданих истра-
живања као сам од себе наметнуо се закључак 
да у овом делу света постоји духовна народна 
ари сто кратија“. Тврди и својим књигама то 
доказује. Инспирисан написом у Политици из 
1934. године о великом молепственом сабору 
у Крушевцу, када је град проглашен светим 
исто ријским местом, он најпре град Крушевац 
и кнеза Лазара означава као победоносце. 

Из ранијих времена истиче проту Аврама 
Јовановића, народног посланика, и сина му 
проту Божидара Јовановића, проту Милуна 
Стојадиновића, професора др Радивоја Јосића. 
Следе: протођакон Павле Пудло, професор 
Богословије „Свети Сава“ у Београду; прота 
Драгољуб Крапчевић и прота Слободан Жива-
диновић, обијица из Америке, потекли из ових 
крајева – победоносци који су отишли из до-
мовине јер себе нису видели међу самозваним 
„победоносцима“, идеолошки обојеним; прота 
Љубиша Јовановић, парох цркве Св. Георгије, 
иницијатор градње споменичког обележја на 
Багдали. Страдалници у времену злом по српски 
народ, кад брат на брата устаде, идеологијом 
заведен.

Победоносци су и четири брата Благојевића, 
погинули приликом бомбардовања Крушевца 
6. априла 1941, сахрањени на Старом круше-
вачком гробљу. И на Багдали стрељани српски 
домаћини, после несретног Другог рата. И 
девојка Ирена Митић из села Рибнице код 
Врања погинула 1999, када јој је на њиви, пред 
мајком, гелер прошао кроз главу; све до проте 
Миливоја Ћирића, разнесеног после Литургије 

на Духове 30. маја 1999. године у Варварину, 
током напада НАТО-агресора.

У смрт одлазе најбољи синови: „отпадоше 
као злаћани лишће са грана Српства“ – и по-
стадоше мученици: багдалски, велико шиље-
говачки, варварински, светоромански и ини. 

Овде прота казује и о књигама: Црква Свети 
Ђорђе, Предрага Пузовића, Serbia sacra Звезда-
на Јовића, Како је тихо господе, Верољуба Вука-
шиновића, Љубав јача од смрти протосинђела 
Никодима Ђуракова; Албинов протвгамбит 
Гоцана Аврамовића. 

И грађевина може то бити, победоносац је 
црква Светог Агатоника, пребачена из завода 
Обилићево на Старо крушевачко гробље, 1966. 
године, на изричит захтев тадашњег руководства.

„Желим да у локалном откривам универзал-
но“ – рекао је у једном интервуу Прота. Сва име-
на која су поменута, из локалног су миљеа, али 
заслужни, они, заправо српство одржавају на 
вертикали ка Господу. Са тим страдањем сви ће 
они пред њега: „Страдање је централни факт на-
ше историје“, наводи речи Владике Николаја, а 
неколико редова пре подсећа на речи Гос подње: 
„Ако мене гонише и вас ће гонити…(Јн. 15,20).

Осим што часно расветљава и савремени-
цима сведочи о људима који заслужују сећање 
и помен потомака, подсећа и на то да је „срп-
ском народу духовна обнова императив даљег 
трајања“. Будући истраживачи историје овог 
краја, поготово црквене, овом књигом добили 
су извор драгоцених информација за свој даљи 
рад, што свакако треба нагласити.

На крају наводи прота Драгић речи Апосто-
ла: „Победа прождире смрт. Где ти је смрти 
жалац? Где ти је пакле победа? А Богу хвала 
који нам даде победу кроз Господа нашег Ису-
са Христа“ (1. Кор.15, 54-57).

„Немојте, са чим ћу пред Господа?“, завапио 
је прота Јеврем Новаковић, парох храма Св. 
Георгија победоносца кад почеше да му цепају 
мантију, пре него што ће пуцати у његове груди, 
октобра 1944. на Багдали. Они који насељавају 
књигу проте Илића исти вапај произносе. И ка 
Господу се узносе, делом својим или страдал-
ништвом. 

Љубица Петковић

СА ЧИМ ЋУ ПРЕД ГОСПОДА

„ПОБЕДОНОСЦИ“
Приказ књиге протојереја Драгића Илића, Крушевац, 2016.



