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УВОД

Раде Јовановић

СЛИКА ТАЈНЕ ВАСКРСЕЊА

Лежи ружа на сред стазе,
људи журе, пада вече,
у непажњи док је газе
из ње рујна боја тече.

И тај мирис као срећа
према небу се отима,
где већ пупи ружа већа
позлаћена сазвежђима

Свет у трку, бука и дим,
без милости, без поштења.
У згаженој ружи видим
тајну Светог Васкрсења.

са којих ће Христос доћи
да подигне руже пале,
да сачува својом моћи
све младице олистале.

Видим Христа у ранама
како смрти пораз спрема,
тамно сунце за гранама,
убицу што покај нема.

А свет жури, бука и дим,
без милости, без поштења.
У згаженој ружи видим
тајну Светог Васкрсења.

Јер што више ружу гњече
она мирис пушта јаче,
праведни се њиме лече,
а неверни сребром, мачем.
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Свештеник Радиша Јовановић

ДАН ВЕЛИКИ И СПАСОНОСНИ
Исус. А старешине, са масом људи коју су
у судницу повели, затражили су да им пусти
познатог преступника и разбојника по имену Варава. Уместо Цара Славе (а не само
јудејског или овога света), они су изабрали
разбојника. Када је Пилат поново предложио да ипак Исуса Назарећанина пусти, јер
је имао ту могућност по положају и власти
која му је дата, они су га уценили рекавши
да немају другог цара осим римског ћесара,
а да свако ко себе царем назива бива противник римског императора.
Пилат се нашао пред избором. Ако им
удовољи, осудиће праведника. Ако поступи
праведно, довешће свој положај у питање.
И он решава да, уместо да сачува душу, ипак
сачува свој положај. Пред светином изја
вљује да не жели да буде крив у крви овог
праведника и умива руке пред свима. А
окупљена маса Спаситељевих противника
узвикнула је безумно страшне речи: крв
његова на нас и на децу нашу! (Мт. 27,25)
Те речи су им се касније језиво обистиниле.
Господа предају да буде ишибан и ра
запет. Испунила су се сва пророштва из
Старог завета која су указивала на Месију,
на Његов долазак, драговољно страдање и
смрт ради спасења свих. А Он, у смирености својој, трпећи и лажи и клевете, и поруге, понижење, мучење и бол, док су га
прикивали на крст од дрвета, молио се
Богу Оцу и за мучитеље: Оче, опрости им,
јер не знају шта чине.(Лк. 23,34) И када је
тело већ превазишло границе своје из
држљивости, повикавши: Оче, у руке Твоје
предајем дух свој (Лк.23,46), издахнуо је на
крсту. Издахнуо телом, јер Његова божанска природа и са њом божанска сила није
могла да буде убијена, уништена. То злобници, људи духовно слепога вида, који су
имали књиге свете да читају и да се науче,
и да потом и друге поуче, нису дакле могли да увиде, односно нису ни желели да
увиде и знају.

Велики петак. Дан велики, дан страшни,
а опет - и дан спасоносни. Дан када је беза
коње људско доживело тријумф, у коме су
људи, жељни власти која им не следује и
жељни силе којом би да господаре у беза
коњима својим, а имајући као сметњу истину и праведност, спровели у дело своју
страшну одлуку: да Онога ко је носилац истине и правде ућуткају - заувек. Јер, мислили су, ако Њега убију, уклониће Га од
себе и из света, и са Њиме ће закопати све
што је повезано са истином и правдом. И
онда ће њихова реч бити закон и истина, а
њихови прописи и дела - једина правда.
По ко зна који пут је безумље, заодевено
у рухо некаквог разлога ка остварењу неког
циља, изнова добило своје оправдање. Али
сада у неизмерно већој мери претворности
и изопачености - мери доведеној до врхунца.
Тако је збор јудејских старешина, окорелих противника Исуса Назарећанина, од
пророка Божјих најављеног Месије - Спа
ситеља, одлучио да је боље да један пострада него да сви они буду одговорни за своја
лицемерја и изопачавања истине. Одлучио
је збор старешина да је боље да једнога убију
него да се сами покају и исправе и крену за
њим правим путем. Решили су, моћници а
несрећници, да Божјег Миротворца прогласе бунџијом, да саму Истину прогласе
за лаж а Истинољубца варалицом, да Чудо
творца прикажу обмањивачем, Сина Божјег
- хулитељем на Бога и светињу. Њега, Бога
у људском телу, Богочовека.
И даље, шта се збило? Пошто су били под
римском влашћу, нису могли сами да одлуку спроведу у дело, па су Господа Исуса
одвели Римљанима да потврде и изврше
оно што су сами наумили. А тадашњи римски намесник, Понтије Пилат, испитавши
Га, видео је да на њему нема кривице. Како
је имао обичај да им о њиховом великом
празнику пусти по једног сународника заточеника, предложио је да то буде Господ
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И када се сунце помрачило, и земља затресла, камење распадало, храмовна завеса расцепала надвоје, а људи незнабошци
поверовали у Господа, злобници су остали
верни својој безумности и злоби.
Војници су се затим уверили и потврдили
да је смрт заиста наступила. Из прободеног
ребра Спаситељевог истекли су крв и вода.
Његово тело бива положено у гроб од камена, а гроб запечаћен и утврђен стражом.
Суморна тишина завладала је Голготом.
У привременом тријумфу ликовало је зло.
А данас, где смо ми? Где је род људски,
где је свако од нас?
Јесмо ли међу онима којима смета Божја
Истина, који све Божје удаљују од себе и
себе од Бога; или Га пак прекрајају по мери
својих потреба и проглашавају да је онакав
какав Он није? Јесмо ли можда у ставу
Понтија Пилата, да под притиском било
света или савести перемо руке од одговорности и оправдавамо своја недела? Или смо
са Господом свуда, попут Његових светих
ученика, а одсутни понекад само због слабости својих?
Овде смо данас у светињи Божјој, у Ње
гово име сабрани. Дошавши чистога срца
и са добром намером, кроз свету службу
тајанствено смо присутни у овоме великом
и страшном догађају. Поштујући Господа
и све што је учинио за нас, ми састрадавамо
са Њиме, са Његовим страдањима. Све што
је радио било је за нас. Све што је поднео и
истрпео, поднео је и истрпео због нас и за

нас. Себе је предао за све нас. Ми, при
хватајући Његову жртву, прихватамо и
искупљење. А кроз то и васкрсење за нови
живот. Зато смо сада у жалости и посту, да
се у Васкрслом Господу преобратимо у спасене људе, са радошћу којој неће бити краја.
И будимо стога ревносни у молитви и добрим делима. Па макар нас због тога понижавали и срамотили и свашта о нама
говорили, истрајмо, јер само ће се испунити оно што је Господ, говорећи о блаженствима, на гори казао: Блажени сте када вас
срамоте и прогоне и лажући говоре против
вас свакојаке рђаве речи, због мене. Радујте
се и веселите се, јер је велика плата ваша на
небесима(Мт. 5,11-12).
Трудимо се да добрим делима и пока
јањем допремо до милости Божје. А кога
обаспе милост Божја, тога и узводи на небеса. Долазимо што чешће на молитву, будимо што чешће у цркви. Поштујмо Божје
заповести, постимо постове, будимо праведни. И смерни. Ове дане проведимо како
Црква прописује; са радошћу дочекајмо
најрадоснији празник – Христову победу
над смрћу – празник Васкрсења Господњег.
Служимо Господу Богу, Њему јединоме,
Њега следимо и Њему славу и захвалност
узносимо, те да и сами од Њега благодат
добијемо, и милост да се са Њим нађемо у
животу вечном, у Царству Оца Небескога,
амин!
Беседа на Велики петак у цркви
Вазнесења Господњег у Глободеру, 2015.
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Свети Јован Златоусти

Беседа на Васкрс

А

и лењивци, дан поштујте; ви који сте пости
ли и ви који нисте постили, веселите се
данас! Трпеза је пуна, наслађујте се сви:
теле је угојено; нека нико не изађе гладан,
сви се наслађујте пиром вере; сви примите
богатство благости. Нека нико не оплакује
сиромаштину, јер се јави опште царство.
Нека нико не плаче над сагрешењима, јер
опроштај заблиста из гроба. Нека се нико
не боји смрти, јер нас ослободи Спаситеље
ва смрт: угаси је Онај Кога је она држала,
заплени ад Онај који је сишао у ад, загорча
га када је (ад) окусио Тело Његово. И ово
предвиђајући, Исаија завапи: ад се загорча
сретнувши Те доле; загорча се, јер опустоши;
загорча се, јер би поруган; загорча се, јер
се умртви; загорча се, јер паде; загорча се,
јер би свезан; прими Тело (Христово) и Бога
се додирну; прими земљу и срете небо;
прими оно што виђаше и паде у оно што не
виђаше. Смрти, где је твоја жаока? Аде, где
је твоја победа? Васкрсе Христос и ти си се
сурвао. Васкрсе Христос и падоше демони.
Васкрсе Христос и радују се анђели. Васкрсе
Христос и живот живи. Васкрсе Христос и
ниједног мртвог у гробу нема. Христос уста
из мртвих и би почетак преминулих. Њему
слава и сила у векове векова.
Амин.

ко је ко благочестив и богољубив
нека се наслађује овом добром и
светлом победом.
Ако је ко благоразумни слуга, нека уђе
радујући се у радост Господа свога.
Ако се ко подвизавао постом, нека сада
прими плату.
Ако је од првога часа радио, нека сада
прими праведни дуг.
Ако је ко дошао после трећег часа, нека
празнује захваљујући.
Ако је ко стигао после шестог часа, нека
ни мало не сумња, јер ничим неће бити
оштећен.
Ако је ко изгубио и девети час, нека при
ступи, ни мало не сумњајући, ни мало се
не бојећи.
Ако ко стиже тек у једанаестом часу нека
се не плаши закашњења: јер овај дивни
Господар примиће и последњег као и првог;
даје мир ономе који је дошао у једанаести
час, као и ономе који је радио од првога
часа. И последњег милује и првоме угађа,
и ономе даје и овоме дарује, и дела прима
и намеру целива; и делање уважава и при
нос хвали.
Стога, дакле, уђите сви у радост Господа
свога: и први и други, плату примите; богати
и убоги, један с другим ликујте; уздржљивци
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Свети Николај Охридски и Жички

З

о Васкрсу

ар нисте чули? Зар још нисте чули, да
је поново Рај отворен? Не Рај на земљи
него на небу, не у времену него у веч
ности. И да су у тај непролазни Рај уведени:
преступник и разбојник и сиромашак; пре
ступник Адам, разбојник са крста и си
ромашак Лазар.
Христос је васкрсао, а васкрсом својим
отворио врата небеског раја деци Адамовој.
И многи су већ ушли у тај рај, који се неће
губити, и из кога неће више бити изгнанства.
Ако сте то чули, па ипак сте притиснути
страхом од смрти, онда као да и нисте чули.
Ако ли сте чули ту радосну вест и примили
је у срце своје, онда је и ваше васкрсење на
прагу, то јест почело је у вама васкрсавање,
које ће се окончати васкрсењем. Ако је та
радосна вест постала живот живота вашега,
смрт је за вас играчка као везан роб за по
бедиоца у рату.
Зар нисте чули? Зар још нисте чули, да
је Васкрситељ извршио обећање Божје, дато
Адаму, првом изгнанику?Да ће се од семена
женина јавити Неко, ко ће сатрти главу оне
вијугаве лажи, оне покорне и преисподње
змије. И јавио се Богочовек – Бог спуштен
до човека и човек уздигнут до Бога – јавио
се у долини плача и ридања међу изгна
ницима из Раја. И донео је ослобођење
робовима, живот мртвима, здравље боле
сним, радост жалосним, љубав озлобљеним
– све и све најкрупније дарове, најслађе
плодове са Дрвета Живота. Убрусом ми
лости обрисао је сузе сужњима. Божанском
снагом васкрсао ћерку Јаирову и сина удо
вичина и Лазара и душе грешника, и ум
апостола. Сва се природа прегибала и кла
њала пред Њим, а робови природе радовали.
Ако сте то чули, зашто сте још жалосни?
Зашто ходите оборене главе и газите по
сузама својим? Ако сте примили у срце ту
радосну вест, треба да је крај ридању вашем.
Зар нисте чули? Зар још нисте чули, да
је грех првог изгнаника из Раја, праоца свих
изганинка искупљен – да је искупљен и

