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ПРЕД ГО ВОР

По речима светог оца Јустина Ћелијског сва прагматика и методика 
бо гочовечанске саборности Цркве огледа се у речима апостолским, из го-
вореним на првом светом Апостолском сабору у Јерусалиму: „Јер нађе за 
добро Свети Дух и ми“ (Дап 15,18). Прво Дух Свети, дакле, па онда ми људи, 
апостоли, епископи, народ. Тамо где се исповеда вера у Господа Христа - 
оваплоћену Истину, присутан је увек и Дух Свети, јер „нико не може Исуса 
Господом назвати осим Духом Светим“ (1.Кор 12,3). На путу за Емаус свети 
апостоли Лука и Клеопа, након што препознаше да је њихов сапутник за-
право био сâм Христос, упиташе се: „Не гораше ли наше срце у нама кад 
нам говораше путем и кад нам казиваше писмо?“ (Лк 24,32). 

На светом Црквено-народном молитвеном сабору, у Лозници крај Чачка, 
сви саборно исповедисмо истиниту и православну веру у Христа и Цркву 
Његову, тиме су сви присутни показали да су сабрани управо Духом Светим.
Руковођени Њиме дали су потврдан одговор на питање поменута два света 
апостола, јер је на Сабору свако могао  озарено посведочити – а у Додатку 
овог Зборника је записаним утисцима присутних уистину и посведочено - да 
је благодаћу Божјом горело срце у грудима свих учесника Сабора. Тај догађај 
је потпуно у складу са тврдњом светог Максима Исповедника који каже да 
исповедање православне вере освећује човека. Ово православно обележавање 
јубилеја 1700 година Миланског едикта, а не оно које се, насупрот њему, 
промовише преко масмедија у нашој земљи, привукло је на Сабор у Лозници 
код Чачка мноштво правоверних из словесног ста да Христовог. 

Саборност Цркве одувек је била и биће знак и потврда не само њене 
аутентичности, већ и њеног живота, њеног истинског постојања као Цркве. 
Заиста, жива је Црква православна у Србији, жива је Црква Све тога Саве, 
јер је, како је Лознички сабор показао, жива њена саборност. Саборност 
Цркве сва извире из њене православности, тј. из њене догматске чистоте, 
јеванђелске етичности, и канонске благообразности. На тим трима те ме-
љима се, у ствари, саборност изграђује и потврђује као богочовечанско ус-
тановљење. Све православно Свето предање, дакле, своју богочовечанску 
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природу - природу саме Цркве - пројављује кроз своје три ипостаси, састава: 
кроз исправну, непромењену Христову и апостолску веру; кроз врлински, 
христоподобни живот верника, тј. кроз практично примењену веру „која кроз 
љубав дела“ (Гал 5,6); кроз складност и поредак подобан Царству Небеском, 
тј. кроз благоустројеност – богослужбену, дисциплинску и сваку другу. 

Практична пројава саборности огледа се у једнодушном исповедању 
православне вере свих чланова Цркве, почев од патријарха, до последњег 
верника. Вера православна исповеда се на светим црквеним саборима и 
на Светој литургији. На светим саборима, васељенским, помесним, цр к-
ве но-народним је ова вера кроз сву свештену историју Цркве исповедана, 
ут врђивана, дефинисана, записивана, чувана и брањена од разних не-
пра  вославних утицаја, који долазе од света и ђавола. Са друге стране као 
главни предуслов међусобног литургијског општења, тј. молитвеног за је-
дничарења, саслуживања и причешћивања из истог Путира, представља 
заједничко исповедање православне вере, изложене у светом Символу вере, 
који се на почетку самог канона евхариситије (централног дела Литургије) 
чита од стране свих присутних на Литругији - и клирика који служе и вер-
ника који учествују. Без једнодушног исповедања вере нема, нити сме 
бити међусобног литургијског и молитвеног општења ни са ким. Дакле, 
православним вероисповедањем и Светом литургијом Црква пројављује 
и негује своју спасоносну саборност која, суштински гледано, представља 
сједињавање православних хришћана – чланова Цркве, са самим Богом. У 
том сједињењу и јесте спасоносна суштина саборности Цркве. Јединство 
исповедања вере као предуслов, и заједничко богослужење као пројава тог 
јединства, како видимо, представљају два неодвојива својства у спасоносном 
деловању Цркве.Та својства представљају и сведочанство о јединству верних 
људи са самим Богом, што саборност чини условом за спасење. Управо 
таква саборност је засведочена на падинама планине Јелице, у Лозници код 
Чачка, уочи празновања светих благоверних царева Константина и Јелене. 
Молитвено саборовање је почело поменутом најузвишенијом молитвом и 
најбогоугоднијом службом - Светом литургијом, из које је, као из незалазног 
сунца, на Духовној академији што је уследила после Литургије, заблистала 
светлост православног исповедања вере и чувања исте од таме и кукоља 
људског греховног и јеретичког умовања. 

Благодарећи јеванђелском, авраамовском гостопримству домаћина, 
као делатне примене вере православне која је на Сабору исповеђена, при-
су тни верници нису били лишени ни телесне утехе и послужења, како би 
и физички могли издржати напор пута и вишечасовног учествовања на 
Служби и пажљивог праћења  свечане Духовне академије.