27

Д О К У М Е Н Т И  О  В Е Л И К О М  Р А Т У

Небо над Србијом као да је затворено. 
Стање у крушевачком крају постаје 
све теже. Заведен полицијски час. 

Забрањено свако окупљање. Петролеј се 
продаје за злато или вуну. Ограничена упо-
треба брашна на 200 грама дневно по особи.

Зулум превршио меру. Подигнут устанак, 
назван Топлички а под командом комите Ко-
сте Пећанца и то је био једини устанак на 
европском континенту против Централних 
окупаторских сила. Започео је двадесетих 
дана фебруара 1917. и трајао око месец дана. 
Обухватио је територију Топличког округа 
– Косанички, Прокупачки, Јабланички и До-
брички срез и источне и средње пределе Ко-
паоника. Избијању устанка допринело је 
највише стање у окупираним областима. 
Врхунац народног незадовољства и огорчења 
и непосредан повод представљала је најавље-
на регрутација Срба од 18 до 45 година за 
бугарску војску, почетком фебруара 1917. 
године. Народ неће. Започела масовна бежа-
ња у шуме и планине. Побуна и у околини 
Бруса, у Жупи. Аустругарска војска гони уста-
нике. Када су се они повукли у планине, на-
род затваран, мучен, многи интернирани. 
Нико није сигуран. За одмазду стално понеко 
вешан, уз обавезу присуства грађана, наро-
чито младих. Непријатељ расписао „награду“: 
„Ко убије Косту Војиновића добиће 20.000 
круна (после неког времена удвостручена 
уцена). За убиство комите 500 за живог до-
веденог 1.000 круна“. По удруживању са Ко-
стом Пећанцем, Војиновићев рејон дејстава 
иде линијом Копаоник, Јастребац, лева оба-
ла Топлице. 

Тог бурног „фебруара месеца 1917. године 
због ове народне побуне, беше пао у затвор 
код аустријских власти у Крушевцу про тоје-
реј Аврам Јовановић, парох велико-шиље-
говачки, чије село припадаше зони бугарских 

окупираних обла-
сти. Одмах скочише 
сви грађани круше-
вачки да га узму у 

заштиту због његовог великог имена и гласа, 
који уживаше у свом округу. Аустријске вла-
сти не мишљаху никакав процес над њим да 
врше пошто у ствари не беше ништа крив, 
али га задржаше због лојалности према Бу-
гарима. У том долази један делегат, бугарски 
официр са територије  бугарске и тражи про-
ту Аврама. Аустријске власти  се опиру да га 
даду. Бугарски официр им даде часну реч да 
му неће ништа бити, само да му га предају 
ради саслушања. Аустријска  га власт предаје, 
и он је већ сутра у вече био убијен  на мосту 
алексиначком и бачен у Мораву!“ Са њим за-
точен Милан Динић, земљорадник из В. ши-
ље говца причао је после, кад је пуштен из 
апсане. У ноћ прозваше неке, прво проту Ав-
рама, а он ће мени: „Е, Милане, ово није добро 
што нас изводе у недоба. Свршено је. Узми овај 
крст и књиге моје и однеси их дому моме. Бог 
нека утеши све па и моје…Аманет вам оста-
вљам, да љубите своју веру и Српство. Збо-
гом!“(Сретен Динић, Бугарска зверства у Врањ-
ском округу). Бог да му подари рајско насеље 
и вечан помен мученику проти Авраму.

Љубица Петковић
ЛАЗАРИЦА ОСТАЈЕ БЕЗ ЗВОНА

ТРЕЋА ГОДИНА ОКУПАЦИЈЕ – 1917.
Из Летописа цркве Лазарице, установљеног о стогодишњици Великог рата на 

основу сачуване црквене архиве, протокола и забелешки тадашњих свештеника

Прота Хранислав 
Поповић

Црква Лазарица
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Невољама нема краја. Замукао је звон 
Кнежеве и наше Лазарице. Однесе неприја-
тељ и треће звоно: „Треће најмање звоно (са 
звоника Лазарице) однели су аустријски вој-
ници јуна месеца 1917. год. име истих и назив 
регименте, ни јединице непознате. Ништа 
написмено нису дали“. Тужно је службу Богу 
служити без звона, но смо погнули главе. 
Задњи пут записасмо да је наше звоно звони-
ло 12. јуна „Миладину Миловановићу при 
сарани“. Сила Бога не моли!