опран крвљу Љубави на крсту? Тај грех је
значио отпад деце од Оца и небратство међу
браћом, раздор и ненавист из столећа у сто
леће, из миленијума у миленијум. Љубав
деце према Оцу била је угашена, и љубав
браће према браћи била је угашена. Зар
нисте чули, да је Христос зауставио грехов
ни ветар и утишао сулуду буру, ветар и буру
што су вековима гасили и угасили први
огањ? Зар нисте чули, да је Он запалио нов
огањ на угашеном огњишту љубави? Ако
сте чули, зашто вас онда још терете два
изгнаничка бремена: бреме сумње у Оца и
бреме ненависти према браћи? Зашто не
баците те две вреће пепела са душе своје,
са огњишта душе своје? Ако сте чули ту
радосну вест и примили је у срце своје, онда
су узрасла поново два крила на палој души
вашој: богољубље и братољубље, као два
орловска крила. Окрилатио је биће ваше са
два чудесна крила, која вас дижу у небеса,
у Рај небески, у царство крилатих херувима,
у бесмртну родбину Господа Васкрситеља.
Христос васкрсе!
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Архимандрит Јустин Поповић

СТРАДАЊЕ СВЕТОГ СЛАВНОГ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЈА ПОБЕДОНОСЦА

З

напунише их испо
ведницима исти
нитога Бога. Било
је страшних при
зора широм целога
царства: хришћани
су стављани на нај
страшније муке, и
то сваки дан. А ка
да са свих страна,
нарочито из источ
них провинција,
стадоше стизати ца
ру извештаји, пуни
клевета на хриш
ћане, и у којима су
јављали да хриш
ћани низашта не
смат рају царево
наређење, и да их
је бескрајно много,
и да их стога или
треба оставити на
миру у њиховој ве
ри или их истреби
ти, тада цар сазва код себе у Никомидију5)
на савет са свих страна антипате и игемоне,
намеснике своје, кнезове и велможе, и цео
сенат. На том скупу цар даде израза својој
јарости против хришћана, и нареди да сваки
изрази своје мишљење по овој ствари. По
што су многи говорили много, напослетку
цар изригну овакав отров: „Ништа није
чесније и потребније него – поштовати
древне отачке богове“. Пошто ову његову
изјаву сви прихватише, он продужи: „Ако
се сви са овим слажете и хоћете ревносно
то да испуњујете, и ако љубав моју цените,
онда се потрудите на све могуће начине да
хришћанску веру, која је противна боговима
нашим, потпуно истребите широм целога

асевши на пре
сто римскога
царства безбо
жни Диоклецијан1)
се веома стараше
за погано идоло
служење. Нарочито је много поштовао Аполона2) као
неког тобожњег
предсказивача, јер
је у мртвом кипу
Аполоновом обитовао демон, који
је давао одговоре
питачима, лажно
пророкујући о бу
дућности, пошто се
пророштва његова
не збиваху. Једном
Диоклецијан упита
Аполона поводом
неке ствари3), и доби овакав одговор
од демона: Не могу
истински да предсказујем будућност, јер
ми сметају праведни људи на земљи, и због
њих лажу гатарски троношци4) у идолиштима; ти праведници уништавају нашу силу. – Онда Диоклецијан распитиваше жречеве: Ко су ти праведници на земљи, због
којих бог Аполон не може да прориче?
Жречеви одговорише: Хришћани су праведници у поднебесју.
Чувши то, Диоклецијан се испуни гнева
и јарости на хришћане, и обнови гоњење
против њих које већ беше престало. И одмах
разасла на све стране царства свог наређење
да се убијају праведни, невини и непорочни
људи Божји. Тада пустише из тамница пре
љубочинце, разбојнике и развратнике, а
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царства нашег. А да бисте то што успешније
обавили, ја вам свим силама стојим на
располагању“. – Ову цареву реч сви усвоји
ше и похвалише. Но Диоклецијан је још
двапут сазивао сенат и саветовао се по овој
ствари. И одлука би непоколебљиво утвр
ђена, и народ обавештен о њој.
У то време беше у римској војсци чудесни
војник Христов свети Георгије, рођен у
Кападокији6) као син угледних и благочестивих родитеља. Он измалена би научен
побожности. Као дете он остаде сироче,
пошто му отац мученички пострада за Христа, а мајка се са њим пресели у Палестину,
јер она беше родом из Палестине и имађаше
тамо огромна имања и наслеђе. Када порасте Ђорђе, он беше веома леп, кршан и
храбар. Стога би узет у војску, где доспе у
двадесетој својој години до чина трибуна7)
и доби за старешину једног нарочитог пука.
Због показане храбрости у биткама, цар
Диоклецијан га произведе за комита8), за
војводу, пре но што се знало да је хришћанин.
Тада му је било двадесет година, и мајка му
се већ беше упокојила у Господу. И кад се
по оном царевом крвничком наређењу стаде вршити истребљење хришћана, Ђорђе
беше на служби при цару Диоклецијану.
Видевши још првог дана како незнабошци
страховито муче хришћане, и дознавши да
се неправедно наређење царево не може
нипошто променити, он изведе закључак
да је ово време врло погодно за спасење. И
он одмах раздаде убогима све што имађаше
код себе: злато, сребро и одела; и робовима
што беху код њега дарова слободу; за имања
у Палестини написа завештање, да се раз
даду невољнима, и да се тамошњи робови
његови пусте на слободу.
Трећега дана незнабожни цар држаше
веће са својим поганим кнезовима о даљем
крвничком убијању невиних хришћана.
Тада храбри војник Христов свети Ђорће
одбаци сваки људски страх, и, утврђен Бо
гом у страху Божјем, он ступи пред цара
усред тог безбожног и безаконог већа, и
светла лица и јуначне душе стаде им овако
говорити: „Докле ћете, о царе, и ви кнезови
и сенатори, који сте одређени да управљате

по добрим и праведним законима, иска
љивати на хришћанима јарост своју, и умно
жавати бес свој, и доносити безаконе зако
не, и изрицати неправедне пресуде над
невинима који никога нису увредили? До
кле ћете гонити и мучити те невине људе и
приморавати их на ваше безумно безбожје,
њих који су добро утврђени у побожности?
Идоли ваши нису богови, нису! Не обмањуј
те себе лажима! Христос је једини Бог! И
Он је једини Господ у слави Бога Оца, све
Њиме постаде, и све се Светим Духом Ње
говим држи. Стога, или сами познајте исти
ну и научите се побожности, или не узне
мирујте безумљем вашим оне који имају и
знају истину и побожни су.
Оваквим речима Ђорђевим и неочеки
ваној смелости његовој сви се зачудише и
на цара погледаше, желећи да чују шта ће
он на то рећи. А он, као избезумљен или
громом ошамућен, сеђаше ћутећи; и задр
жавајући у себи лавину гнева, даде руком
знак своме пријатељу, антипату Магнецију,
да одговори Ђорђу. Магнеције позва ближе
к себи Ђорђа, и упита га: Ко те побуди на
таку смелост и велеречивост? Светитељ
одговори: Истина. Магнеције га упита: А
шта је истина? Георгије одговори: Истина
је сам Христос кога ви гоните. Упита га
Магнеције: Дакле, и ти си хришћанин?
Одговори свети Георгије: Слуга сам Христа
Бога мог и, уздајући се у Њега, добровољно
ступих пред вас да сведочим о истини.
На ове речи светитељеве настаде граја и
комешање и вика у већу. Онда Диоклецијан
нареди преко бирова да ућуте, и загледавши
се у светитеља познаде га, па му овако го
вораше: Ја сам се и раније дивио твојој бла
городности, Георгије! Оценивши те по за
слузи за твоју храброст, ја сам те одликовао
не малим чиновима. И сада, мада не го
вориш у своју корист, ипак ти због твоје па
мети и храбрости као отац саветујем и пре
поручујем оно што је корисно по тебе: не
лишавај себе војничке славе и части чина
твога, и непокорношћу својом не излажи
мукама цвет младости своје, већ принеси
боговима жртву, па ћеш добити од нас ве
лика одликовања.

9

ЖИТИЈА СВЕТИХ

На то свети Ђорђе одговори цару: О царе,
боље је да ти мноме познаш истинитог Бога
и Њему принесеш милу жртву хвале! Он би
те удостојио бољег, бесмртног царства, јер
је ово царство које сада уживаш – непо
стојано, ништавно и брзо пропада, те и све
што од њега долази – краткотрајно је и
ништа не користи примаоцима. Ништа што
припада твоме царству не може раслабити
моју побожност к Богу моме; и никакав вид
мука не може уплашити душу моју нити
поколебати ум мој.
Док је светитељ говорио то, цар се сав
запали гневом и, не допуштајући му да своју
реч доврши, он нареди војницима да Геор
гија копљима отерају из већнице и вргну у
тамницу. Војници се одмах дадоше на посао
да то изврше; и када се једно копље дотаче
тела светитељева, одмах гвожђе постаде као
олово, јер се сави као олово, а уста муче
никова беху пуна хвале Богу.
Увевши мученика у тамницу, војници га
прострше по земљи лицем горе, ноге му у
кладе забише, и камен велики на груди му
положише, јер тако нареди мучитељ. Трпе
ћи то, светитељ непрестано узношаше бла
годарност Богу све до идућег дана. И када
се раздани, цар опет изведе мученика на
суд. И угледавши како га је тешки камен
био пригњечио, упита га: Јеси ли се раска
јао, Георгије, или си још непокоран? А
светитељ, пошто му груди беху пригњечене,
једва могаше говорити, и рече: Зар ти мис
лиш, царе, да сам ја већ толико изнемогао,
те ћу се због тако малог мучења одрећи
своје вере? Пре ћеш ти изнемоћи мучећи
ме, него ли ја мучен.
Тада Диоклецијан нареди да се донесе
велики точак за мучење, под којим беху
даске са великим ексерима у облику мачева,
рогова, ножева; и беху ти ексери неки прави,
неки искривљени, неки повијени као удице.
Потом нареди да мученика нага вежу на
точак, па точак окрећу, да би оштри ексери,
начичкани на даскама под точком, искида
ли цело тело. Тако мучен, и на парчад кидан,
и као трска ломљен, светитељ трпљаше
јуначки, и у тој муци он се најпре громко
мољаше Богу, затим тихо у себи благодара

ше Бога, и не пусти ни уздаха, него као да
спаваше и не осећаше.
Мислећи да је мученик умро, цар радо
сно похвали богове своје, и повика: Где је
Бог твој, Георгије? Зашто те не избави од
такве муке? – И онда нареди да га као мртва
одвежу од точка, а сам оде код жртвеника
Аполоновог. И изненада се наоблачи, и
настаде страховита грмљавина, и многи
чуше глас одозго који говораше: Не бој се,
Георгије, ја сам с тобом! – И мало после
тога сину велика и необична светлост, и
светлоносни Анђео Господњи, блистава
лица, појави се у облику прекрасног мла
дића крај точка и, ставивши руку на муче
ника, рече му: Радуј се! – И нико не смејаше
прићи точку и мученику док се Анђео ви
ђаше. А кад он постаде невидљив, мученик
сам сиђе с точка, пошто га Анђео Божји
беше одрешио и од рана исцелио, и стаде
телом потпуно здрав, благодарећи Бога и
призивајући Га.
Видевши то, војници се страховито упла
шите и запрепастише, па отрчаше и оба
вестише цара који се још бавио у идолишту
око приношења жртава идолима. А за вој
ницима иђаше и свети Ђорђе, и он иступи
пред цара у идолишту. Кад га угледа, цар
прво не вероваше да је то Ђорђе, већ сма
траше да је то неко сличан Ђорђу. Онда
пратиоци цареви, пажљиво посматрајући
мученика, познадоше да је то главом Ђорђе.
Још и сам мученик велегласно викаше: Ја
сам Ђорђе! – И бише сви запрепашћени, и
у недоумици ћутаху дуго. А двојица од
присутних, претори9) Анатолије и Протолеон, који беху раније оглашени у хриш
ћанској вери, видећи ово необично чудо,
потпуно се утврдише у Христовој вери, и
повикаше: Један је Бог велики и истинит
– Бог хришћански! И одмах цар нареди да
ове ухвате, и без икаквог суда изведу ван
града и мачем посеку. И многи други вероваше тада у Христа, али скриваху у себи
веру, не смејући је исповедати од страха. И
царица Александра, која се такође налазила у том идолишту и видела мученика чудесно исцељеног, познаде истину. И кад
хтеде да јавно исповеди Христа, епарх је
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задржа, и пре но што цар
дозна, нареди да је одведу
дома.
Злотворни пак Диокле
цијан, који није могао творити никакво добро, нареди да светог Георгија вр
гну у ров негашеног креча,
да га затрпају, и тако оставе три дана. Вођен тамо,
светитељ се велегласно
мољаше Богу, говорећи:
Господе Боже мој, услиши
молитву слуге Твога, и по
гледај на ме, и смилуј се
на ме, и избави ме од замки непријатеља, и дај ми
да до краја непроменљиво
сачувам исповедање светог имена Твог. Господе,
не остави ме због грехова
мојих, да не би некад рекли непријатељи моји: Где
је Бог његов? Покажи силу Твоју и прослави име Твоје у мени непотребном слузи
Твом. Мени недостојном пошљи Анђела
Твог чувара. Господе, који си пећ вавилонску у росу претворио и света Три младића
неповређене сачувао, јер си благословен
вавек, амин.
Тако се помоливши и све тело своје крс
ним знаком оградивши, он се спусти у ров
радујући се и славећи Бога. Слуге га онда
везана затрпаше у негашеном кречу, па
одоше. Трећег дана нареди цар да се кости
мученикове изваде из рова са негашеним
кречом, јер је сматрао да је мученик сагорео
у кречу. И кад слуге разгрнуше креч, нађо
ше светитеља преко очекивања читава, жива
и здрава, и одвезана како стоји, светла лица,
са рукама подигнутим к небу, и благодари
Бога за сва Његова доброчинства. А слуге
и присутни беху избезумљени од ужаса и
запрепашћења, и једногласно стадоше ве
личати Георгијевог Бога, називајући Га
великим.
Сазнавши за то Диоклецијан нареди да
му се одмах доведе мученик. И гледајући
га, силно се дивљаше, и упита га: Реци нам,