Духовна академија била је глас сабраног верног народа; глас који је 
потврдио истинитост и неизмењивост вере и свеукупног драгоценог духовног 
наслеђа што од светих Отаца примисмо. То је уједно био опомињући глас 
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вапијућег малог стада (Лк 12,32) у духовној пустињи наше земље и нашег 
заведеног народа. Тематски садржај Академије тицао се проблема и ис ку-
шења са којима се у овом историјском моменту суочава наш народ и Црква. 
Њене централне теме биле су очување вере православне и очување Косова 
и Метохије у оквирима наше државе. Са Академије су, у складу са темама, 
упућене јасне поруке свеукупној јавности у нашој Цркви, држави и шире.
Оне се могу сажети у две суштинске поруке: прва – нећемо допустити 
да ико квари и мења веру нашу православну, и тиме руши нашу свету 
Цркву; друга – не дамо да ико отима наше свето Косово и Метохију. 

У Саборној посланици, која је на крају Духовне академије прочитана, 
изнет је сажетак и суштина самог саборовања, самог циља због кога се 
верни народ окупио и образовао величанствени Црквено-народи молитвени 
сабор у Лозници. У више наврата громким и дугим аплаузима присутних, 
ста вови изнети у беседама учесника Академије, посебно у поменутој По-
сла ници, одушевљено су прихватани од стране присутних, који су својом 
правоверношћу, на челу са епископом и осталим клиром, представљали 
тра жену пуноћу Православне цркве. 

Сабор у Лозници и Саборна посланица су својом православношћу, ис-
по ведничком јасноћом и светоотчаком уверљивошћу привукли на себе 
осо биту пажњу, узнемиривши духове уображених реформиста из редова 
зва ничника Српске православне цркве. Због тога су под необјашњивим 
околностима преурањено били предмет разматрања на Архијерејском са-
бору Српске православне цркве, тј. пре одржавања самог Лозничког сабора 
и обнародовања Саборне посланице. Наиме, у званичном саопштењу Ар хи-
јерејског  сабора, који је завршен у суботу (1. јуна 2013), што значи уочи Сабора 
у Лозници, портпарол, састављач Саопштења за јавност, епи скоп бачки 
Иринеј, накнадно је (јер пре тога свакако није могао) додао па сус у којем 
на неправославан и неетичан начин, по ми ње епископа Артемија. Замера му 
што Архијерејском сабору Српске пра во славне цркве „држи лекције“, свакако 
мислећи на поруке упућене том Архијерејском сабору, садржане у лозничкој 
Саборној посланици. Како је Архијерејски сабор о Сабору у Лозници и на 
њему усвојеној Са бо р ној посланици могао расправљати  пре него је Сабор у 
Лозници одр жан и пре него је Посланица обнародована и усвојена? Одговор 
на то пи тање знају само они који кривотворе истину Саопштењем за јавност. 
Али ми их овим јавно разоткривамо ИСТИНЕ ради. Такво поступање Ар-
хијерејског сабора уједно показује сву неозбиљност његовог рада и одлука 
што доноси и спроводи, а посебно неозбиљност поменутог портпарола који 
саставља и потписује лажна саопштења. Портпаролово Саопштење за ја-
в ност имплицира две ствари: или је Архијерејски сабор неким тајним ка-
налима сазнао за садржај Саборне посланице упућене из Лознице, што би 
било ниподаштавајуће за један архијерејски сабор; или портпарол Иринеј 
себе сматра „архијерејским сабором“, те сопствено „бављење“ Лозничком 
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по сланицом изједначава са самим разматрањем од стране Архијерејског 
сабора. Оваквим поступањем су архијереји Српске цркве на својеврстан 
начин потврдили исправност и оправданост свих упозорења која су им у 
Посланици упућена са Сабора у Лозници. 

Молитвеност, изобилна благодат Божја и радост коју собом доноси 
исповеднички подвиг сведочења и чувања вере православне, живо присутна 
на Сабору у Лозници, распалила је и охрабрила срца свих присутних да, схо-
дно поруци у Саборној посланици, остану у ономе у чему су рођени и чему 
су научени - у вери православној, у вери својих отаца. 

Зборник који је пред нама (са Посланицом и беседама што су на Сабору 
читане, као и са писаним утисцима одушевљених учесника Сабора, који 
у Додатку следе за њима) представља својеврсни документ у којем није 
могуће сложити, изложити, уметнути и словом исказати сву духовну радост 
и ук ре пљење сабраног христоименог стада Цркве Божје на Сабору у Лозници. 
Ипак, по нашем скромном уверењу, оно што собом не може обухватити 
овај Зборник као писани документ о Сабору, исписаће историја наше Цркве 
у својој блиској будућности. Та историја ће посведочити прави смисао и 
значај Лозничког сабора, који остаје као звезда водиља, као светионик који 
својом светлошћу обасјава утабани и једини спасоносни пут непромењене 
вере православне и њеног очувања, као и Лазарев видовдански, жртвени и 
заветни камен међаш на Косову и Метохији. Управо такав пут и такав камен 
јасно показују место и границе Небеске и земаљске Србије. За те две ствари, 
које представљају суштину и главни садржај Лозничког сабора, Срби треба 
да живе, да се боре, а ако затреба у тој борби и да положе своје земаљске 
животе, знајући да је крајњи исход те борбе и жртве коју она изискује, не-
про лазни и вечни живот у Царству Небеском.