Народ, поготово деца, присиљавани на 
принудан рад, без хране. Па кад су стигли и 
талијански заробљеници, а ови им по цену 
живота дотурали понешто од онога што су 
имали. Блажени христијани! У новембру ос-
нована у граду „сиротињска кујина“. Ко год 
је могао доприносио је да се глад, болести и 
беда ублаже. 

Стиже однекуд, шапатом и тајно саопште-
на, надежна вест, колико да учини сношљи-
вим јад понижавајућег робовања и народног 
страдања: Српска влада и Југословенски од-
бор потписали 20. јула Крфску декларацију 
о отцепљењу српских, хрватских и словенач-
ких земаља од Аустро-Угарске монархије и 
њихово уједињење са Србијом. Будућа држа-
ва зваће се Краљевина Срба, Хрвата и Слове-
наца. Поверовасмо, даће Бог да буде боље 
овом страдалном народу!

Узнемири народ вест да се у Русији рат не-
како продужио у револуцију, предводио рад-
нике и сељаке Владимир Иљич Лењин. Окто-
барска, бољшевичка, комунистичка рево-
луција против царског режима. Бог зна шта ће 
и каквог добра или зла донети. Спаси Господе!

Крајем године још један наш сабрат до-
пану апсане. Пред Светог Николу, 17. децем-
бра, ухапшен свештеник Душан Ј. Поповић, 
парох макрешански, заточен и мучен да при-
зна да је сарађивао са комитама и да је у зво-
нари скривао пушку. Још га и фотографиса-
ли, окаченог о клин у апсу за крагну мантије. 
Христолико виси наш отац Душан, распет као 
Онај коме служаше и чији наук проповедаше. 
Поред Споменика косовским јунацима, да би 
понижење било што веће, подигнута вешала 
и очекивано вешање српског попа. На тим 
вешалима обешен је црквењак цркве макре-
шанске, који је признао кривицу како би спа-
сио попа. Див-јунак! Бог да му душу прости 
и настани у рајском насељу. (Станислав Саша 
Симић, Стари Крушевљани, Крушевац, 1997, 
стр. 64. Сведочење Десанке Вељковић)

У нашој „занемелој“ Лазарици чреде оба-
вљају, поред јереја Спасоја Томића и јереји 
Михаило Стојановић и Љубодраг Јаковље-
вић-Протић, парох Треће крушевачке паро-
хије при Новој цркви (Свети Ђорђе). 

Ове године упокојило се у Крушевцу 309 
особа (М.Тасић, Здравствене прилике у Крушевцу 

1914-1918, У: Крушевачки крај у оку пацији, 65).

Манојло Тимотијевић из Здравиња 
на Крфу, 1917. године
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„Године 1917 на Копаонику“
Запис протојереја Хранислава Поповића

Препис:
„Крајем маја 1917. год. императивним (лич-

ним и писменим) наређењем окупаторске ау-
строугарске среске власти, постављен сам за 
привременог администратора дубачке парохије 
и 1. и 2. блацке (за она села која су припадала 
територији Аустро-Угарске, јер је у Блацу била 
граница и нека села припала су под бугарску 
територију).

То постављење пало је у најнесрећнијем, на-
тежем и најочајнијем моменту, када је сваком 
грађанину тог краја био загрожен живот, јер је 
непријатељ, услед наших комитских чета, не-
штедимице лишавао живота народ у масама, 
не бирајући средства, палио и опустошавао 
читава села поменутог краја. И наравно, у так-
вом моменту, да сам смео радо бих се одрекао 
те „почасти“; јер сам знао да је непријатељ имао 
провидну намеру – јер му није упалило при-
ликом прве афере – измишљене завере, да ми 
одузме живот – рачунајући да ћу доћи у додир 
са нашим комитским четама и тиме нађе узрок 
за лишавање живота. Али, благодарећи Богу 
(који ме је чувао) и увиђавности наших комита, 
који су ме виђали – иако су ме многи лично по-
знавали – када сам неустрашљиво крстарио 
кроз села и шуме и опевао кришом невине 
жртве и улевао наду напаћеном народу да не 
клоне духом и да избављење мора бити у најкра-
ћем времену – остао сам тако у животу и ако 
намучем и изнурен страшно. 