Ђорђе, откуда у теби таква
сила, и каквим то мађијама
извод иш такве ствари?
Сматрам да си веру Распе
тога у мађионичарску ве
штину претворио, да би
својим чинима све зади
вио и себе као велика по
казао. Светитељ одговори:
Ја сам очекивао, царе, да
нећеш моћи ни уста отво
рити да хулиш свемоћног
Бога, коме је све могуће,
и чудесно избавља од опа
сности оне који се у Њега
надају. А ти, прелашћен
ђаволом, отиснуо си се у
такву дубину заблуде и по
гибао, да чудеса Бога мог,
која својим очима гледате,
називаш мађијама и чи
нима. Стога плачем због
вашег слепила, и називам
вас бедницима, и сматрам да сте недостојни
мога одговора.
Тада Диоклецијан нареди да донесу гвоз
дене чизме, начичкане изнутра дугачким
клинцима, да их усијају на ватри, обују
мученика, па да га онда бијући гоне све до
тамнице. У таквој обући гоњеном, мучитељ
се ругаше мученику, говорећи: Како је Геор
гије брз тркач! Георгије, ти трчиш веома
брзо. – А мученик, тако љуто гоњен и жесто
ко бијен, говораше у себи: Трчи, Георгије,
да би стигао, јер трчиш не као на непоузда
но. Затим, призивајући Бога говораше:
Господе, погледај с неба и види труд мој, и
услиши уздисање окованог слуге Твог, јер
се умножише непријатељи моји, и непра
ведном мржњом омрзнуше ме ради светог
имена Твог. Но Господе, Ти сам исцели ме,
јер се пометоше кости моје, и дај ми трп
љење до краја, да не би некада рекао непри
јатељ мој: учврстих се на њему! – Тако се
мученик мољаше на путу за тамницу. И би
бачен у тамницу, изнемогао телом од рана
и силно изранављених ногу, али духом бе
јаше јак, јер целог тог дана и целе ноћи он
не престајаше узносити Богу благодарност
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и молитве. И те ноћи Божјом помоћу он би
исцељен од рана, и оздравише му ноге као
и цело тело.
Сутрадан свети великомученик би изве
ден пред цара у позориште. Са царем беше
и цео сенат. Када цар угледа мученика како
добро иде и не рамље ногама, као да уопште
није био изранављен, веома зачуђен упита
га: Шта је, Георгије, јесу ти чизме биле угодне? – Да, угодне, одговори светитељ. Онда
цар рече: Одбаци дрскост, смири се, буди
покоран, одреци се мађиоништва, па приступи и принеси жртву милостивим боговима, да те не би многим мукама лишили
овог слатког живота. Свети Георгије одговори: Како сте безумни кад силу Божју називате мађиоништвом и бестидно се гордите обманом ђаволском! – Диоклецијан
бесно погледа, и јаросно рикнувши прекиде мученикову реч, и нареди да светитеља
бију по устима да би се научио не вређати
цара. Затим заповеди да га воловским жилама бију све дотле док парчад тела његовог
и крв његова не покрише земљу.
Иако тако свирепо мучен, свети велико
мученик Георгије се ни најмање не измени
у лицу које беше светло. Дивећи се томе
веома много, цар рече својим присутним
велможама: Ово код Георгија није ни јуна
штво ни сила већ дело мађиоништва. На то
Магненције рече цару: Овде има један вешт
мађионичар; ако га позовеш, он ће брзо
победити Георгија, и Георгије ће се покори
ти твојој наредби. – Мађионичар би одмах
позван, и кад изиђе пред цара овај му рече:
Очи свих овде присутних видеше шта учини
овај погани човек Георгије. А како он то
учини, знате само ви који сте вични мађи
јама. Стога ти: или Георгијево мађиоништво
победи и сатри, и учини да нам се Георгије
покори, или га мађионичким отровима
уклони из овог живота, те нека он мађио
ничар умре од мађија. Ја сам му због тога
и допустио да живи до сада. – Мађионичар
коме беше име Атанасије обећа да ће све
то привести у дело идућег дана. Цар онда
нареди да мученика држе у тамници, и оде
са судишта. А светитељ, одведен у тамницу,
призиваше Бога говорећи: Покажи, Господе,

милост Своју на мени, управи стопе моје
исповедништву Твоме и доврши течење
моје у вери Твојој, да се у свима прослави
пресвето име Твоје.
Сутрадан цар опет дође на судиште и
седе, гледан од свију. А дође мађионичар
Атанасије, гордећи се својом мудрошћу,
носећи и показујући цару и свима при
сутнима меке мађионичарске напитке у
разним судовима, и рече цару: Нека се сада
доведе овде онај осуђеник, па ће видети
разноврсну делатност наших богова и силу
мојих враџбина. – И узевши један суд, он
рече: Ако хоћеш, о царе, да тај безумник
послуша тебе у свему, онда нека попије овај
напитак. – Затим узе други суд и рече: Ако
је по вољи суду твом да онај осуђеник види
горку смрт, нека попије ово.
Цар нареди, и свети Георгије одмах би
доведен преда њ на суд. И рече цар све
титељу: Георгије, сада ће све твоје мађије
бити уништене и престаће. – И нареди да
светитеља силом напоје мађионичарским
напитком. Светитељ са поуздањем испи
отров, и стајаше неповређен радујући се, и
ругајући се демонској обмани. Бесан од
једа, цар нареди да светитеља силом напоје
и другим напитком, пуним смртоносног
отрова. А светитељ, не чекајући да га при
моравају, сам добровољно узе суд и испи
смртоносни отров. И отров му нимало не
нашкоди, јер помоћу благодати Божје би
сачуван од смрти.
То зачуди цара и цео сенат, а и мађиони
чар Атанасије стајаше запањен, чудећи се
и двоумећи. Затим, после неког времена
цар рече мученику: Георгије, докле ћеш нас
зачуђивати својим делима? Докле нам не
ћеш изрећи истину? Какве су то мађиони
чарске ујдурме које чине те ниподаштаваш
муке које ти се причињују, нити ти нашко
ђују смртоносни напитци? Кажи нам све
отворено, јер желимо да те кротко саслу
шамо.
Тада блажени Георгије одговори: Не ми
сли, о царе, да људска довијања чине те ми
ниподаштавамо муке, већ то чинимо при
зивањем Христа и силом Његовом, јер узда
јући се у Њега ми, тајно поучавани од Њега,
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ниушта не сматрамо најразноврсније муке.
Диоклецијан упита: А какво је то тајно
поучење Христа Твог? Свети Георгије одго
вори: Знајући унапред вашу злотворну зло
ћу, Господ Христос научи слуге Своје да се
не боје оних који убијају тело а душе не могу
убити, и још рече: Длака с главе ваше неће
погинути, и ако што смртно попијете, неће
вам наудити (Мт. 10, 28; Лк. 21, 18; Мк. 16,
18). И још чуј, о царе, Његово нелажно
обећање нама које Он сажето изрази овим
својим речима: Који верује у мене, дела која
ја творим и он ће творити (Јн. 14, 12). Дио
клецијан упита: А која то дела ви називате
његовим? Светитељ одговори: Слепе про
свећивати, губаве очишћавати, хромима
ход давати, глувима слух отварати, нечисте
духове изгонити, мртве васкрсавати. Ова
дела, и дела слична овима, јесу Христова
дела.
Цар се онда обрати Атанасију мађио
ничару са питањем: Шта ти велиш на ово?
Атанасије одговори: Чудим се како се овај
руга твојој кротости говорећи лажи, и нада
се да се извуче из моћне руке твоје. Јер ми
који сваког дана уживамо у многобројним
доброчинствима бесмртних богова наших,
још никада не видесмо да мртвога васкрсо
ше, а овај човек, уздајући се у мртваца и
сматрајући Распетога за Бога, бестидно
тврди да је Распети творац великих дела.
Но пошто он пред свима нама тврди да је
његов Бог творац таквих чудеса и да они
који верују у Њега добише од Њега нелажно
обећање да и они творе дела која је и Он
творио, нека онда овај васкрсне мртваца
пред тобом, царе, и пред свима нама, па
ћемо се и ми покорити његовом Богу као
многомоћном. Ето, недалеко одавде налази
се гроб у који је пре неколико дана сахрањен
мртвац кога сам ја за живота познавао. Ако
Георгије васкрсне њега, онда ће нас истин
ски победити.
Зачуди се цар таквом предлогу Атана
сијевом. Гроб пак тај бејаше велик, и на
лазио се пола стадије далеко. Суд над Геор
гијем вршио се у позоришту крај градске
капије, и из позоришта се видео тај гроб ван
града, пошто је у Јелина био обичај да своје

мртваце сахрањују не у граду него ван града.
Цар онда нареди мученику да васкрсне
мртваца, и на тај начин покаже силу Бога
свог. А антипат Магненције моли цара да
Георгија ослободе окова. Пошто скинуше
окове са светитеља, Магненције му рече:
Сада, Георгије, покажи чудесна дела Бога
твог, па ћеш нас привести вери у Њега. –
Светитељ му одговори: Бог мој који је из
ничега створио све, моћан је да мноме,
слугом Својим, васкрсне тог мртваца, али
ви, пошто вам је ум помрачен обманом, не
можете да схватите истину. Но ради овог
присутног народа учиниће Бог мој то што
ви кушачки тражите. Само немојте то при
писати мађијама. Ето, мађионичар кога
позвасте поуздано тврди да никаква мађија,
нити сила икаквог бога, није никада могла
васкрснути мртваца. А ја ћу на очиглед свих
присутних и чујно за све призвати Бога мог.
Рекавши то, он преклони колена своја,
и дуго се са сузама мољаше Богу. Затим
устаде и громко се опет помоли Богу го
ворећи: Боже векова, Боже милости, Боже
свих сила, Боже свемогући, Господе Исусе
Христе. Ти не посрамљујеш оне који се у
Тебе уздају – услиши у овај час мене сми
реног слугу Твог Ти који си услишавао Своје
свете Апостоле на сваком месту у свима
чудесима и знамењима: дај овом злом на
раштају знамење које тражи, и васкрсни
мртваца из гроба, на посрамљење оних који
Те одбацују, а на славу Твоју и Твога Оца и
Пресветога Духа. О Господе, покажи при
сутнима да си Ти једини Бог на васцелој
земљи, да би познали Тебе, свемоћног Го
спода, и увидели да се све покорава Твоме
мигу. Јер је Твоја слава вавек, амин.
А кад изговори „амин“, настаде огромна
хука и земља се затресе, те се сви силно
препадоше. И надгробни споменик паде на
земљу, гроб се отвори, мртвац устаде жив
и изађе из гроба, док су сви присутни по
сматрали то премрли од страха. Затим на
стаде велика граја у народу: многи се ра
доваху и хваљаху Христа као великог Бога.
А цар и они са њим, испуњени ужасом и
неверјем, најпре говораху да је Георгије,
велики мађионичар, васкрсао из гроба не