про то син ђел Мак сим
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Бе се да вла ди ке Ар те ми ја  
на  Светој архијерејској ли тур ги ји на Са бо ру у Ло зни ци

У име Оца и Си на и Све то-
га Ду ха.

Хри стос вос кре се, бра ћо и 
се стре! Ево пра зни ка над пра-
зни ци ма и сла вља над сла вљи-
ма. Вас кр се ње Хри сто во, те-
мељ и основ на ше Хри шћан ске 
ве ре и Хри шћан ско га жи во-
та. Сла ви се че тр де сет да на од 
Вас кр са до Спа сов да на, и још 
сва ке не де ље у то ку го ди не. 
Зна чи бли зу сто да на у го ди ни 
је по све ће но ово ме див но ме и 
ве ли ко ме пра зни ку. За што? За-
то што је Вас кр се ње Хри сто во 
нај ва жни ји до га ђај не са мо у 
исто ри ји ро да људ ско га, не го у 
исто ри ји ва си о не.

До до ла ска Го спо да Хри-
ста ова зе мља је би ла па као. 
Ова зе мља је би ла гроб ни ца, 
она је зна ла са мо за смрт, јер 
сви љу ди су од ла зи ли у зе мљу 
без на де, без зна ња да по сто ји 
не што иза гро ба. До ла ском Го-
спо да Хри ста, нај пре Ње го вом на у ком, а он да Ње го вим пре слав ним чу де си-
ма, а пре све га и из над све га, Ње го вим слав ним Вас кр се њем, он је по ка зао 
да чо век ни је ство рен за смрт, не го за бе смрт ност. За то је Он и до шао са не ба 

Епископ Артемије на Светој архијерејској 
литургији на Сабору у Лозници
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на зе мљу, по стао чо век, жи вео са љу ди ма, учио љу де, и по стра дао од љу ди, 
али и вас кр сао ра ди љу ди, да љу ди ма да ру је жи вот веч ни. 

Мно го број ни су све до ци, бра ћо и се стре, Ње го во га слав но га Вас кр се-
ња. Не са мо два на ест Апо сто ла, не са мо Апо стол То ма, ко ји је тра жио да 
ви ди ра не Ње го ве од кли на и да их опи па, не са мо же не Ми ро но си це, не го 
и мно га бра ћа ко ји ма се Он ја вљао у то ку че тр де сет да на, од Вас кр се ња до 
Ваз не се ња. И мно го ви ше од то га. Сви Хри шћа ни кроз ве ко ве, сто ти не и 
хи ља де, и ми ли о ни му че ни ка, ко ји су за Хри ста по стра да ли, и сто ти не и 
хи ља де Пре по доб них Ота ца ко ји су жи вот свој по све ти ли Бо гу и ње го вом 
Је ван ђе љу, је су све до ци Вас кр се ња Хри сто во га. И сви Хри шћа ни ко ји су кр-
ште ни у име Оца и Си на и Све то га Ду ха, они су сво је вр сни све до ци Вас кр-
се ња Хри сто во га. Јер да Хри стос ни је Вас кр сао, не би би ло ни оних ко ји у 
Ње га ве ру ју, не го би Он био пр ви и по след њи Хри шћа нин на зе мљи. И ми 
да нас ов де са бра ни у ова ко ве ли ко ме бро ју, бра ћо и се стре, је смо све до ци 
Вас кр се ња Хри сто во га. Јер ми смо Хри шћа ни не по не че му дру го ме, не го 
за то што ве ру је мо у Хри сто во Вас кр се ње, што ве ру је мо да је Го спод жи ви, и 
да је жи ва ду ша на ша.

И да нас у овај ве ли ки пра зник, ве ли ку не де љу по све ће ну же ни Са мар-
јан ки, има мо о њој, чу ли сте да нас у Све том Је ван ђе љу, јед ног пре див ног 
све до ка Вас кр се ња Хри сто во га, ка да се на бу на ру Ја ко вље ву Го спод њој от-
крио и ка зао да је он Ме си ја спа си тељ све та. Она, ко ја је до та да би ла гре-
шни ца, по ве ро ва ла је у Ње га са сво јих пет се ста ра и два си на, и по ста ла је 
од гре шни це Апо стол Хри стов. Кре ну ла је у бе ли свет, по им пе ри ји Рим ској, 
ко ја је по кри ва ла њој цео та да по зна ти свет, да про по ве да Вас кр се ње Хри-
сто во, и Ње га Вас кр сло га. И не са мо да је про по ве да ла, не го је и по стра да ла 
за Ње га, и она и ње них пет се ста ра и ње на оба  си на.

И мно ги, мно ги оста ли до да на да на шње га, но во му че ни ци, и му че ни ци 
Хри шћан ски, и мно ги из ро да на ше га Срп ско га, од Све то га Са ве па до Вла-
ди ке Ни ко ла ја и Оца Ју сти на. Сви ко ји су кр ште ни у име Хри сто во, у Хри ста 
су се обу кли, они су сви све до ци Вас кр се ња Хри сто во га. 

Не ка би Го спод при мио и на ше да на шње мо ли тве, и на ше да на шње 
све до че ње, јер ми смо до шли да про сла ви мо овај ве ли ки пра зник али и да 
обе ле жи мо још је дан ве ли ки пра зник, пра зник Све тог Ца ра Кон стан ти на и 
ње го ве мај ке Све те Ца ри це Је ле не, ко ји у ства ри па да ју на су тра шњи дан, 
али их ми да нас про сла вља мо ова ко са бор но, јер је Цар Кон стан тин не са мо 
био ве ли ки по сво јој мо ћи, по сна зи, не го ве ли ки и по ве ри. Ње му се Го спод 
ја вио пред јед ну од луч ну бит ку, и укре пио га зна ком Кр ста сво га ре кав ши: 
„Овим по бе ђу ј“.