Ето под каквим сам приликама опслуживао 
поменуте парохије, управо вршио самарићан-
ску дужност напаћеном и намученом народу. 
Под таквим околностима на раштрканим и 
удаљеним парохијама од Бруса од 15 до 25 ки-
лометара, сам морао, наравно, са идеалним 
побудама, мученички, већином пешке, с вре-
мена на време одлазити и вршити најнужније 
дужности, управо оне, где је народ најосетљи-
вији (нарочито опела). А какве сам награде од 
истих имао, то се најбоље да видети од очевица, 
који је случајно једном са мном био, што је и 
описао у листу Политика од 10.3. т.г (1920. 
прим. аутора). под насловом „Под швабом у 
Брусу“…. (Окружном протојереју Крушевац, По 
предњем тражењу (Ваш акт бр. 932 и Духовног 
суда – СБр. 2157) част ми је одговорити… у 
Крушевцу, учтив Хран. Поповић, протојереј; 
старешина Лазарице од. 1920. до 1947.г.).

Прота Драгић Илић

КАКО ЈЕ 
ПОЧЕТАК ХХ 

ВЕКА ВИДЕЛА 
СРПСКА 

ЦРКВЕНА 
ЕПАРХИЈСКА 

шТАМПА?
(извод из рада)

…Свештеник М. Динић, из Ниша, објављу-
је чланак Морална трулеж, у Гласу, 1. марта 
1909, стр. 102. „Морална трулеж толико је 
ухватила маха да је данашње друштво готово 
изгубило свако мерило по коме има ценити 
шта је часно, свето и узвишено, а шта нечасно, 
прљаво и ниско. Пошли смо стрмоглавце 
једном ужасном низбрдицом, која ће нас 
одвести у понор, одакле ћемо се после теш-
ком муком избавити“. Он је цитирао песму 
Јована Јовановића Змаја: „Оно што нас јача 
на путу поштења ∕ Оно што нас води ка брегу 
спасења ∕ Оно што нам муку ублажава љуту 
∕ што нам даје души, уму здравље ∕ То је 
српска школа, то је православље“, стр. 105.

Рани антитеизам као море је запљускивао 
копно малене Краљевине Србије, најављујући 
цунами. Радничке новине, су по оцени Гласа, 
бр. 6, 1909, стр. 16, биле антихришћанске, јер 
су писале и против светог Причешћа и апо-
стола Павла, Глас, бр. 4, 1909, стр. 116.  Обја-
вљена је и вест да: „Војна академија не може 
изаћи у сусрет жељи Архијерејског сабора, 
па њени питомци неће имати веронауку, јер 
су оптерећени часовима из других предмета“, 
н. д., 115.Уредник Гласа прокоментарисао је 
ову вест: „Енглези имају религиозно-морално 
васпитање највише у Европи и раде још више 
на очувању породице и школе, а ми смо скоро 
најнепобожнији народ у Европи, па изба-
цујемо веронауку из учитељске и војне шко-
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ле“, н.д., 116-7. У истом часопису, бр. 17, 1909, 
стр. 462, објављена је још једна вест из Енгле-
ске и коментар уредника: „У Енглеској од 1. 
априла т. г. уведен је закон којим се забрањује 
младежи да пуши дуван. А у нас ђаци од десет 
година испречили цигарете на сред улице, па 
чик, да им речеш и једну реч!“ У чланку под 
насловом Хрђави примери интелигенције, у 
истом часопису, бр. 20, 1909, стр. 527-528, 
пише: „А шта да се каже на узајамно опту-
живање школованих људи, о крађама на ве-
лико, о служби туђину и издајству отаџбине“. 
Свештеник М. Динић, пише чланак под насло-
вом На рјеках вавилонских, (Глас, бр. 11, 1910, 
стр. 381-383), „о злој судбини српског народа 
који је раздробљен у неколико држава, а уз то 
се и данас између себе свађамо и сатиремо“… 