13

ЖИТИЈА СВЕТИХ

мртваца већ неког духа и привиђење, да би
обмануо гледаоце. А кад затим увидеше да
то није привиђење него човек који је ствар
но васкрсао из гроба и призива име Хри
стово, они притекоше Георгију и прибише
се уз њега, веома збуњени и избезумљени.
И не знајући шта да раде, они ћутаху. Ата
насије пак притрча и припаде к ногама
светитељевим, исповедајући да је Христос
свемоћни Бог. И мољаше мученика да му
опрости грехе које учини у незнању.
Но пошто прође прилично времена, Дио
клецијан нареди да народ ућути, и стаде
говорити овако: Људи, видите ли превару?
Видите ли поквареност и лукавство ових
мађионичара? Овај најбезбожнији Ата
насије, помажући себи сличног мађиони
чара, даде овоме не отров већ неки чароб
њачки напитак који поможе овоме да нас
обмане, јер они живог човека својим чини
ма представише као мртваца, и својим вра
џбинама тобож га васкрсоше из мртвих на
наше очи. – Рекавши то, цар нареди да се
без икаквог ислеђења и суда одрубе главе
Атанасију и човеку васкрслом из мртвих, а
да светог мученика Христовог Георгија
држе у тамници и оковима док он посврша
ва државне послове и смисли шта ће радити
с мучеником. Свети пак Георгије, обревши
се у тамници, радоваше се духом и благо
дарима Бога говорећи: Хвала Ти, Господе,
Ти не посрамљујеш оне што се у Тебе уздају.
Благодарим Ти што ми свуда помажеш, и
што ми свакодневно чиниш велика добра
и моју недостојност украшаваш благодаћу
Својом. Но удостоји ме, Боже, Боже мој, да
ускоро созерцавам славу Твоју пошто пот
пуно посрамим ђавола.
Док је свети великомученик био у тамни
ци, к њему су долазили они што због њего
вих чудеса беху поверовали у Христа. Они
су златом потплаћивали тамничке стража
ре. Долазећи к светом великомученику они
су припадали к ногама његовим и учили се
у њега светој вери. А болесници међу њима
исцељиваху се од својих болести, јер их
свети Георгије исцељиваше призивањем
имена Христова и крсним знамењем. Тако
многи долажаху к њему у тамницу. Међу

долазницима беше неки човек по имену
Гликерије, прост земљорадник. Њему се
догоди те му во паде са брега у провалију,
и црче. Чувши за светитеља, Гликерије отрча
к њему плачући за својим волом. А светитељ,
осмехнувши се тихо, рече: Брате, иди с
радошћу, јер Христос мој оживе вола твог.
– И он, искрено поверовавши мучениковој
речи, оде и затече вола живог, као што му
каза светитељ. Па не часећи ни часа, он
крену натраг к мученику. И хитајући кроз
град, он громко викаше: Заиста је велик Бог
хришћански! – Но војници га ухватише и
цара о њему обавестише. Цар Диоклецијан,
испунивши се гнева, не хтеде ни да види
Гликерија, већ нареди да му се без суда
одмах одсече глава ван града. А Гликерије
радосно као на пир хиташе у смрт за Христа,
и престижући војнике он великим гласом
призиваше Христа Бога молећи Га да му
проливање крви његове урачуна уместо
крштења. И тако Гликерије сконча.
Утом неки сенатори обавестише цара
како Георгије, седећи у тамници, буни на
род, јер многе одвраћа од богова и приводи
Распетоме, и чудотвори мађиоништвом, те
сви трче к њему. И предложише цару да
Георгија опет изведе на суд, па ако се не
покаје и не обрати боговима, онда да брзо
буде осуђен на смрт. Цар дозва антипата
Магненција па му нареди да за сутра спре
ми судиште код Аполоновог идолишта, да
би јавно судио мученику. Но те ноћи, мо
лећи се у тамници, свети Георгије задрема
мало и виде у сну Господа који га Својом
руком прихваташе, и загрливши целиваше,
и венац му на главу стављаше, говорећи:
Не бој се, него буди храбар, јер ћеш се
удостојити да царујеш са мном! Не малак
савај, већ што пре дођи к мени да примиш
што ти је уготовљено.
Пробудивши се и радосно заблагодаривши Богу, светитељ позва к себи тамничког
стражара и упути му ову молбу: Једну ми
лост молим од тебе, брате: допусти да слуга
мој дође до мене, јер му имам нешто казати.
– Стражар допусти, и уђе слуга који је неод
ступно стајао пред тамницом и веома па
жљиво записивао светитељева дела и речи.
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Георгије одговори: Требало је, о царе, да
толику милост твоју према мени покажеш
раније, а не да тако страшно будеш свиреп
према мени. – Саслушавши с уживањем
овакве мученикове речи, цар одмах изјави:
Ако хоћеш да ми се као оцу с љубављу поко
риш, ја ћу ти узвратити великим почастима
за све муке што си поднео. – Свети Георгије
одговори: Ако пристајеш, о царе, онда хај
демо у храм да видимо богове које ви по
штујете.
На то цар устаде хитно и с радошћу, и са
целим сенатом и многим народом оде у
Аполонов храм, водећи чесно са собом и
светог Георгија. А народ клицаше цару
хвалећи га што боговима својим прибавља
силу и победу. Кад уђоше у храм и жртва
би спремљена, настаде тајац, и сви гледаху
у мученика непоколебљиво убеђени да ће
он принети боговима жртву. Светитељ при
ђе Аполоновом кипу, и пруживши руку
Ушавши, он се до земље поклони господару према њему, њега бездахног упита као жи
свом који је био у оковима, и распрострт вог: Ти ли хоћеш да ти принесем жртву као
крај ногу његових на земљи, плакаше. Но Богу? Говорећи то, светитељ начини крсни
светитељ, подигавши га, наређиваше му да знак према идолу. Тада демон који је живео
буде весео, и исприча му своје виђење ре у идолу овакав глас даде од себе: Нисам Бог,
кавши: Чедо, Господ ће ме скоро позвати к нисам! И ниједан од сличних мени није Бог
себи. Но ти, по одласку мом из овог живота, – само је један Бог, и то онај кога ти про
узми ово моје смирено тело са мојим заве поведаш. Ми пак од Анђела што служаху
штањем, које написах пре мога подвига, с Њему постадосмо отпадници и, овладани
помоћу Божјом однеси га нашем дому у завишћу, ми варамо људе. Светитељ му на
Палестини, и изврши све што сам завештао. то рече: Како се онда усуђујете да остајете
Притом имај страх Божји и непоколебљиву овде, када сам овде дошао ја, служитељ
веру у Христа. – Слуга обећа да ће све извр истинитог Бога? – Када светитељ то рече,
шити, и пошто се много исплака, светитељ стаде из идола излазити некакав шум, и
га с љубављу загрли и, давши му последњи звук, и плачни глас. Затим изненада попа
целив, он га отпусти с миром.
даше сви идоли на земљу и разбише се. Тада
Сутрадан при изгревању сунца цар седе жреци и многи од народа као луди бесно
на судишту и пред њега изведоше светог навалише на светитеља, и бијући га и ве
мученика. Прикривајући свој гнев, цар му зујући га они довикиваху цару: Погуби овог
стаде говорити кротко: Не изгледа ли ти, о мађионичара, царе, погуби, док нас он није
Георгије, да сам пун човекољубља и мило погубио!
сти, када имам толико саучешћа за тебе?
Док су вика и метеж трајали и глас о тоСведоци су ми сви богови да веома штедим ме брујао по целом граду, царица Алексанмладост твоју због цветајуће у теби лепоте дра, која је дотле била потајна хришћанка,
и памети и храбрости. Ја желим да заједно не могаше више то да крије, већ похита
са мном царујеш и будеш други по части, тамо где бејаше свети великомученик Геор
ако би хтео да се обратиш боговима. Реци гије. Када чу народну вреву и издалека угленам дакле, шта ти о томе мислиш. – Свети да окованог мученика, она стаде викати
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велегласно: Боже Георгијев, помози ми, јер
си једино Ти свемоћан. – А када се народна
врева утиша мало, Диоклецијан нареди да
мученика доведу пред њега. Од силне јаро
сти он као луд викну на светитеља: Таквом
ли ми благодарношћу узвраћаш за моју
милост према теби, о најпоганија главо?
Свети Георгије му одговори: Тако сам навикао поштовати твоје богове, о безумни
царе! Та застиди се једном да спасење своје
приписујеш таквим боговима, који ни себи
не могу помоћи, нити присуство Христових
слугу поднети.
Док је светитељ говорио то, гле, стиже
царица Александра, исповедајући смело
пред свима Христа Бога. Усто и к ногама
мучениковим припадаше, и мучитељево
безумље пљуваше, грдећи богове и прокли
њући оне који им се клањају. А цар, избе
зумљен од великог запрепашћења што види
своју супругу како неустрашиво слави
Христа и ниподаштава идоле и припада к
ногама мучениковим, упита је: Шта ти би,
Александро, те си се прилепила уз овог ма
ђионичара и чаробњака, и тако се бестидно
одричеш богова? – Но она се окрену од
њега и не даде му оговора. Због тога се Дио
клецијан још више разјари и не хтеде даље
да испитује ни Георгија ни царицу, него
одмах изрече обојима овакву смртну пре
суду:
Наређујем да се мачем посече свезли
Георгије који је изјавио да је Галилејанин и
који је много хулио на богове и на мене,
заједно са царицом Александром коју је
Георгије упропастио мађијама и која је као
и он безумно грдила богове.
Тада војници, нарочито за то одређени,
зграбише окованог мученика и поведоше
ван града, вукући са њим и благородну
царицу. Усрдно му следећи, царица се у себи
мољаше Богу шапћући и често у небо по
гледујући. Но кад дођоше до једног места,
царица малакса телом и замоли да мало

седне. А кад седе, она наслони главу на зид,
и предаде дух свој Господу.
Видевши то, мученик Христов Георгије
прослави Бога, и с великом радошћу иђаше
молећи се Господу да се и његово течење
заврши добро. А кад стигоше на губилиште,
он подиже глас свој и мољаше се овако:
Благословен си, Господе Боже мој, што ниси
дао да ме зубима растргну они који су ме
тражили, и што ниси обрадовао непријате
ље моје због мене, и што си душу моју изба
вио као птицу из замке ловачке. Услиши ме
и сада, Господе, и буди крај мене, слуге
Твога, у овом последњем часу, и избави
душу моју од лукавства ваздушнога кнеза,
великога ратника, и од његових нечистих
духова. Онима што у незнању свом сагре
шише против мене не упиши им као грех,
него им подај опроштај и љубав Твоју, да би
Те и они познали, и тако добили удео у
царству Твом са избраницима Твојим. При
ми и моју душу са онима који су Ти угодили
од памтивека, не узевши у обзир оно што
сагреших свесно и несвесно. Сети се, Госп
 о
де, оних, што призивају величанствено име
Твоје, јер си благословен и свепрослављен
вавек, амин.
Помоливши се тако, свети Георгије ра
досно преклони под мач главу своју, и би
посечен двадесет и трећег априла 303. го
дине, добро завршивши исповедање, окон
чавши течење и сачувавши веру чисту. Зато
и доби венац правде.
Таква су славља великих подвига хра
брога војника; такве су његове борбе и слав
не победе над непријатељима; подвиза
вајући се тако, он се удостоји непропадљи
вог и вечног венца. Нека се његовим молит
вама и ми удостојимо удела праведних и
стајања с десне стране у дан Другог доласка
Господа нашег Исуса Христа, коме приличи
свака слава, част и обожавање кроза све
векове, амин.
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Саборни храм Светог великомученика Георгија у Крушевцу
(ове године прославља 115 година постојања)

НАПОМЕНЕ:
1)
Цар Диоклецијан царовао од 284. до 305. године.
2)
Аполон – један од најомиљенијих грчкоримских незнабожачких богова. Сматран богом сунца, просвете,
уметности, друштвеног благостања и предсказивања будућности.
3)
У свима већим тешкоћама незнабожачки цареви су се обичнo обраћали за савет жрецима – служитељима
идола, који су им тобож откривали вољу богова. Овај обичај је нарочито био развијен у старој Грчкој. Тамо се
изузетно славило Делфинско Прорицалиште (Оракул), где су постојале нарочите жене – прорицачице (питије).
4)
На троножне столице седали су незнабожачки жреци, када су постављали питања својим боговима.
5)
Никомидија – у старини велики малоазијски град у североисточном углу залива на Мраморном Мору. Основан
у трећем веку пре Христа од витиниског цара Никомеда I, од кога је и име своје добио. Данас се на месту некада славне Никомидије налази малено насеље Исмид.
6)
Кападокија – област у Малој Азији.
7)
Висок чин у војсци, отприлике пуковник.
8)
Комит – код старих Римљана најстарији војни старешина, који је пратио цара на његовим путовањима. Пошто
су комити сачињавали свиту цареву и уједно са тим били цареви саветници, њихово се звање веома ценило.
9)
Претор – градски судија.
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Преподобни Антоније Велики