И Цар Кон стан тин је био тај ко ји је Хри шћа ни ма до та да го ње ним, и 
му че ним, и спа љи ва ним, и уби ја ним, на сва ком ме сту, из дао је дан за кон 
Ми лан ски едикт ко јим је дао сло бо ду сви ма, па и Хри шћа ни ма, да мо гу 
сло бод но да ве ру ју, и сво ју ве ру да ис по ве да ју. И још је на ре дио да има ња 
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ко ја су Хри шћа ни ма до та да би ла од у зе та, и Цр кви Хри сто вој, да се има-
ју вра ти ти. Ето то је тај ве ли ки Цар Кон стан тин и он је тај за кон из дао пре 
1700 го ди на, 313. го ди не, а да нас је 2013. го ди на.

Ми да нас прослављамо 1700 го ди на и за то смо и са бра ни ов де, да не 
са мо Све том Ли тур ги јом, не го и јед ном ду хов ном ака де ми јом ко ја ће би ти 
ов де при ре ђе на, пошто се, осве жи мо не чим, али без ра зи ла же ња. Да оста-
не мо ов де, има за све по слу же ње, да се окре пи мо и те ле сно и ду хов но, и да 
чу је мо на ше пре да ва че ко ји су спре ми ли пре да ва ња за овај ве ли ки пра зник, 
за овај ве ли ки скуп, да их ис по шту је мо, да их са слу ша мо, и да се не че му од 
њих на у чи мо.

И да нам Го спод мо ли тва ма Све тог Ца ра Кон стан ти на, Све те Ца ри це 
Је ле не, и свих Све тих угод ни ка Ње го вих из ро да на ше га, да и на ма Го спод 
да ру је мир, сло бо ду ис по ве да ња на ше ве ре, нео кр ње не, не у пр ља не, не ис-
ква ре не. На жа лост, да нас је мно го оних ко ји на на шу ве ру на па да ју, ко ји 
је ква ре ра зним из ми шље ним уче њи ма, али ми тре ба да оста не мо у оно ме 
у че му смо на у че ни, че му смо по ве ро ва ли, од Све тих Апо сто ла, и Све тих 
Ота ца. Јер са мо у тој ве ри по сто ји и на да на на ше спа се ње. По сто ји на да 
ка да по ђе мо одав де из ово га све та, a јед ног да на сви ће мо по ћи, да ћемо се 
наћи  у Цар ству Хри ста Бо га на ше га, и да ћемо та мо са сви ма Све ти ма и ми 
сла вити Оца и Си на и Све то га Ду ха, кро за све ве ко ве и сву веч ност. Амин.

Хри стос Вос кре се!

Света архијерејска Литургија на Сабору у Лозници
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Отва ра ње – По здрав на реч

Пре по доб ни и ча сни оци, 

Пре по доб не се стре мо на хи ње, 

Бра ћо и се стре, 

Ве ли ка ми је ра дост што 
мо гу да вас по здра вим у ово-
ли  ком бро ју на овом зна чај ном 
ме сту и у овом суд бо но сном 
тре  нут ку, ка да смо се оку пи-
ли на овом пр вом Мо ли тве ном 
цр кве но-на род ном са бо ру, а по-
во дом обе ле жа ва ња 1700 го ди-
на од до но ше ња и об на ро до-
ва ња Ми лан ског едик та ко јим 
је све ти Цар Кон стан тин, чи ји 
пра зник да нас сла ви мо, да ро-
вао Хри шћа ни ма пу ну сло бо ду 
ис по ве да ња њихове ве ре. 

На са мом по чет ку да на-
шњег сла вља мо је ми сли и 
бла  го дар ност упу ће не су Спа-
си  те љу на шем, вас кр слом Го-
спо ду Ису су Хри сту, ко ји нас 
во ди и ру ко во ди на овим зе-
ма љ ским ста за ма, во де ћи нас 
ка на шој веч ној отаџ би ни – Цар ству не бе ском при пре мље ном за жи вот веч-
ни они ма ко ји у Бо га ве ру ју и ко ји Бо гу слу же. 

Бла го да рим и сви ма ва ма ко ји ни сте жа ли ли тру да да се ода зо ве те на 
Наш по зив и да до ђе те са ра зних стра на, па и са дру гих кон ти не на та, на ово 

Епископ Артемије на Свечаној академији
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на ше са бо ро ва ње. То по ка зу је Ва шу љу бав и спрем ност да се и Ви, по пут 
на ших слав них пре да ка, да нас ак тив но укљу чи те у ре ша ва ње суд бо но сних 
пи та ња на шег на ро да ко ја нас при ти ска ју. Јер, и по сле Ми лан ског едик та, 
Цр ква Хри сто ва је кроз све бу ду ће ве ко ве има ла мно го про бле ма и го ни те-
ља, па их има и да нас.