Српска црква предузимала је одлучне ко-
раке како би се спречила појава отворене 
безбожности у народу. Тако је Сабор архи-
јерејски одлучио, још 16. октобра 1871. го-
дине, „О мерама, које би требало предузети 
против опадања побожности у народу: Ви-
соко преосвећени Архиепископ београдски и 
Митрополит српски г. Михаил, излаже како 
зао дух времена окужава и многе наше људе, 
нарочито младеж учећу се у средњим и већим 
школама, па отуда и младе званичнике, чи-
новнике, учитеље и трговце. И у друштвима 
фамилијарним, по јавним зборовима и пу-
бличним местима воде се без сваког обзира 
и уздржавања такви разговори, који обарају 
свако поштовање вере, цркве и светиње наро-
дне. Многи налазе у томе славу да поколебају 
код простосрдачних, верних срца уважење 
појединих истина вере и уопште веру исме-
вајући  и спољашњу страну и унутрашњи 
значај њен. И овако рушећи оно, на чему се 
оснива морал, па користећи се називом нау-
чењака, заводе добре верне на странпутицу, 
производе растројство у фамилијама и у 
општинама. А кад се тако или због лакоумно-
сти или због рђавог правца у васпитању или 
због тенденције шире опасне мисли, држим, 
да је дужност и цркве и државе да најозбиљ-
није пораде, те да се заустави бујица атеизма 
и материјализма, који се отпочео протурати 

у нашој земљи да поруши све што може до-
при нети ојачању патничког народа нашег. 
Чује се од људи из народа и од свештенства, 
да су се сви озбиљни и родољубиви људи јако 
забринули о будућности гледећи како се 
ослабљењем вере и морала шири квареж и 
догађају немиле појаве односно благонара-
вија. Сви народи поштују своју веру и сматрају 
за част да врше дужности свога верозакона, 
а код нас онај, који хоће да врши своје веро-
законске дужности бива исмејан од оних, који 
иду у школе или су свршили жалосну науку 
у школама, па многи и многи држе да су 
узвишенији, ако руже веру и презиру дуж-
ности своје вере. То пак утиче јако на народ 
и вређа побожне људе, а лакоумне развраћа 
и саблажњава. У жељи тој, да се потражи и 
нађе начин, како ће да се сачува ненарушиво 
света вера и црква православна у српском 
народу, у времену садање опасности, нахо-
дим, да се учини о томе озбиљно представље-
ње и да се позове свештенство архипастир-
ским гласом, да свима могућим и законитим 
средствима дејствује у корист вере и цркве. 
По овоме је Архијерејски сабор одлучио: 
учинити предлог влади да и она о том разми-
сли и нареди или да се у закону строжије каз-
не определе онима, који оговарају, вичу, псују 
и обесвећују предмете вере и иду на то да код 
других људи поколебају уважење истих пред-
мета производећи тиме растројство и неслогу, 
или да се препоручи властима преко свију 
министарстава, да строжије пазе како саме 
власти, чиновници и званичници на своје 
владање, тако да и другима ускраћују чинити 
саблазне говором и јавним неверничким 
животом у народу. Саопштава се ово и отача-
ст веном свештенству и препоручује му се да 
се опходи и понаша достојно чину и званију 
своме и да сваком приликом поучава и утвр-
ђује стадо своје у вери православној, само 
савесно вршећи дужности христијанске, па 
да сваком приликом од нападаја брани и 
заступа свету цркву и храни правила и уста-
новљења светом црквом прописана, по својој 
свештеној дужности“ у Зборник правила Архи-
јерејског сабора, Београд, 1900, стр. 139-140…
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АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ
ЕПИСКОПА КРУшЕВАЧКОГ 
ГОСПОДИНА ДАВИДА
од 1. септембра 2016. до 5. марта 2017. године

3. септ. Његово Преосвеш-
тенство Епископ крушевачки 
Господин Давид служио је 
Свету Архијерејску Литургију 
у капели Светог пророка 
Илије у Ломници. 

3. септ. У цркви Св. Ни-
колаја у Земаници присуст-
вовао бденију, после ког је 
окупљенима одржао час ве-
ронауке. Посетио манастир 
Св.Петке на Церањској реци.

4. септ. Служио Литургију 
у цркви Св. Николаја у Зема-
ници. После Литургије заслу-
ж  нима поделио грамате и 
бла годарнице.

5. септ. Уз саслуживање 
Епископа бачког Г. Иринеја, 
Епископа јегарског Г. Јеро-

нима, братства обитељи ма-
настира Ковиља, Саборног 
храма и новосадских ђакона, 
служио Свету архијерејску 
Литургију у Саборном храму 
у Новом Саду.

11. септ. На Усековање 
служио u храму Св. вели-

комученика Георгија у Кру-
шевцу.