О МУДРИМ ЉУДИМА
И МУДРИМ ДУШАМА
∗∗∗
Људи се обично називају мудрима, услед неправилне употребе ове речи. Није мудар
онај који је научио изреке и дела древних мудраца, већ онај чија је душа мудра, који
може да расуђује шта је добро, а шта зло; који се укљања од злог и штетног по душу, а
брине се за добро и душекорисно и чини ово са великом благодарношћу према Богу.
Само се такви људи могу назвати истински мудри.
∗∗∗
Истински мудар човек има само једну бригу, да се свом душом повинује и на сваки
начин угађа Богу. Томе и само томе поучава овај човек душу своју, како да угоди Богу,
благодарећи Му за Његов добар промисао, у ма каквим животним околностима се налазио. Јер, неумесно је не захваљивати лекарима за оздрављење тела, чак и онда када
дају горке и непријатне лекове. Исто тако је неумесно не благодарити Богу јер нам се
не чини радосним, не схватајући да све се одвија по Његовом промислу и нама на корист. У таквом промишљању, у таквој вери у Бога је спасење и покој души.
∗∗∗
Мудар човек, преиспитујући самог себе, спознаје шта му је потребно и корисно да
чини, шта је блиско и спасоносно за његову душу, а шта јој је страно и погубно. На овај
начин избегава оно што штети души, као нешто страно.
∗∗∗
Мудра и добродетељна душа открива се у погледу, поступцима, гласу, осмеху,
разговорима и обраћању. У таквој души се све променило и задобило достојанствен
изглед. Њен богољубиви ум, као снажни вратар, затвара пролазе срамним и злим
помислима.
∗∗∗
Мудра душа се труди да се избави од беспућа, надмености, гордости, саблазни, зависти,
крађа и свега у чему се састоји суштина демонских дела и злих казивања. Ово, при
марљивом труду и пажљивом созерцању, успева да сврши човек чије жеље нису
устремљене на ниска задовољства.
∗∗∗
Квалитативна мудрост у нама, само делима нас чини достојним да се називамо људима;
без ове мудрости, од бесловесних бића бисмо се разликовали физиономијом и даром
говора. Дакле, да позна разуман човек да је бесмртан; и да омрзне сваку срамну похоту,
која је људима узрок смрти.
∗∗∗
Мудрим људима није потребно да слушају разне беседе, већ само оне које доносе
корист, које воде ка познању воље Божје; јер је она пут, којим се опет људи враћају у
живот и у вечну светлост.
∗∗∗
Нема никакве користи од изучавања науке, ако душа не живи добрим и богоугодним
животом. Узрок свих зала је заблуда, прелест и мржња према Богу.
Са руског превела Ива Бендеља
Преузето са сајта pravoslavie.ru

Приредио: протојереј-ставрофор Драги Вешковаац
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MOTUS ANIMI CONTINUUS

Марко Делић

Motus animi continuus
Давиду Перовићу, оцу и брату, и његовим исповедним хартијањима
„Motus animi continuus“. Лебделе су ове
речи пред мојим очима овог зимског снежног
свитања, кад и настаје ова забелешка, у граду
у којем сам се пре четири године обрео као
апатрид, возом што је дошао у завејане пределе, са женом што је по мојим стопама ходила.
Цицеронове речи, које су негда смелије заузимале место у кутцима мојих писарница,
због језгровитости и језичке једноставности
не стављајући њиховог шаптача у стање напрегнутости, овога јутра постале су сложене,
уз лично осећање неповерења и дистанцираности од њих. Дистанцираност, коју приметих
те је и именовах, није била последица каквог
рационалног увида већ дискретног али ипак
незанемарљивог утицаја једног сна, записаног у години 384, руком онога који се управо
беше вратио са студија из Рима, и који је имао
потребу да пише дуга писма, махом о себи,
и не без видивих утицаја оних из царске палате у Триру, који су га упознали са аскетским
живљењем. И Цицеронове речи и речи онога
којег данас називамо блаженим Јеронимом,
шапутао сам крај прозора, гледајући у небо,
премрежено оснеженим гранама старог платана. Једноставност Цицеронових речи –
„континуирано кретање душе“ – изговарао
сам полугласно, а затим, наизуст, шапатом,
тише, и почетну напомену којом је свог дав
нашњег кореспондента Јероним уводио у
околности које су његовом сну претходиле.
„Ја, убоги, постио сам, за време док сам читао
Тулиуса Цицерона“. Као у каквом свечаном
чину, похитах у ово завејано јутро к бележници у којој сам, пре више месеци, убележио
свој превод овога сна. Па, онда, журећи да се
надовежем на Јеронимову напомену, наставих да читам, нешто јачим тоном који, ипак,
није прелазио границе шапата. „Одједном,
осетих у духу како сам био одведен пред столицу судије. Упитан о моме стању, одговорио
сам: ‘Ја сам хришћанин!’ Онај што сеђаше за
столицом судије каза ми: ‘Лажеш! Ти си присталица Цицеронов, а не Христов! Јер, тамо
где је благо твоје, ту је, такође, и срце твоје!’

На то сам оћутао. Али он издаде заповест да
ме шибају. Још више него ударци, пекла ме
је грижа савести… Они што около стајаше
бацише се пред ноге судији и молише га да
се, с обзиром на моју младост, смилује и дâ
ми прилику да се за своју заблуду покајем,
но, да казна уследи уколико ми поново падне
на памет да у руке узмем дела паганске књи
жевности… Тако је се ја и одрекох, рекавши:
‘Господе, ако ли икада будем поседовао светске рукописе или ако из њих будем читао,
тада сам се тебе одрекао!’ Након тога ја сам
се окренуо божанским списима таквом рев
ношћу, какву до тада, бавећи се профаним
књигама, нисам у себи познавао“.
Оставивши бележницу, ћутањем сам неколико минута посматрао игру ветра са снежном, хладном лепотом, којој сам негда волео
да налазим аналогоне у кристално јасним
сентенцама Цицероновим. Јеронимова стра
ховања, карактеристична за готово све протагонисте хришћанске мисли, нису била и
моја страховања. Ја сам волео да се наизглед
неострашћено дотичем текстова и да садржај
њихов не примам к срцу. Дозивајући у сећање
те читалачке поступке, осетих и сад осећање
које ме је свагда пратило у осами пажљивих
проматрања и за које, ипак, не налазим другу
реч до ли реч страст. Мада је призор нео
страшћености пропратна видива појава мени
својствене анализе – ја осећам страст, од које
се први пут, за трен, побојах. Јер, она није долазила из интелектуалних баласта светских
списа већ из дубине мог карактера, и преливала се и на свештене списе, и то кад год бих
их метнуо ван молитвеног контекста. Тако
сам, што се овога последњега тиче, почео уобичавати два вида читања: једно молитвено,
најчешће наглас, у дуету са оном која је умела увек да слуша, и једно лабораторијско, у
осами, у царству анализе. Прво, ипак, није
поткопавало друго, нити је обратан случај био
по среди. Нисам, стога, потребовао жртву,
која би онемогућила вилу да ноћом руши по
дану изграђене лукове Скадра на Бојани.
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Анализа. И та реч указује на белину снега.
Но, у спору што су га давно пре Христа повели аналогисти и аномалисти – први у променама и грађењу нових речи налазећи ана
логије а други, нимало налично снежној хла
дноћи, доказујући да их нема, уписао сам се
у ове друге, али остајући задивљен овим
првима, тј. њиховим трагањем за престабилизованом хармонијом и за снежним, правилним језичким лепотама. Но, и овога часа
моја склоност да свакој личној интелектуал
ној задивљености станем на пут, одведе ме у
размишљања о илузорности ове распре, бу
дући да није доказано да је овај спор из другога столећа пре Христа уопште постојао.
„Ништа на то не указује“, додах пратећи пад
пахуља на оснежену земљу. Доиста, ништа
осим напомена о наводној расправи између
представника пергамске и александријске
школе, забележених у древном уџбенику латинског језика, писаном руком граматолога
под именом Варо.
Волео сам интимно, рекох, аналогисте. Волео сам их не слажући се са њима. И то беше
могућно. „И Паул Целан је двадесетовековни
аналогиста“, дође ми на ум ова мисао. Аналогиста у вишем смислу је био он – то ми се учини вредним напомињања. У вишем смислу –
јер је веровао у правилност и ледену, глечерску
лепоту језика у пукотини времена, илити, с
оне стране времена. Иако сам увек, па и у тим
тренуцима, био противан поједностављива
њима, учиних то, осећајући укус незадовољ
ства. Јер, „у пукотини времена“ не значи и с
оне стране времена. Ипак, мање је важно то
од онога што ми се у уму искрило. Целан јесте
језик наших искустава назвао шароликим говором проживљеног и стојезичном тобож-песмом, ништавном, а кристалом даха оно што
је у пукотини времена, крај леденог саћа.
Као што обично бива, не одолех посезањем
за речима. Хтедох да изустим одмах и у целости Целанову песму што је носила помињане
речи, на немачком језику, и њену снежну
мелодију доведем у везу са вејавицом ситних
пахуља. Не изговорих је, ипак, целу, иако сам
то наизуст могао учинити. Нека „multum in
parvo“ законитост Цицеронове сентенце коју
поново призвах, ограничила ме је само на
споменуте речи о шароликом говору про
живљеног и ништавности тобож-песме. „Das
bunte Gerede des An-/erlebten – das hundert-/
züngige Mein-/gedicht, das Genicht.

Као у каквим налетима јужног ветра што
топи снежну једноставност, у мисао ми дође
Томас Ман, естета сложености, који је на особен начин доводио у питање једноставност.
И он се дотицао Цицерона, хладним сложеним стилом сликајући ватре страсти. Антипод Достојевског, наликовао ми је на каквог
апстрактног сликара коме би полазило за
руком да неутралношћу геометријских фигура – оних сложених, разуме се – наслика
ватру која прождире. Стога је, донета јужним
ветром мога карактера што је снежну идилу
каткад волео да нарушава, искрила његова
новела „Смрт у Венецији“, и лик старог Ашенбаха, или фон Ашенбаха, и приповедачево
усложњавање Цицеронових спомињаних речи којима је описивао лик писца. Зашто је
имао потребу да превод тако фалсификује,
свесно, тај Ман којем сам се интелектуално
врло предано посвећивао, проналазећи, у
његовим романима, срећну могућност егзи
стирања оног наученог и изученог са мисаоним, у сложеној књижевној структури? Порив
за питањем надвисило је уживање у сложеној
али ипак кристалној лепоти речи Мановог
приповедача. Наместо да рекне – „континуирано кретање душе“, тј. да испише, сасвим
лако, „kontinuierliche Bewegung der Seele“,
он ће: „Fortschwingen des produzierenden
Triebwerkes“. У часу кад требаде да изрекнем
превод Манових речи, одрекох се те работе.
Тешко је то учинити а не нарушити ритам;
тешко је то предузети, а наћи тако отмен
adequatum ишчилелој речи Fortschwingen,
која указује и на осцилацију, и на непрестано
кретање напред, и то не душе, на коју упућује
Цицеронова сентенца, чија негдашња снежна
лепота ишчиле пред мојим очима на домаку
огња речи Томаса Мана. Погон, рекао би лаконски многи преводилац речи das Triebwerk.
Одвећ механички, одвратио бих му у овом
часу, јер у тој речи налазимо на указивање на
оно нагонско што ствара и осцилира, тако
умирено у мелодији Манових речи и шетуц
кању његовог Ашенбаха.
Смехом што ме подсети на кораке и ха
ртијања и речи једног црнорисца, писане иза
паравана наших хучања, заокружих смели и
преслободни круг који ме је, у часима свитања,
док се на мој град у таласима ветра спушта
снег, водио од Цицерона, преко Јеронима и
Паула Целана, до Томаса Мана. „Недопустиво, ипак“, исувише артифицијелно изустих.
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Свештеник Радиша Јовановић

МАНАСТИР НАУПАРА –
КРОЗ ШАПАТ ВЕКОВА1)

Д

ок највећи део човечанства још почива слатким сном, безбрижан од свакодневице којој ће се касније придружити и, са новим или старим бригама, уронити у нови дан, прве птице најављују буђење
природе и њен улазак у светлост предстојећег
дана. А јутарња светлост, још сањива и слабашна од одмора ноћног, затиче смерне монахе и монахиње наших манастира како у
својим келијама већ стоје на раним јутарњим
молитвама. Тако је и у манастиру Наупари,
подно Јастрепца. Вредне монахиње и њихов
духовник, протосинђел Дамаскин, већ ревну
ју молитвама над душама својим и нашим.
Завршивши молитвено правило и полуноћ
ницу, они се окупљају у манастирски храм и
тамо започињу служење јутарње, благодаре
ћи Богу на добрим даровима потребним за
спасење душа, и молећи се да нас избави од
разних зала, искушења и непријатеља.
Милозвучни одјек манастирских звона наупарском котлином не означава само сведочанство о постојању једне православне све
тиње, него и подсећање да је богослужење у
току и позив нама да дођемо и служби при
суствујемо. Упркос непостојању навике и
неосећању потребе, послушамо ли глас своје
савести и радозналости, наћи ћемо се пред
отвореном капијом манастира. Пут покривен
асфалтом провешће нас поред старог конака
са десне и новога са леве стране, кратком узбрдицом коју ћемо лаганих ходом савладати.
Али, занимљивост старог и лепота новог
конака, који на самом почетку привуку нашу
пажњу, при завршетку кратког асфалтног пута код заравни повише њих, наједном уступају
место нечем много старијем, но по своме
значају, лепоти места и личном изгледу чини
ми се неупоредиво величанственијем – самом
храму, из кога већ допире молитвено богослужбено појање.
1)