Овај Цр кве но-на род ни са бор је пр ви та кве вр сте у но ви јој на шој исто-
ри ји. Али он има ко ре не у ста ри јој исто ри ји срп ског на ро да, још од све тих 
Не ма њи ћа. По зна ти су Де жев ски са бо ри из вре ме на Сте фа на Не ма ње, а на-
ро чи то Жич ки са бор из вре ме на Све то га Са ве. Ка да по гле да мо у ту на шу 
ис то ри ју ви де ће мо да су се та кви цр кве но-на род ни са бо ри са зи ва ли и одр-
жа ва ли у вре ме ни ма ка да су опа сно сти и за Цр кву и за на род би ле ве ли ке, и 
ка да су до но ше не суд бо но сне од лу ке ко је су се ти ца ле чи та вог на ро да. А то 
су би ла вре ме на ка да је тре ба ло шти ти ти и бра ни ти нај ве ће срп ске све ти ње: 
ве ру пра во слав ну и сло бо ду са мо га на ро да. А тај дво је ди ни циљ при су тан је 
у чи та вој на шој исто ри ји. Сви ра то ви, бор бе и стра да ња на шег на ро да има ли 
су за циљ очу ва ње и од бра ну тих не бо зем них вред но сти. За то су сви ра то ви 
и све бор бе на шег на ро да во ђе ни „За Крст ча сни и сло бо ду злат ну”. Крст ча-
сни пред ста вља ве ру пра ву, и она је увек на пр вом ме сту, јер без пра ве ве ре 
не ма Веч ног жи во та. На дру гом ме сту до ла зи Сло бо да злат на, без ко је не ма 
зе маљ ског жи во та. 

По сле мрач ног и ви ше ве ков ног тур ског роп ства, и по сле ве ли ке се о бе 
Ср ба пре ко Са ве и Ду на ва, у та да шњу ау стро у гар ску ца ре ви ну, ка да су им 
по но во би ли угро же ни и ”ве ра пра ва” и ”сло бо да злат на” од стра не моћ но га 
Бе ча ко ји је на сто јао да у вер ском по гле ду Ср бе пот чи ни рим ском па пи, а у 
по ли тич ком жи во ту ће са ре вој кру ни, одр жа ва ни су цр кве но-на род ни са бо-
ри у Кру ше до лу и Срем ским Кар лов ци ма, где су оку пље ни Ср би до но си ли 
од лу ке ка ко да се за шти те од тог по нов ног двој ног по ро бља ва ња.

И да нас, бра ћо и се стре, срп ски на род је дво ја ко угро жен. Над на шом 
ве ром пра во слав ном над ви ли су се цр ни и зло слут ни обла ци нај но ви је све-
је ре си еку ме ни зма и па пи зма, а над на шом сло бо дом – но во роп ство под 
оку па ци јом моћ них за пад них си ла, а у ци љу не ког гло ба ли зма. Део на ше 
отаџ би не – Ко со во и Ме то хи ја – бу квал но и гру бо су оку пи ра ни још пре 14 
го ди на од стра них оку па ци о них сна га са За па да, а оста ли део је оку пи ран 
иде о ло шки, евро у ни јатством, са по зна том те зом да ЕУ „не ма алтер на ти ву”, 
а то зна чи жи вот под дик та ти ма, на ред ба ма, ул ти ма ту ми ма...

Оту да по тре ба и да нас за цр кве но-на род ним са бо ри ма, ка ко би се све-
на род но до не ле од лу ке о од бра ни ”ве ре пра ве” и ”сло бод не злат не”. На род 
са чи ња ва и Цр кву и Др жа ву, за то мо ра да се пи та и да бу де од го во ран за 
њи хо ву од бра ну. Не мо же и не сме на род да пре пу сти суд би ну сво је ве ре 
и сво је отаџ би не у ру ке оних ко ји су у слу жби на ших не при ја те ља, би ло на 
вер ском би ло на др жав ном пла ну. С пра вом су ре кли све ти Оци у чу ве ној 
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по сла ни ци Ис точ них Па три ја ра ха да је ”на род чу вар пра ве ве ре”. А ве ли ки 
Ње гош је ту ми сао из ра зио пе снич ки: ”муж је чу вар же не и де те та / на род 
чу вар Цр кве и пле ме на”. 

За то смо се ми и са бра ли да нас на овом Мо ли тве ном цр кве но-на род ном 
са бо ру да из ра зи мо свој став, ка же мо на шу реч и ви ди мо шта нам ва ља чи-
ни ти како бисмо са чу ва ли и за шти ти ли ве ру сво ју Пра во слав ну од ду хов них 
не при ја те ља ко ји на нас на па да ју, и по вра ти ли и оси гу ра ли сло бо ду и на-
шем на ро ду и на шој зе маљ ској отаџ би ни у овом, пре ма на ма не при ја тељ ски 
рас по ло же ном све ту.

Сто га Вас мо лим, бра ћо и се стре, да с па жњом са слу ша мо сле де ће на ше 
го вор ни ке ко ји ће нам у сво јим из ла га њи ма де таљ ни је ре ћи о све му то ме, 
ка ко би смо на кра ју за јед нич ки до шли и до не ких кон крет них за кљу ча ка и 
од лу ка, ко је би нам мо гле по мо ћи у очу ва њу на ше све те ве ре Пра во слав не 
и до ћи до сло бо де на ше га, за са да оку пи ра ног и по ро бље ног, на ро да. Хва ла 
Вам.