16. септ. Учествовао на 
манифестацији Округли сто 
о наталитету у Србији, која 
се одржава под покро ви тељ-
ством Општине Александро-
вац. 

18. септ. Служио у храму 
Покрова Пресвете Богороди-
це у селу Гари. Присуствовао 
културно-уметничком про-

граму деце из села Гари и 
Пепељевац. 

20. септ. Служио бденије 
уочи храмовне славе у Лаза-
рици.

21. септ. Служио Архи-
јерејску Литургију у Доњем 
Крчину код Варварина.

8. окт. У цркви Св. Ата-
насија Великог у Дедини на-
чалствовао Литургијом на 
којој је рукоположио г. Сло-

бодана Маринковића у ђакон-
ски чин. Доделио благодар-
нице и грамате приложници-
ма ове светиње. 

8. окт. У Покровској цркви 
на Расини, са свештенством 
и верним народом дочекао 
мошти Св. Петке (из манасти-

ра Фенек). Служио вечерњу 
службу са акатистом.

9. окт. Служио у цркви Ла-
зарици у Крушевцу. 

14. окт. Служио у селу Па-
деж. Присутвовао фолклор-
ном програму деце из ове 
парохије.

15. окт. Служио у сабор-
ном храму Свете Тројице у 
Трстенику. Присуствовао све-
чаној седници Скупштине 
Општине Трстеник. 

16. окт. Служио у Сабор-
ном храму Св. Георгија у Кру-
шевцу. Учествовао и беседио 
протојереј-ставрофор Мило-
рад Лончар, парох из Мел-
бурна –  Епархија аустралиј-
ско новозеландска.

16. окт. Са свештенством 
и верним народом у Великој 
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Врбници дочекао мошти Св. 
Георгија и Св. Пантелејмона, 
које је донео игуман манасти-
ра Лешја отац Јован. Са пет-
наестак свештеника служио 
вечерњу службу са ака тистом.

22.oкт. Освештао храм Св. 
Архангела Михаила и Гаври-
ла у Глобару, служио Литур-
гију. За Трпезом љубави да-
ровао ордене Светог Саве III 
степена породици Гајић и г. 
Светиславу Јовановићу из 
Глобара а заслужним паро-
хијанима грамате и благодар-
нице. Обишао манастир Све-
тог Луке у Бошњану, положио 
камен темељац и освештао 
крстове за реконструисану 
манастирску цркву. 

23. окт. Служио Литургију 
у цркви Покрова Пресвете 
Богородице на Расини.

27. окт. Служио у селу Ви-
тошевац, у Архијерејском на-
месништву ћићевачком. Од-
ликовао протојерејским чи-
ном оца Петра Јараковића, 
пензионисаног пароха бело-
водског. Обишао манастир 
светих апостола Петра и Пав-
ла у Грабову.

29. oкт. Служио у мана-
стиру Дренча у Жупи.

30. окт. Поводом 180 го-
дина постојања храма Прео-
бражења Господњег у Брусу 
служио Свету Архијерејску 
Литургију. Заслужнима уру-

чио архијерејске грамате и 
благодарнице. На вечерњој 
служби у манастиру Велуће 
замонашио сестру Гордану 
давши јој име Марта.

31.окт. Служио у манасти-
ру Св. Луке у Бошњану у но-
вом реконструисаном мана-
стирском храму. Пререзао 
славски колач и беседио. 

4. нов. Са свештенством и 
верним народом испред Ла-
зарице дочекао икону Казан-

ско-призренску, донесену из 
града Самаре на реци Волги, 
као дар Рашко-призренској 
епархији.Учествовао на ве-
чер њој служби и у служењу 
акатиста.

5. нов. На Задушнице слу-
жио у цркви Васкрсења Го-
сподњег на Новом гробљу у 
Крушевцу, а потом парастос 
упокојенима.

6. нов. Слу-
жио у храму Ус-
пења Пресвете 
Бо городице у 
Вар варину.

7. нов. Слу-
жио празнично 
вечерње у мана-
стиру Мрзеница 
код Крушевца.

8. нов. Служио у цркви 
светог Јована Крститеља на 
Багдали. У току Литургије у 
чин јерођакона рукоположио 
монаха Сергија (Ради во је-
вића) из Крушевца. 

12. нов. Служио у мана-
стиру свете мученице Недеље 
у Петини.