Станемо ли на заравни и за тренутак ослуш
немо шта нам ово место говори, далеко од
вреве велеградске и бриге овосветске, док
нам груди испуњује чист ваздух и мирис траве и зеленог дрвећа, до нас ће допрети шапат
векова прохујалих, проткан нечим надземаљ
ским што улива предосећај вечности. Разни
су људи пре нас овде долазили, и долазиће
после нас, увелу траву с јесени нова је на
слеђивала, дрвеће је једно дотрајавало а друго ницало, птице се излегале и нестајале, па
ни сам храм није сасвим исти као што је некада био… Али молитва која се чује из храма,
њен призвук анђелског и небеског, што душу
човекову уздиже и узводи ка Господу – истосмислена је већ вековима, траје колико и
наше људске могућности и труд да се у овој
светињи Господу обратимо и посветимо.
У светињу улазимо са страхопоштовањем,
чистих мисли и намера, не са осећањем своје
лажне величине, већ са свесношћу о својој
грешности и надом да смо достојни милосрђа
Божијег.
Изглед наупарског храма
Јутарња приведена крају, целивамо иконе
и сада већ слободно, без страха да ћемо по-

Из истоименог дела писаног 2000. године
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реметити богослужење, разгледамо унутра
шњост храма. Трагови старине остављају
утисак, али пуноћу доживљаја нешто ремети… недовољно стручна, чини се, обнова храма. Мада и она собом нешто говори – потребу да се обнови светиња, да се што пре у њој
слава Господу приноси. Испред храма радо
зналост поново обузима душу и јави се жеља
да се храм погледа са сваке стране, да се доживи просторно, естетски, па и временски
– ако је могуће…

Можда је једна од главних одлика многих
наших манастира љубазност монаха (или
монахиња), што је свакако и овде случај. Упр
кос бројним молитвеним и радним обавезама,
увек ће вас дочекати лепа реч и благи поглед,
и спремност да се помогне у свему добронамерном. Наша малопређашња радозналост
убрзо бива задовољена – извесно предзнање,
објашњење које смо добили од припадника
ове свете обитељи и литература која нам је
стављена на располагање обогатили су наша
знања у много чему.
Црква је саграђена у средњем веку, у време владавине кнеза Лазара на овим просторима. Посвећена је рођењу Пресвете Богородице. По своме изгледу и архитектури
представник је нашег најоригиналнијег стила градње храмова – моравског стила. Наупарски храм је уз то и један од најраније подигнутих храмова оваквог изгледа.
Главне одлике моравске школе градње
храмова јесу да су им основе у облику упи-

саног крста; поред олтарске апсиде, са леве
и десне стране су постављене певничке апсиде (преузете из архитектуре Свете Горе),
које са олтарском апсидом образују триконхос – тролист. Све ће нам то бити много јас
није када погледамо приказ основе неког од
ових храмова – узмимо основу управо наупарске манастирске цркве.
Пре него што ово учинимо, добро ће бити
да се присетимо који су главни саставни делови православних храмова. Свакако знамо
да су они оријен
тисани у правцу
исток-запад, и то
тако да су улазна
врата на западном делу храма,
а најважнији део
храма – олтар –
налази се на су
протној, источ
ној страни. Када
стојимо на молитви у храму,
лицем смо окренути према истоку.
Код неких храмова улазни део је одвојен
од средишњег дела храма, и он се назива припрата (пронаос, нартекс, паперта). Немају
га сви храмови.
Средишњи део храма, у коме стоје верници за време богослужења, назива се лађа
(брод, наос) цркве. У горњем делу лађе цркве
са леве и десне стране стоје певнице.
Олтар, богослужбено најважнији део храма, налази се сасвим напред, и од наоса је
одвојен иконостасом.
Основа наупарске цркве је сажети крст
триконхосног облика (конхе – удубљења, нише). Триконхос (тролист) образују олтарска
и певничке апсиде, које су изнутра полукружне, а споља петостране. Припрата са кулом
зидана је заједно са храмом, и пуним зидом
је одвојена од брода цркве. Кубе је на пиластрима високо издигнуто помоћу коцкастог
постоља (над црквеним наосом).
Црква је зидана ломљеним каменом –
пешчаром, а горњи део храма грађен је од
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правилније обрађеног камена и опеке.
По хоризонтали је подељена са два камена венца на три поља (зоне, области).
У вишим областима може се уочити
уметничко украшавање храмовне фасаде (што научници називају пластичном декорацијом). Но, оно што њен
изглед чини посебним јесте украшеност розетама са свих страна, од којих
су две велике на западној страни храма
изузетно богато украшене, мада и остале обилују лепим детаљима, и по својој
лепоти (а поменуте две и по величини)
представљају најлепше у моравској
школи градитељства. Изнад већине розета налазе се архиволте – полукружни
лукови украшени разним испреплетаним мотивима.
Важно је рећи да храм није у потпуности задржао првобитни изглед.
Средином петнаестог века Турци су порушили и ову светињу, заједно са осталим зградама које су постојале крај ње. У деветнаестом веку манастир је обновљен, али са изве
сним изменама, нарочито у највишем делу
храма. Пређашњи изглед се може само претпоставити.
Унутрашњост цркве је покривена малтером и дуго се мислило да уопште није живописана. Међутим, пажљивим испитивањима
последњих година2) испод слојева малтера
пронађени су остаци фресака које указују на
то да је црква осликана још у средњем веку,
највероватније по читавој унутрашњој зидној
површини.
Том приликом су испитани и фрагменти
слика на спољним фасадама храма (има их

Могући првобитни изглед храма

на јужној и западној страни). На основу њих
се закључује да су фасадни зидови били омалтерисани и осликани разним мотивима.
Наставак у следећем броју
2)

Године 1992. и 1993. предузети су детаљни конзерваторско-рестаураторски радови, како у унутрашњости храма, тако и на спољашњој фасади. Због велике количине
влаге у земљишту на коме се налази манастирски комплекс,
изведен је пројекат да се дренажим системом црква заштити од влаге. Кров који није вршио довољну заштиту од
атмосферских падавина препокривен је оловом. Посебна
пажња стручњака посвећена је уклањању слојева малтера
са површина унутрашњих зидова храма, који је временом
од влаге прилично оштећен остављао утисак оронулости.
Том приликом откривени су остаци зидног сликарства.
Упоредити:
Драгољуб Тодоровић: Манастир Наупара. Конзерваторско-рестаураторски радови у 1992., Гласник ДКС 17
(1993), стр. 98-100.
Мирослав Станојловић: Црква св. Богородице у Нау
пари, наведени Гласник, стр. 101-104.
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Млади калиграфи
Основне школе „Јован Јовановић – Змај“
у Стопањи

Д

аровити ученици веронауке ОШ „Јо
ван Јовановић – Змај” у Стопањи већ
три године уназад негују вештину лепог писања – калиграфију, као своју слободну
активност. Интересовање ученика за ову
древну уметност је израз њихове креативности, љубави према хришћанским вредностима и труда у очувању ћириличног писма.
Калиграфија, као интересантан спој уметности и књижевности, представљена ученицима у форми хобија, разоноде и опуштања,
подстиче креативност ученика. У веселој
атмосфери, кроз дружење, ученици на часовима калиграфије имају прилику да се упо
знају са различитим стиловима писања слова, са најпознатијим техникама лепог писања
и калиграфски исписаним црквеним списима. Поред другарства, развијања осећаја за
цртеж и естетику, леп и читак ћирилични
рукопис може да донесе много предности
полазницима курса калиграфије.
Млади калиграфи, ученици и виших и нижих разреда, представљају нашу школу и на
разним такмичењима. Радовно учествујемо
на Манифестацији Коморанско златно перо,
јавном такмичењу у лепом писању, које орга
низује ОШ «Брана Павловић» из Коњуха, на

Ј

коме су наши ученици освајали и вредне награде.
Такође, редовно учествујемо и на Конкурсима које расписује „Богомладенац“, часопис
за децу Епархије крушевачке, на којима су
ученици наше школе освајали вредне награде.
Већ више година уназад, ученици наше
школе, са својим уметничким и калиграфским радовима учествују на Конкурсима које
расписује Удружење „Дани ћирилице Баваниште“, где такође нису изостали лепи резултати.
Ове године калиграфи наше школе узели
су учешћа и на уметничком конкурсу „Путем
маште”, које је објавио РЖД Интернешенал,
СО МЈФЈПН и дечји часопис „Светосавско
звонце”.
Калиграфи наше школе, такође, учествовали су на Божићном конкурсу који органи
зује електронски часопис „Табла”, где су
освојили вредне награде. Нама, православним учитељима и педагозима, радост је подстицати даровити и богољубиви нараштај
српски.
Наставница калиграфије и веронауке у
ОШ „Јован Јовановић – Змај“ у Стопањи
Монахиња Теодора Спасојевић

Старац Павле,
хиландарски монах

ош већ давне 1998. године после одслу
шане прве године на Православном Бого
словском факултету у Београду, пожелео
сам да одем на Свету Гору, на Атос, на место
подвижника, исихаста, а подстакнут житијем
Светога Саве и причама разних светих људи,
подвижника, који су својим животом про
славили Творца и Мајку Божију на овом ча
робном полуострву.
Сећам се, био је јун 1998. и после кратког
телефонског разговора са данас богопред
стављеним оцем Василијем, добијам бла

гослов да дођем на Свету Гору. Мом одуше
вљењу није било краја, био сам радостан као
мало дете. Почетком јула крећем за Свету
Гору и стижем у Јерисос. Залазак сунца у
Јерисосу је један посебан доживљај чије море
предивно мирише и оставља посебан пре
дивни и мистични утисак, посебно ако се зна
да се управо са овог места наш Растко Не
мањић упутио на Свету Гору.
Света Гора је изгледала као место из бајке,
бајке аскета-подвижника, где време стоји, где
се осећа мирис векова историје, светитеља,
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молитве, вечерње молитве, обавезно је читао
молбени канон пред Свето Причешће, а нај
више је волео молбени канон Мајци Божијој
који смо заједно читали увек у исто време око
17 часова поподне. „Мајка Божија је Мајка
Божија“, говорио је отац Павле: „Ово је њен
врт, а калуђери су Њено цвеће“.
права башта Мајке Божије, нетакнута природа
где све мирише, где сваки цвет и свака твар
као да служи Мајци Божијој и калуђери знају
да су на посебном месту, врту, који чува сама
Царица Небеска. Дошавши у Хиландар упо
знајем се са игуманом Мојсијем и добијам
благослов тада од епитропа, данас игумана
манастира Хиландара, оца Методија, за мало
дужи боравак. Манастир Хиландар, као и сви
манастири на Светој Гори, изгледа као прави
правцати замак окружен високим зидинама,
конацима, што изазива усхићење код посе
тиоца. У почетку спавајући у просторијама
за госте, уз послушност коју имају сви бого
слови када дођу у манастир која се састојала
од помоћи у трпезарији, уживао сам у атмо
сфери манастира посебно у богослужењима
која почињу на Светој Гори већ у четири ча
сова изјутра. Благољепије и лепота светогор
ских служби је један незаменљив догађај. На
службама се човеку чини као да се уздиже ка
небу, да лебди и да се губи у пространствима
космоса. Посебно је дивно видети како Све
тогорци указују почаст Мајци Божијој, нашој
игуманији манастира Хиландар, као Царици,
њеној икони Тројеручици уз велике поклоне
после сваке службе.
У манастирима је било како младих, тако
и старих калуђера, који су деценијама у ма
настиру. Праве живе историје и енциклопе
дије знања и молитве. Калуђери, стари пре
гаоци на њиви мудрости, који су очували
манастир у једном од тежих периода за срп
ски народ. Међу најстаријима био је отац
Павле, већ увелико у позним годинама, коме
је требала помоћ при читању молитава и
доласку и одласку на богослужења. Добијам
послушање и своју посебну келију да бринем
о оцу Павлу. Отац Павле је волео јутарње

Отац Павле је
инсистирао да се
што чешће при
чeшћујем, гово
рио би: „То је Те
ло и Крв нашег
Господа Христа,
мораш да се при
чешћујеш сваке
недеље, то је оба
веза сваког хриш
ћанина“. Ишли
бисмо обавезно
на исповест пред Свето Причешће, а након
Литургије и обеда било би послужење кафом
и ратлуком.
„Господе Исусе Христе Сине Божији, по
милуј ме“, то је молитва коју сваки Светогорац тихо изговара уз бројанице и „Пресвета
Мајко Божија, спаси нас“. Говорио је отац
Павле: „Мораш да завршиш факултет, па по
сле доноси одлуке о свом животу, потребан
си кући“. Говорио је и о свом монашком жи
воту пуном одрицања и послушности. Монах
је молитвеник за цели свет; хришћанин је
човек за цели свет.
Наше дружење је трајало неколико сед
мица, дошло је време да се иде кући и да се
спремају испити. Ноћ пред полазак отац
Павле ми исприча сан који је уснио: ,,Идемо
преко простране ливаде нас двојица у рат,
идемо ка Господу, ка вечности“. Неколико
месеци након тога отац Павле се представио
Господу и Мајци Божијој.
Нека те Господ и Мајка Божија уведу у
простране вртове своје, оче Павле, и дарују
сва блага која су обећана Његовим слугама;
сети нас се пред престолом Божијим!
Вероучитељ, теолог Миладиновић Иван
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Александар Гавриловић