епи скоп АР ТЕ МИ ЈЕ

Свештенство, монаштво и верни народ на Сабору
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Пра во слав но обе ле жа ва ње  
1700 го ди на Ми лан ског едик та (313)

Во ђе ни Ду хом Све тим, а са бла го сло вом Ње го вог пре о све штен ства 
епи ско па ра шко -при зрен ског и ко сов ско -ме то хиј ског у ег зи лу, Го  спо ди-
на др Ар те ми ја, сле гло се да нас – уо чи про сла ве све тог ца ра Кон стан ти-
на и ње го ве мај ке све те Је ле не, на овом осве шта ном ме сту зва ном Ло-
зни ца, код Чач ка, у ис по вед нич ком ма на сти ру, по све ће ном све том оцу 
Ни ко ла ју Мир ли киј ском – ве ли ко мно штво све ште них ли ца и пра во-
вер но по бо жног на ро да, што пре ра ста у ве ли чан ствен Цр кве но-на род ни 
са бор ко ји на пра во сла ван на чин обе ле жа ва 1700. го ди шњи цу Ми лан-
ског едик та, об на ро до ва ног 313. го ди не.

Мно ги по во ди су ути ца ли на то да се одр жи ова ко ве ли к Цр кве но- на-
род ни са бор: не са мо по ме ну то обе ле жа ва ње 1700. го ди шњи це Ми лан ског 
едик та, не го, пре вас ход но, број на од сту па ња у пра во вер ју, цр кве но ка-
нон ском и бо го слу жбе ном по рет ку, ко ја се, на ро чи то у по след ње вре ме, 
умно жа ва ју у Срп ској пра во слав ној цр кви, као и бол но пи та ње оти ма ња 
од Ср би је све те зе мље – Ко со ва и Ме то хи је.

При сут ни пра во вер ни на род ни је из не на ђен от пад ни штвом у Цр-
кви, ко је за по сле ди цу има про паст, јер зна, из ме ђу оста лог, и за про-
роч ке ре чи апо сто ла Па вла о то ме да Дух из ри чи то го во ри да ће у по-
след ње вре ме од сту пи ти не ки од вје ре, слу ша ју ћи ду хо ве пре ва ре и на у ке 
де мон ске (1. Тим 4,1). Али зна тај на род и за за по вест истог Апо сто ла, 
ко ја гла си: Бди те, стој те у вје ри, му шки се др жи те, сна жи те се (1. Кор 
16,13). На ла же нам, по себ но, да др жи мо Пре да ња: Та ко, да кле, бра ћо, 
стој те чвр сто и др жи те пре да ња, ко ји ма сте на у че ни, би ло на шом реч ју, 
би ло по сла ни цом (2. Сол 2,15).

Ра ди све га то га, овај Цр кве но -на род ни са бор са ста вља и об зна њу је 
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СА БОР НУ ПО СЛА НИ ЦУ

Об у зи ма нас не ма ла за бри ну тост, гле да ју ћи ка ко се у на шој Цр кви 
све уче ста ли је на ру ша ва ју отач ка пре да ња, ка нон ско бла го у строј ство и, 
авај, ње но пра во слав но дог мат ско уте ме ље ње. Го спод наш и Спа си тељ 
Исус Хри стос, утвр ђу ју ћи уче ни ке у по зна њу ве ре, ре као је: Мир мој 
оста вљам вам, мир мој да јем вам (Јн 14,27). Увео нас је у по зна ње ве ре 
да се не би ни ко про ти вио дог ма ти ма бла го ча шћа и по бо жно сти, не го да 
би смо сви ма об ја ви ли про по вед Исти не и да би смо раз у ме ли то – да без 
др жа ња пра ве ве ре не ма ми ра у Цр кви. Јер „цр кве су не про сто гра ђе ви-
не и „укра шени хра мо ви“, не го пу но ћа пра во слав них, ко ји су у њи ма, и 
пе сме и сла во сла вља ко ји ма они слу же Бо гу“1. За то и ми са да ов де, пре 
све га, кли че мо сла ве ћи Бо га про роч ким сла во сло вљем: Ко је Бог ве ли ки, 
као Бог наш! Ти си Бог наш, ко ји је ди ни чи ниш чу де са (Пс 76[77],13-14). 

„Сто га вас, бра ћо и че да – по ре чи ма Све то га Са ве Срп ског – ово пр-
во мо лим – да се, по ло жив ши сву на ду сво ју на Бо га, др жи мо пре све га 
пра ве ве ре Ње го ве. Јер, као што ре че Апо стол, ‘те ме ља дру го га ни ко не 
мо же по ста ви ти осим оно га ко је га по ста ви’ Дух Све ти пре ко све тих Апо-
сто ла и бо го но сних Ота ца, а то је : пра ва ве ра ко ја је на све тим сед мо рим 
ва се љен ским са бо ри ма по твр ђе на и про по ве да на. И за то на овом те ме љу 
све те ве ре тре ба нам зи да ти зла то и сре бро и дра го ка ме ње, то јест до бра 
де ла. Јер, ни ти ис прав ност жи во та ко ри сти без пра ве и пр о све ће не ве ре 
у Бо га, ни ти нас пра во ис по ве да ње ве ре без до брих де ла мо же из ве сти 
пред Го спо да, не го тре ба има ти обо је, да ‘са вр шен бу де чо век Бож ји’, 
а не да због не до стат ка (јед ног од то дво је) хра мље жи вот наш. Јер, као 
што ре че Апо стол: ‘Спа са ва ве ра, ко ја кроз љу бав де ла’.“2 

