
Васкршњи разговор са епископом Крушевачким Давидом 

Победа бр. 12, 16. 04 2020, 10-11, новинар Сандра Савић,  

1. Ваше преосвештенство, у овом изузетно тешком тренутку за нашу 

земљу и верни народ, када због ширења вируса није препоручљив ни 

одлазак у храмове, а предстоји нам најрадоснији хришћански празник, која 

би била Ваша порука народу? 

 

Наша порука благоверном православном српском народу наше 

епархије крушевачке гласи:  

Не бојати се ничега, па ни Корона вируса, па ни смрти, под условом 

да смо претходно испуњени страхом пуним љубави. Какав је то страх, и 

према коме га треба осећати? То је свети страх, целим срцем испољаван 

према нашем вољеном Господу Исусу Христу Богочовеку. Опет је то страх 

да својим гресима и страстима не отпаднемо од Христа! Зато треба 

испуњавати Његове свете заповести, што је Њему и једино угодно! А оне 

су све сведене на љубав према Богу, и на љубав према ближњему! 

Такође смо дужни да истакнемо тужну чињеницу, да се наша браћа и 

сестре, људи свих узраста и занимања разбољевају, и да, авај, умиру, па да 

зато треба учинити све што до нас стоји да се не бисмо  излагали 

опасности вирусног и осталих обољења, са кобним исходом. Зато се 

повинујмо прописима лекара и разних служби, јер они заједно раде за 

наше добро, и за наш даљи опстанак.  

Бринимо о себи, бринимо о другима, и бринимо о свима!!!  

Практично, ми свештени служитељи Божји Крушевачке епархије 

нећемо затварати вратнице наших црквених порти и храмова, нити ћемо 

икоме забрањивати да долази у храмове на богослужења Страсне седмице 

и Васкршње Литургије, о чему смо их ми и писмено обавестили при 

храмовима. А сами долазак верних у храмове ипак, препуштамо вољи, и 

савести, и одлучности наших верника!!! 

2. Да ли ће ове године бити служена и поноћна Васкршња литургија, 

и каква је препорука за вернике? 

Боже здравља, ако Господу буде било угодно, и ми будемо били 

живи, околности нас приморавају да на Васкрс започнемо Пасхално 



јутрење у 6 часова, а Свету Литургију у продужетку, са надом да епископ 

крушевачки и свештеници Крушевачке епархије неће бити тада у 

неприлици да буду сами у храмовима, него са делом наших верника. 

3. Да ли ће бити организован молебан за здравље, a против ове 

пошасти? 

Православним верницима је јасно да се њихови свештенослужитељи 

непрестано моле за избављење од „ове пошасти“, и да ће они исто чинити, 

све док сама пандемија не прође. А када се побољшају услови за 

заједничко окупљање са целокупним верним народом молебне ћемо 

одржавани пред светим моштима и иконама. 

4. Ваша васкршња порука верном народу? 

Не бој се мала црквена паство Божја, јер воља Оца нашега који је на 

Небесима јесте: да ти Он да Царство Божје, као и да ти дарује вечни живот 

у заједници са Оваплоћеним Сином Његовим, Господом нашим Исусом 

Христом, и са Животворним Господом и Богом Духом Светим. Амин. 

Христос васкрсе! – Ваистину васкрсе, и вечни живот нам дарова! 

 

О Васкрсу 

19/6 априла 2020. 

у Крушевцу 

  

Ваши молитвеници пред Господом 

Епископ крушевачки Давид  

са свештенством Крушевачке епархије 