У

У ПОХОДЕ
СВЕТИМ ЧУДОТВОРЦИМА
ЗОСИМУ И ЈАКОВУ

ово лепо јутар
ње праскозор
је као да нам
Бог шаље своје бла
гонаклоне зраке за
срећан пут. Из ауто
буса посматрам ле
поте Господњег врта.
Километри црног пу
та остају за нама. Ука
заше се шуме у ко
јима су некада вла
стеле долазиле у лов.
Ту, у подножју Голубачке планине, где мир и
спокој овог дела раја ремети брзи ток пла
нинске реке у чијој се прозирној води дају
видети лепота, страдања, повести светиње,
које на овом месту утврди Свевишњи рукама
ктитора и светога човека Господњег.
Речи вође пута тргоше ме из сна и вратише
ме у стварност. Стигли смо у манастир Тумане. Помислих у себи да је ово крај мојих
патњи. Ка испосницама и капели Светих Зосима и Јакова ходам путем прекривеним туцаником, по великом успону дугом 800 метара. Мој сапутник Младен Игњатовић ме
храбри говорећи: „Хајде још мало, ено кроз
крошње назире се испосница са чесмом чудотворне воде“. Умисмо се и захватисмо воду.
После свете Литургије причестио сам се а
потом је уследила молитва за здравље. Држао
сам тешко постоље са иконом Светог Зосима.
Потом сам целивао њихове свете мошти мо
лећи за излечење не само мојих очију, већ
потпуног оздрављења. У повратку сам раз
мишљао и био у дилеми, да ли ће после осам
година патње и бола доћи до излечења? Молио сам се и Светом Нектарију Егинском.
Охрабрен и благословом протојереја ста
врофора Драгише Јовановића ускоро сам се
нашао у чекаоници очног оделења у Дија

гностичком центру.
Специјалиста оф
талмолог господин
Горан Марковић оба
вио је детаљни стру
чни преглед, а после
извесног врем ена
уследиле су припре
ме и сама операција.
Др Горан рече: „Од
ваше стабилности
зависи мој успех опе
рације, а од ње брзи
на излечења“.
Због анестезије,
стручно урађене, ни
шта нисам осећао.
За све време у себи
сам изговарао „Оче
наш“. Када сам за
вршио са молитвом,
заврши се операција.
Сутрадан приликом
прегледа др Горан
ми рече: „Одлично, идите у собу сачекајте
отпусну листу са терапијом и контролним
лечењем“…
Много сам текстова написао посвећене
чудесним моћима наших светитеља, посебно
у манастирима, али ово је казивање онога
што сам лично доживео.
Нема успеха, среће, радости и живота без
вере у Господа Исуса Христа.
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Кивот са моштима Св. Зосима и Јакова

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ

Љубица Петковић

САБОР СВЕТИХ У СОЛУНУ
Запис са поклоничког путовања у Грчку

П

лан нашег, свише уреченог ходочашћа
по Грчкој, добро je осмишљен. За четири дана обишли смо два острва,
Евију и на њој светитеље: Преподобног Давида, Светог Јакова Цаликиса и Светог Јована
Руса, а на Егини Светог Нектарија. Добрано
су нас укрепили, љубављу преиспунили, нема умора.
Петог дана стижемо у Солун. Преслишавамо се успут:
други по величини
град у Грецији, у Ви
зантији по важности
одмах после Цариграда, ту је Апостол
Павле проповедао
Јеванђеље и потом
вернима упутио посланице
(Солуњанима): „да се
прослави име Господа нашег Исуса Христа у вама и ви у Ње
му“ како и би онда.
А отраја до данас.
Навеки, Боже дај,
молимо се. Овде су
рођени браћа Кирило и Методије, оци
писмености и вере
словенских народа.
Сам град је данас
једно велико археолошко налазиште, у шта
се на сваком кораку уверавамо. Неке визан
тијске цркве грађевинским скелама окружене, друге рушевне, негде делови катакомби
делимично наткривени… Записао је неко,
некада, да је у Солуну, током историје, било
365 цркава и манастира.
Свети Срби са Зејтинлика
„Зејтинлик гробова/Од горобиља/Небеске
шајкаче/С мирисом смиља“ (Милосав Буца
Мирковић)

Некако је природно да најпре походимо
Зејтинлик. Како бисмо и могли да мимоиђе
мо Србе солунске ратнике, који, ено, још на
стражи мртвој чувају потомке, чак из Солуна,
у сенкама беспрекорно постављених крстача,
и чемпреса, и облака који понекад поздраве
са поносом потомака носе из завичаја. Да негде дубоко у себи, са
душама оних који
ма није било тешко
да за њу положе живот, и ми обновимо
завет о чувању Отаџ
бине и вере. Уз по
моћ Господњу!
Од главног улаза
на гробље широка
стаза, оивичена чем
пресима донесеним
са Хиландара води
до костурнице са
криптом над којом
је подигнута капела
у модернизованом
српско-византијском
стилу. На њеном про
чељу мозаик Светог
архангела Михаила
по мотивима фреске из манастира Ма
насија. Са друге стране је улаз у капелу
изнад кога Великомученик Георгије пробада аждају, мозаик
рађен по мотивима фреске из Дечана. У уну
трашњости капеле уклесани називи свих је
диница које су се бориле на Солунском фронту. Ту је сахрањено 5 580 српских ратника а
око маузолеја налазе се 1440 гробова. Око њих
гробови француских, талијанских, енглеских
и руских војника погинулих у борбама и про
боју Солунског фронта у Првом рату.
– Помаже Бог! – говоримо како се сабирамо око чувара, кад се скуписмо назва он Бо-
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га нама. Чувар, стаса, изгледа и наступа који улива поверење, који је
сада на овом послу заједно са времешним Ђорђем Михаиловићем, како би преузео свету дужност – да потомцима Солунских ратника прича
часну епопеју достојну респекта и
суза. Он као да стоји на стражи, зна
њем поткован, бодро збори. Одмах
се види да је наследник добро одабран.
– Бог ти помого, брате, одговори
смо углас.
– Ово је друго најпосећеније место
у Солуну, после Цркве Св. Димитрија,
заштитника града, наставља причу о онима
који овде леже – потомцима који долазе и до
хиљаду дневно.
Како степеништем силазимо у крипту, тако стајемо као пред олтар, лево се пале свеће,
иза стоје дарови из Србије: ракија, шајкаче,
слике на зиду, краљеви Петар и Александар,
све наше војсковође из Првог светског рата,
Његош, књаз Никола, заставе, војна обележја,
крстови, земља из родног краја палих бораца… Отац Алексеј, игуман бошњански, стави
епитрахиљ, одржа помен, упалисмо воштанице, прадедовима и чукундедама. Таман је
такво стогодишње формирање генерација.
Читамо називе више села из околине Крушевца, одакле су пошли они који се нису вратили
кућама… Слава херојима Српске Голготе!
После видесмо и Ђорђа, сина Ђуриног,
унука Саве Михаиловића, првог чувара Гро
бља. Погурен је већ чика Ђорђе, мршав, руке
му подрхтавају, али, ослоњен на квргави дрвени штап јасно збори, с љубављу, сви га снимају
мобилним телефонима. Снимају легенду.
Читамо стихове на Капели:.. „Знај овде су
нашли уточиште/ највећи јунаци данашњега
доба! (стихови Војислава Илића Млађег).
Српско војничко гробље грађено десетак година а 11. новембра 1936, на Дан примирја
у Првом светском рату обављено је освећење.
Сав материјал за гробље, до последњег камена, стигао из Србије: цемент из Беочина, камен, гранит из Љига.
Грло се стеже, сва четворица мојих прадедова учесници су Великог рата… Крв предачка

жубори , стојим мирно на стражи мојих великих ратника, да им сан до васкрсења миран
буде, молим … док сузе клизе, клизе низ образе. Спомен блажени!
Полазимо, пружамо руку водичу и захва
љујемо на дочеку и исцрпној причи.
– Како ти је име, брате, питам.
– Није важно, одговара.
– Да те поменемо у молитвама својим, кажем.
– Предраг Недељковић, тад одговори.
Краљевчанин родом, праунук Солунца,
унук и син официра, ожењен Гркињом. Одр
жава гробље и дочекује силне посетиоце, беседи као ово нама. Пише књигу о српским
див-јунацима. Помени, Господе, у Царству
Твоме смерног слугу Предрага, достојног прадеде свога и свих Срба, солунских ратника.
Обазресмо се још једном из аутобуса: „Беспрекорна геометрија./ Као под конац, свако
у свом сну,/ држи крстачу/ Гледано од Солуна/ српски војници/ марширају у месту.“ (М.
Буца Мирковић, Зејтинлик). Вјечнаја памјат!

Свети Великомученик
Димитрије Солунски
У Солуну најпознатија богомоља од свих
и најпосећенија – црква Светог Димитрија.
Поподне ка Светитељу! Дочека нас топло и
приви у наручје велелепно здање из 4. века,
беседи нам водич, црква рушена и паљена и
поново подизана, у овај вид доведена између
1926. и 1948. Петобродна базилика, један је
од најлепших примера палеохришћанских и
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византијских споменика културе у Солуну. То видимо. Ужива статус светске
културне баштине.
Солуњанин Димитрије (око 270-306),
по очевој смрти војвода. Васпитаван у
хришћанском духу, проповедао хриш
ћанство и штитио хришћане, уместо да
их, по заповести цара Максимијана, прогони. Зато би утамничен, мучен, па избоден копљима усред молитве. Хриш
ћани потајно узеше његово тело и сахра
нише. На његовом гробу излечени, захвални велможа Леонтије ту подиже
цркву, 413. године. Приликом ископа
вања темеља пронађене су мошти Великомученика. У средњем веку поштован
као један од најважнијих православних
војника међу светитељима.
Улазимо и обазиремо се, не знамо где
пре да погледамо, па пођемо за онима
који су се упутили некој врсти капелице
у великој цркви. У њој кивот Светог Ди
митрија. Пролазимо у свечаном миру,
целивамо, упућујемо молитве за вољене
и себе. Знамо за бројна чуда која се пред кивотом дешавају од давнина – нека се и нама
деси чудо вере нелицемерне, постојане, нај
тврђе, измоли, Свети Димитрије… Многе
цедуљице стоје пред кивотом, исписујемо и
ми имена својих и остављамо, уз мало уздарје.
Купујемо дарове за рођаке и пријатеље. И
сећамо се како много Срба прослављају Мит
ровдан као крсну славу и да су градовима
Сремска и Косовска Митровица дата имена
Светом Димитрију у част. Сећамо се и народне оне: Ђурђевданак хајдучки састанак, Мит
ровданак хајдучки растанак – не заборављамо
нашу бурну историју и борбу за национални
и верски опстанак.
Свети чудотворче Димитрије, моли се Богу и за нас, твоје поклонике и поштоваоце.
Недалеко одатле налази се црква Свете
Софије, Премудрости Божје. Закључана је,
но се ближила вечерња служба те сачекасмо
у дворишту где се, пред овим здањем врати
смо причом у византијски период. Када отворише цркву целивасмо више светих икона,
зaдивисмо се величини базилике и фрескама
па кренусмо даље. Сасвим близу се налази, и

посебан утисак оставља, део ископина катакомбе из првог века хришћанства са бапти
стеријем у облику стилизованог крста, као
четворолисна детелина. Враћамо време, за
мишљамо прве хришћане, крштења у време
прогона… Прича нам успут отац Алексеј да
много ископина има у Солуну па када копају
тунеле за метро сваки час наилазе на светилишта и светиње које је време земљом затрпало, али и сачувало бар у деловима до наших дана.
Речима је тек мало могуће пренети оно
горење срдаца поклоничких, драгоценост
дарова којима су нас свети обасули, топлину
њихових загрљаја. Био је то благословени пут
у неки други свет, из ког се човек прене тек
када се врати, али богатији него кад је пошао.
И дуго преврће по сећању сваки корак који
је начинио, оживљује свако осећање које га
се коснуло, удивљује се опет, храни душу…
Отвориле се двери другачијег света, дах светости то ли је, чему смо тежили свим срцем
својим?!.. Час смо били у свету видљивом,
час смо, светима поведени, били врло блиски
свету невидљивим. Хвала Ти, Господе!
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Протојереј-ставрофор Бобан Миленковић

Косовски Божури
У колевци Срба, Косовски Божури,
на телу Христовом,
Крвљу мученика заливени, сузама
мајки и нејачи окупани,
Вечним блистањем храњени, рукама
безбожника из срца чупани,
Стално расли никада не прерасли у
сведочењу Истине, благодати Живота,
Путокази одасвуда видећи у тами издаје, кријући се стојите,
Миловани ветром молитве, чешљани буром невере.
Страшни сведоци бесребрени и благе судије
неискајуће,
Тихи пламенови Духа Светога, страшне очи
Ада пакленога,
Незаборавни дарови опомене и искупљења,
Сведоци агарјанског изопачења,
Латицама Вашим од молитви сатканих, прените се
и трените за заблуделих Срба светиње у Вама
сакривене,
За царски Призрен и свевелике Дечане, сапете
Архангеле и исељене Свете Врачеве, пламено
Мушотиште и тихи Бинач, славну Бањску и
Троједну Пећ, икону Спасову!
О, Свети Ратници, у незнању људском сакривени,
објављени цветом Божура,
Цареви, Краљеви, Кнежеви и Деспоти, Витезови и
Домаћини рода Српског, устаните! Одбраните!
Научите и просветите оне који кажу да у
Христа верују, а уствари Га не познају.
ДЕЦА ВАША У ПОМОЋ ЗОВУ ВАС,
ПРЕКРАСНЕ ЦВЕТОВЕ РАЈСКИХ НАСЕЉА!
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ОГЊИШТЕ

Љубица Петковић

ОГЊИШТЕ
Андреји Аврамовићу, Пећанцу

у грлу
препуче
сву снагу грмну
у реч:
стари јој и корени
чуј, Шиптару,
шта ти говорим
не продајем
ја
бре
кућу
ја
продајем
огњиште
гробље
и кости предачке
коју ћеш
ти
цену да им даш
нек буде од њега
и згариште
ако милује Бог
ал’ не дам
не дам
дедовско огњиште
глас му препуче
ћутање
преумљен
у дубину себе сиђе:
Оче Небески
помилуј
чеда
посвуд прогнана
смерног слуге Аврама
из Пећи,
и ине
из Метохије
и са Косова.