По кре ну ти ста ра њем и бри гом о Цр кви Хри сто вој, Ње го вој не по роч-
ној не ве сти ко ја је без мр ља и бо ра (Еф 5,27), при том при вр же ни ре чи ма 
апо сто ла Па вла ко ји ве ли: Је дан Го спод, јед на вје ра, јед но кр ште ње (Еф 
4,5), др жи мо се не по гре ши вог уче ња све тих Ота ца, за пе ча ће ног у све том 
Сим во лу ве ре, та ко што сви јед но ду шно ис по ве да мо ве ру у ЈЕД НУ, СВЕ ТУ, 
СА БОР НУ И АПО СТОЛ СКУ ЦР КВУ, она ко ка ко нас Сам Го спод Исус Хри-
стос на у чи и пре да де пре ко сво јих Апо сто ла и ве ли ких цр кве них Ота ца.

„Ве ру је мо да са бор ну Цр кву Све ти Дух учи јер Он је Онај исти ни ти 
Уте ши тељ ко га Хри стос ша ље од Оца за то – да учи Цр кву кроз све те Оце 
и учи те ље са бор не Цр кве“3. Бла го да ре ћи упра во то ме, уче ње Цр кве је 
са вр ше но и не по гре ши во. „Ве ру је мо да су чла но ви са бор не Цр кве са мо 
вер ни, тј. ко ји не сум њи во ис по ве да ју чи сту ве ру Спа си те ља Хри ста (ко-
ју смо при ми ли од са мо га Хри ста), од Апо сто ла и Све тих ва се љен ских 

1 Из Си но ди ка ко ји се чи та у Не де љу пра во сла вља.
2 Из Бе се де Све то га Са ве о пра вој ве ри.
3 Из По сла ни це ис точ них па три ја ра ха о пра во слав ној ве ри (1723.го ди на).
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са бо ра“4, и ко ји су кр ште ни по пра во слав ном об ре ду Цр кве Бож је. „Је-
ди но Цр ква по се ду је и ка зу је глав ну Исти ну свих све то ва. Све што је 
ван Ње, ма ка ко из гле да ло при влач но и слат ко, об ма на је“.5

Сва ко дру га чи је уче ње по ко јем Цр ква ни је Јед на, већ јој се је ре-
тич ке за јед ни це и сек те по пут ри мо ка то ли ка и про те ста на та при дру жу-
ју као не ка кве „се стре“, или „дру го плућ но кри ло“; сва ко уче ње у ко јем 
је из не та из ми шље на „те о ри ја гра на“ по ко јој Јед на Цр ква не ма пу но-
ћу бла го да ти и исти не, већ је она са мо јед на од гра на на др ве ту не ке 
„уни вер зал не над цр кве“; сва ко уче ње ко је са др жи би ло ко ју је ре тич ку 
ла жну бо го слов ску те о ри ју што по др жа ва или се угра ђу је у са вре ме ну 
све је рес зва ну еку ме ни зам – од ба цу је мо, осу ђу је мо и про кли ње мо као 
стра но Све том Пре да њу Цр кве и пре да је мо ана те ми.

Ста во ве и тврд ње оних ко ји је ре тич ког по гла ва ра др жа ве Ва ти ка на 
и рим ског па пу на зи ва ју „све тим оцем“, сма тра ју ћи да га је „Дух Све ти 
иза брао“ за пред сто ја те ља ри мо ка то ли ка; оних ко ји ри мо ка то ли ци ма и 
оста лим је ре ти ци ма при зна ју бла го дат ност у кр ште њу и оста лим об ре-
ди ма, ти ме и апо стол ско пре јем ство, али и ста во ве оних из Пра во слав-
не цр кве, ко ји са по но сом но се пап ско пр сте ње и пап ске кр сто ве – осу-
ђу је мо и од ба цу је мо као стра не не по гре ши вом Отач ком уче њу Цр кве.

По ступ ке и ста во ве оних ко ји уче ству ју у све је ре тич ком еку мен-
ском по кре ту и су де лу ју у тзв. Свет ском са ве ту цр ка ва; ко ји се јав но 
де кла ри шу као еку ме ни сти и мо ле се за јед но са је ре ти ци ма, на вла че ћи 
ти ме на се бе про клет ство све тих Апо сто ла и Ва се љен ских са бо ра ко ји 
стро го за бра њу ју мо ље ње са је ре ти ци ма, чак и при ват но; ко ји ти ме са-
бла жња ва ју не у твр ђе не у ве ри и ко ји, уче ству ју ћи у ла жном ди ја ло гу 
љу ба ви, ре ла ти ви зу ју или га зе дог ма те Пра во слав не цр кве – осу ђу је мо 
и од ба цу је мо као стра не уче њу Цр кве Хри сто ве. Јер „свој став пре ма 
је ре ти ци ма (а је ре ти ци су сви ко ји су не пра во слав ни), Цр ква Хри сто ва 
је јед ном за сваг да од ре ди ла пре ко све тих Апо сто ла и све тих Ота ца, то 
јест пре ко све тог Бо го чо ве чан ског Пре да ња, је дин стве ног и не из мен љи вог. 
По то ме ста ву: пра во слав ни ма је за бра ње но сва ко мо ли тве но оп ште ње 
и дру же ње са је ре ти ци ма. Јер, ка кав удео има прав да с бе за ко њем? или 
ка кву за јед ни цу има ви де ло с та мом? или ка ко се сла же Хри стос с Ве ли-
ја ром? или ка кав удео има вер ни с не вер ни ком? (2.Кор 6,14-15). Све тих 
Апо сто ла Пра ви ло 45. на ре ђу је: ‘Епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, ко ји 
се са је ре ти ци ма са мо и мо лио бу де, не ка се од лу чи; ако им пак до пу сти, 
као кли ри ци ма, да што ра де, не ка се сврг не’“.6