13. нов. Служио у мана-
стиру Стрмац код Бруса. По-
сетио манастир Лепенец.

13. нов. Служио празнич-
но бденије у манастиру На-
упаре.

14. нов. Служио у бол-
ничкој цркви Светих Козме и 
Дамјана у Крушевцу.

16. нов. Началствовао 
Све том архијерејском литур-
гијом у Новом Саду а поводом 
епархијске славе Св. Гео ргија. 

19. нов. Служио у мана-
стиру Манастирак.

20. нов. Служио Литургију 
у цркви светог Ђорђа у Кру-
шевцу. На бденију у манасти-
ру Лешје замонашио искуше-
ницу Јелену давши јој мона-
шко име Јеремила. Сутрадан 
служио Свету Литургију уз 
саслуживање протосинђела 
Јована.

26. нов. Служио у цркви 
Св. вмч. Георгија у Читлуку. 
У чин чтеца рукопроизвео г. 
Зорана Здравковића.

27. нов. Служио у цркви 
Вазнесења Господњег у селу 
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Глободер. Обишао цркву све-
те Петке у Мачковцу.

2. дец. Служио у храму 
све тог Ђорђа у Крушевцу. 

3. дец. Служио празнично 
бденије у манастиру Велуће.

4. дец. На 
празник Ва-
ведења слу-
жио у мана-
стиру Дренча 
у Жупи.

6. дец. У ма-
настиру Руде-
ница, у цркви 
светог Проро-
ка Илије, слу-

жио заупокојену Архијереј-
ску Литургију и опело преста-
вљеној игуманији Варвари. 

7. дец. Служио у храму Св. 
Екатерине у Селу Варварину, 
намесништво темнићко.

11. дец. Служио у манa-
стиру Светих Козме и Дамја-
на у Плешу. 

13. дец. Служио у цркви 
Св. Ђорђа у Крушевцу.

17. дец. Служио у храму 
Св. вмч. Георгија у Крушевцу.

18. и 19. дец. Уз саслу жи-
вање великог броја монаха и 
свештеника служио празнич-
но бденијеу храму Св. Геор-
гија. На празник Св. Николаја 
Мирликијског најпре начал-
ствујући Литургијом, са више 
епископа, свештеника и број-
ним народом а потом и Трпе-
зом љубави, прославио своју 
Крсну славу. 

22. дец. Присуствовао 
свечаној академији у Круше-
вачком позоришту коју је ор-
ганизовало Министарство од-
бране.

25. дец. Служио у мана-
стиру Љубостиња.

26. дец. По вечерњој слу-
жби у цркви Лазарици, у ам-
фитеатру, са др Велибором 
Ла заревићем и aутором др 
Мирком Ковачевићем уче-
ствовао на представљању 
књи ге „Света царска српска 
лавра Хиландар на Светој Го-
ри Атон ској“. 

1. и 2. јан. На дан Светих 
отаца служио Литургију у Са-
борном храму у Крушевцу. Са 
више епископа присуствовао 
бденију уочи крсне славе епи-
скопа врањског Г. Пахомија, 
а на Дан Св. Игњатија Бого-
носца саслуживао на Светој 
Архијерејској Литургији, све 
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у храму Свете Тројице у 
Врању.

3. јан. Уз више архијереја 
саслуживао Митрополиту за-
гребачком Г. Порфирију у 
Светоархангелском манасти-
ру у Ковиљу на четрдесето-
дневном парастосу блажено-
почившем епископу јегар-
ском Јерониму.

4. јан. У храму Вазнесења 
у Чуругу саслуживао на па-
растосу жртвама рације 1942. 
године.

6. јан. Служио у Саборном 
храму Св. Георгија у Крушев-
цу. 

8. јан. Сабор Пресвете Бо-
городице. Служио у Покров-
ској цркви на Расини. Служио 
бденије уочи славе цркве Ла-
зарице, Св. архиђакона Сте-
фана, а сутрадан и Литургију. 

13. јан. Служио Свету Ли-
тургију у храму Св. велико-
мученика Георгија у Крушев-
цу, а свеноћно бденије уочи 
Обрезања Господњег у цркви 
Преображења у Брусу.

15 јан. Служио у цркви Св. 
Јована Крститеља на Багдали.