Породицу велику
из Пећи
с Косова и Метохије
посвуд расејану
у наум скупила невоља
дедовдски
да прода
дом
дубоког памћења
по очевој смрти
Аџа - глава и стуб
- по свету расутим
за живот сада треба кренуо
у лицу сасвим црн
а онда готово бео
ко коса му и брада
пребира слике:
велика кућа пећанска
с презименом првог
Аврама,
чељад протерана
равница метохијска
све сеобе српске
рођаци и пријатељи
Стара Патријаршија...
купац дошао из завичаја
у ново станиште
сред Београда
сео је човек Аџа
у очима и лицу
црн
иноверни
скида цену
тргује
стара ти кућа, вели
и
кост му

31

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
од 29. новембра 2018. до 30. марта 2019. године
29. нов. Његово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин Давид, уз саслуживање свештенства ове цркве, началствовао
је Светом архијерејском Литур
гијом у Саборном храму Светог
Георгија у Крушевцу.
2. дец. Служио у манастиру
Светог пророка Илије крај Велике
Дренове.
3. дец. Служио бденије уочи
Ваведења у манастиру Велуће.
4. дец. На дан храмовне славе
служио у манастиру Дренча. Кас
није у поткопаоничком месту Бр
зећ у освештао темеље будуће
цркве Светог Романа.

16. дец. Служио у храму Светог Георгија у Крушевцу.
19. дец. На дан своје крсне
славе началствовао Светом архи
јерејском литургијом у цркви Светог Георгија у Крушевцу а уз са
служивање свештенства ове црк
ве. Потом приредио Трпезу љу
бави за своје госте.

7. дец. Богослужио у храму
свете великомученице Екатерине
у Селу Варварину.
8. дец. Служио у цркви Светог
Георгија у Крушевцу и одржао
беседу.
9. дец. Служио у манастиру
светих апостолâ Петра и Павла у
селу Грабово. Потом обишао храм
светог пророка Илије у Ражњу, у
којој се ради живопис.
13. дец. Уз саслуживање свештенства овог храма, служио у храму Светог Георгија у Крушевцу.
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20. дец. Са свештенством дочекао Епископа далматинског
Господина Никодима, коме је у
част служена доксологија.
22. дец. Благословио свечану
академију Центра одбране за локалну самоуправу Крушевац,
приређену у Крушевачком позоришту.
23. дец. Служио Литургију у
Покровској црк
ви на Расини; у
чин ђакона рукоположио ве
роучитеља Де
јана Савића, а у
чин презвитера
ђакона Милана
Здравковића.
25. дец. Служио у Саборној
цркви Светог
Ђорђа.
29. дец. Служио у храму
Успења Пресвете Богородице у
Варварину и током Литургије у
чин презвитера
рукоположио
ђакона Дејана
Савића. Одржао
беседу.
У Светоили
јевској обитељи
у Великој Дренови служио на
свеноћном бде
нију и потом началствовао Све
том Литургијом.
3. јан. 2019.
Председавао састанку архиј е
рејских намесника Правосла
вне епархије
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и 76 година од погрома села
Крива Река у Другом светском рату. За време вечере
Владика се обратио окуп
љенима, указавши на узвишеност жртве и страдања,
љубави и трпљења српског
народа кроз историју, па и
данас.
13-14. јан. Служио на
свеноћном бденију, потом
Литургији Светог Василија
Великог у цркви Светог Геор
гија у Крушевцу. Одржао
поучну беседу.
15. јан. Служио Литур
гију у манастиру Светог
Илије крај Велике Дренове.

крушевачке, одржаном при храму
Свете Тројице у Трстенику.
6. јан. Служио у храму Светог
Георгија у Крушевцу. Увече присуствовао уношењу бадњака у
зграду Градске управе Крушевца.
7. јан. Божићну литургију служио у храму Светог Георгија у
Крушевцу. Честитао верницима
Празник. Потом присуствовао ма
лом културно-уметничком програму који је организовала Туристичка организација града и лом
љењу и подели чеснице испред
храма.
8. јан. На други дан Божића
служио у храму Покрова Пресвете Богородице на Расини.
9. јан. На дан првог патрона
цркве Лазарице, Светог Стефана,
служио у цркви Лазарици уз са
служивање братства храма и ота
ца из крушевачког намесништва.
После службе уручио, у име светог архијерејског синода Српске
Православне Цркве, орден Светог
краља Милутина протојерејуставрофору Миодрагу Глишићу,
клирику Руске Православне заграничне Цркве из Баден-Бадена.
11. јан. Присуствовао про
моцији књиге Казивања о Кривој
Реци копаоничкој аутора Горана
Минића и пројекцији филма Горана Ерчевића Плач празне колевке. Вече је уприличено поводом
400 година цркве у Кривој Реци,

18. јан. Служио Литургију у
храму Светог Георгија у Крушевцу
а потом и Велико освећење воде.
19. јан. На Богојављење служио
Литургију у храму Светог Георгија,
у наставку које је обављено Велико освећење Богојављенске воде.
20. јан. На дан крсне славе
Епископа бачког Господина Ири
неја, началствовао евхаристиј
ским сабрањем у Саборном храму
у Новом Саду, уз саслужење господе епископа: нишког Арсенија,
далматинског Никодима, осечко
пољског и барањског Херувима,
Исихија мохачког и домаћина,
као и архимандрита: Василија
Костића и Прокопија Тајара из
антиохијске Православне Цркве.
Честитао славу домаћину и при-
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сутнима се обратио пригодном
беседом. Славље је настављено у
Епархијском двору Трпезом љу
бави.
23. јан. Служио у цркви Светог
Јована Крститеља на Багдали.
24. јан. Благословио, беседио
и присуствовао Светосавској ака
демији у Крушевачком позоришту, коју су организовали: Право-

славна Епархија крушевачка, Културни центар
Крушевац и Крушевачко позориште, a под по
кровитељством града
Крушевца.
25. јан. Уз саслу
живање игумана архимандрита Алексеја и више свештеника Темни
ћког намесништва, служио у манастиру светог
Луке у Бошњану. Пререзао славски колач у част иконе
Богородице Млекопитатељнице,
чија копија једну деценију краси
овај манастир (од 2009).
27. јан. Служио Свету архи
јерејску Литургију у храму Светог
Саве у Ћићевцу. Беседом поучио
верни народ, учествовао на Трпези љубави.
30. јан. Служио Свету Ли
тургију у манастиру Руденице.
31. јан. Чиноначалствовао светом Литургијом у храму Светог
Атанасија Великог у Дедини. Пререзао славски колач и учествовао
на Трпези љубави.
3. фебр. Служио у Саборном
храму у Крушевцу. На крају Ли
тургије обратио се вернима и подсетио на личност и дело Светог
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Максима Исповедника и Светог
мученика Неофита, који се у овом
дану прослављају.
5. фебр. Уз служење доксо
логије у Саборном храму Светог
Георгија, са свештенством дочекао Његово Преосвештенство
Епископа брегалничког и мјесто
бјуститеља битољског Господина
Марка.
6. фебр. Саслуживао Епископу брегалничком, Господину Марку, на Светој архијерејској литур
гији у храму Свете Тројице у Мудраковцу, уз бројно свештенство
наше Епархије. У току Литургије
протојереј Мирослав Николић
одликован је чином протојерејаставрофора, архијерејском граматом награђени су Слободан и
Мирјана Бабић из Америке и

Верољуб Костка из Мудраковца,
а архијерејском благодарницом
Драгана и Милош Михајловић из
Мудраковца.

7. фебр. Служио у цркви Светог Георгија у Крушевцу.
10. фебр. Служио Литургију у
манастиру Покрова Пресвете Богородице у Лешју.

ци. Рукоположио у чин ђакона
вероучитеља Душана Маговца из
Крушевца, назначивши га за ђа
конство у овоме светом храму.
23. фебр. Служио у Великој
Дренови, у Вазнесењском храму.
У чин свештеника произвео ђа
кона Дејана Смилића.
24. фебр. Служио Литургију у
цркви Покрова Пресвете Богородице у Падежу.
26. фебр. Служио у манастиру
Дренча код Александровца.
27. фебр. Служио Свету Евха
ристију у Светотројичном храму
у Трстенику.
1. марта. Председавао седницом Епархијског савета у сали
Саборне цркве.
2. март. Служио Литургију у
цркви Васкрсења Христовог на
Новом гробљу у Крушевцу. По

12. фебр. Началствовао Литургијом у манастиру Покрова Пресвете Богородице у Мрзеници. Поподне посетио удружење
„Моја рода“ у Крушевцу,
центар за психофизичку
припрему трудница и по
родиља и одржао надахнуту беседу.
15. фебр. На Сретење
служио у храму Светог
Георгија у селу Здравиње.
17. фебр. Началствовао светом Литургијом у
манастиру Светог Илије, поред
Велике Дренове.
19. фебр. Уз саслуживање више свештеника, служио у Лазари-

заамвоној молитви одслужен је
помен за све упокојене: ктиторе,
приложнике, праоце, оце, браћу,
сестре, отрочад, војсковође, вој
нике, свештенослужитеље, сроднике и пријатеље наше, са надом
на васкрсење и живот вечни.
3. март. Служио Литургију у
цркви Светог Ђорђа у Крушевцу.
9. март. Служио у Саборној
цркви светог Ђорђа у Крушевцу.
10. март. Уз бројне свештенике и ђаконе, саслуживао Његовој
Светости Патријарху српском Г.
Иринеју на Светој архијерејској
Литургији у храму Покрова Пресвете Богородице у Београду.
17. март. Служио Литургију у
Саборном храму у Крушевцу.Бе-
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цркви Покрова Пресвете Богородице на
Расини у Крушевцу.
29. март. Служио
Литургију Пређеосве
ћених Дарова у манастиру светог Илије у
Великој Дренови.
30. март. Са свештенством намесништва жупског служио у
храму посвећеном Св.
Алексију у селу Влај
ковци код Бруса. Пререзао славски колач.
Приредила Љубица
Петковић

седио о смислу поштовања светих
икона и празновања Недеље Пра
вославља. Касније на платоу испред цркве Лазарице, са свештенством и монаштвом Епархије,
одслужио молебан за повратак у
Цркву оних који су заблудели и
отпали од ње.
20. март. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у храму
светог великомученика Георгија.
У истом храму у поподневним
сатима, са братством, служио на
Светој Тајни Јелеосвећења.
22. март. Уз саслуживање монаштва и свештенства Темнићког
намесништва, служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у манастиру светог Луке у Бошњану. После надахнуте беседе пререзао
славски колач а славље је настав
љено у трпезарији манастира
Трпезом љубави.
23. март. Поводом братског
састанка и исповести свештенства
Намесништва крушевачког, служио у цркви Светог Прокопија у
Јасици.
24. март. Служио Литургију у
храму Вазнесења Господњег у Милутовцу, а након заамвоне молитве парастос свим православним
хришћанима настрадалим приликом агресије НАТО-снага на
Србију, пре тачно 20 година. Одржан братски састанак Намесништва трстеничког.
27. март. Служио свету Литур
гију Пређеосвећених Дарова у

35