18. јан. У манастиру Лешје 
служени су Царски часови, 
Изобразитељна и вечерња са 
Светом Литургијом светог 
Василија Великог. Начал-
ствовао је Његово Преосвеш-

тенство Господин Давид. У 
храму Св. вмч. Георгија у 
Крушевцу служио Бде није 

уочи Јовањдана. 
20. јан. На крсној сла-

ви Епископа бачког Г. 
Иринеја, уз друге српске 
епископе, саслуживао 
домаћину на Светој Ли-

тургији у Са-
борном хра-
му у Новом 
Саду. 

23. јан. У 
Новом Саду 
саслуживао 
Епископу 
Иринеју на 
служењу по-
мена жртва-
ма Новосад-

ске рације, поводом обеле-
жавања седамде сетпето го-
дишњице овог злочина. 

25. јан. Присуствовао и 
благословио Светосавску 
академију и присутне гра-
ђане у Крушевачком позо-
ришту. 

26. јан. Освештао про-
сторије подручног одељења 
Ош „Ж. Апостоловић“ у Бог-
дању. Служио бденије навече 
Савиндана у храму Св. Троји-
це у Трстенику 

27. јан. Служио Литургију 
на дан славе цркве Светог Са-
ве у Ћићевцу. Слављење на-
стављено рециталом и слав-
ском Трпезом љубави у паро-
хијском дому. Присуствовао 
Светосавској ака демији По-
литехничке школе „М. Ми-
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лан ковић“ и Економско-трго-
винске школе у Крушевцу.

28. јан. Служио у паракли-
су при манастиру Св. ап. Пе-
тра и Павла у Грабову.

29. јан. Служио у храму 
Свете Тројице у Трстенику. 

31. јан. Служио у храму 
Светог Атанасија Великог у 
Дедини, код Крушевца.

3. феб. Служио Свету Ар-
хи јерејску Литургију у Ве-
ликој Дренови.

4. феб. Служио у манасти-
ру Светог Стефана у Лепенцу 
код Бруса. 

5. феб. Служио у манасти-
ру Светог Николаја у Свој-
нову.

19. феб. Учествовао на-
трибиниСавремени човек и 
савремени свет у Библиотеци 
Матице српске.

12. феб. Служио у пара-
клису манастира Покрова 
Пресвете Богородице у Мрзе-
ници.

14. феб. Служио Свету 
Литургију а потом и опело 
покојној Милки Вешковац у 
цркви светог Агатоника на 
Старом крушевачком гробљу. 

15. феб. Служио Литургију 
у Здравињу, у цркви Св. вмч. 
Георгија.

18. феб. Служио Свету Ли-
тургију у храму Христовог 
Васкрсења на Новом гробљу, 
а потом помен свим блажене 
успомене браћи и сестрама.

19. феб. Служио у паро-
хијском храму Св. пророка 
Илије у Дворану. 

20. феб. У Епархијском 
двору примио директора Уп-
ра ве за сарадњу с црквама и 
верским заједницама РС др 
Милета Радојевића са сарад-
ницима. Посетили више цр-
кви у Епархији круше вачкој. 

25. феб. Служио у пара-
клису манастира Руденице.

26. феб. Служио у цркви 
Св. Тројице у Мудраковцу, 
пре које је теолога Марка Ра-
коњца произвео у чин чтеца. 
Уручио грамату г. Дарку Ви-
дачку. 

1. март. Служио Литургију 
Пређеосвећених Дарова у 
храму Свете Тројице у Трсте-
нику. Присуствовао и по-

вечерју са чи-
тањем Кано-
на Св. Ан дреја 
критског.

3. мар.
Слу жио Ли-
тур гију Пре-
ђео свећених 
Дарова у ма-
настиру св. 

Илије у Равницама код Вели-
ке Дренове. 

4. март. Служио Литургију 
у манастиру Дренча код 
Александровца.

4. март. У Центру за струч-
но усавр ша ва-
ње у Крушевцу 
присуствовао 
семинару ,,Ди-
дактичко-ме-
тодичка апара-
тура за изво ђе-
ње православ-
ног катхизиса 
(Веронауке) за 
основне и сред-
ње школе’’. 

5. март. После Јутарње 
службе и Свете Литургије у 
Саборној цркви у Крушевцу 
водио Литију до цркве Лаза-
рице где је прочитан Синодик 
за оне који су заблудели у ве-
ри и отпали од Православља.

приредила

Љубица Петковић