4 Исто.
5 Пре по доб ни отац Ју стин, Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве III, Ва ље во 2004, стр. 62-63.
6 Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски Од го вор Све том Си но ду “О за јед нич кој мо ли тви 

за је дин ство”, Ру ко пис, са пот пи сом и да ту мом: 13/26. но вем бра 1974, до ста-
в љен пре ко Упра ве ман. Ће ли је епи ско пу ша бач ко-ва љев ском Јо ва ну.
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Ре фор ма тор ско де ло ва ње и про те стант ски став и дух оних ко ји сма-
тра ју да Све те тај не, осо би то Све та ев ха ри сти ја, ни су са чу ва не у Пра-
во слав ној цр кви у из вор ном об ли ку, те ру ко во ђе ни сво јом са мо во љом и 
од су ством стра ха Бож јег „до ра ђу ју“ и ме ња ју чин истих, од ба цу ју ћи оно 
бо го слу жбе но пре да ње ко је смо од на ших прет ход ни ка при ми ли; њи хо во 
на сто ја ње да уве ду но ви ка лен дар у цр кве ну прак су и да скра те и из ба це 
по сто ве – осу ђу је мо и од ба цу је мо као пот пу но стра не ве ри Про ро ка, Апо-
сто ла и све тих Ота ца, ко ју пре ко њих при ми смо од Са мо га Хри ста.

За то за јед но са све тим Оци ма го во ри мо: „Про ро ци ка ко ви де ше, 
Апо сто ли ка ко на у чи ше, Цр ква ка ко је при ми ла, Учи те љи ка ко су одог-
ма ти ли, Ва се ље на ка ко се са гла си ла, Бла го дат ка ко је за си ја ла, Исти на 
ка ко се до ка за ла, лаж ка ко је про те ра на, Пре му дрост ка ко се сме ло ис-
ка за ла“7, Хри стос ка ко је из о бил ном бла го да ћу по твр дио  та ко ми сли-
мо, та ко го во ри мо, та ко про по ве да мо: да по сто ји са мо ЈЕД НА СВЕ ТА, 
СА БОР НА И АПО СТОЛ СКА ЦР КВА, као што је Је дан Хри стос, гла ва Цр-
кве, и да ван Ње, ко ја је стуб и твр ђа ва исти не (1.Тим 3,15), не ма спа-
са ва ју ће бла го да ти Бож је, не ма исти ни те ве ре, не ма спа се ња. Јер, по 
ре чи ма све тог оца Ју сти на Ће лиј ског: „Не ма хри шћан ства ван Цр кве“.8 
Сто га сви јед но ду шно и јед ним гла сом ис по ве да мо, по тр ђу је мо и го во-
ри мо: „Ово је ве ра Апо сто ла. Ово је ве ра Ота ца. Ово је ве ра Пра во слав-
них. Ова ве ра ва се ље ну утвр ди.“9

Ми „при ма мо и све Све те са бо ре ко ји су се Бож јом бла го да ћу у ра-
зна вре ме на и ме ста са би ра ли ра ди утвр ђи ва ња пра во слав ног је ван-
ђељ ског уче ња, ко је при ма Са бор на Цр ква. А оних ко јих се од ре ко ше 
све ти Оци, од ри че мо се и ми; и ко је про кле ше они, про кли ње мо и ми.“10

Ка да смо та ко са сва ком бри жљи во шћу и склад но шћу то из ло жи ли, 
овај мо ли тве ни, Цр кве но -на род ни са бор је од лу чио да ни ком не до зво ли 
да нам дру гу ве ру про из но си, или пи ше, или са ста вља, или до ми шља, 
или под ме ће, или о Цр кви Хри сто вој дру га чи је учи и му дру је. А оне, 
пак, ко ји се усу де да са ста вља ју дру гу ве ру, или на о па ко про по ве да ју, 
или уче и пре да ју дру ги Сим вол ве ре они ма ко ји же ле да се из без бо-
штва или ка кве је ре си, обра те у по зна ње Исти не – та кви, ако се не по-
ка ју, не го упор но оста ју у сво јој је ре тич кој за блу ди, не ка бу ду ту ђи и 
стра ни Цр кви и спа се њу, као што већ и је су стра ни и од се че ни од Ње, 
бу ду ћи да не ис по ве дју пра во слав ну ве ру ка ко тре ба, би ло да су то па-
три јар си, епи ско пи и оста ли кли ри ци, мо на си или све тов ња ци.

По сле на пред ис по ве ђе не ве ре и осу де је ре си и је ре тич ких на сто ја-
ња, по зи ва мо чел ни ке Срп ске пра во слав не цр кве, и све ко ји су се де лом 

7 Из Си но ди ка ко ји се чи та у Не де љу пра во сла вља.
8 Пре по доб ни отац Ју стин, Дог ма ти ка Пра во слав не Цр кве III, Ва ље во 2004, стр. 35.
9 Из Си но ди ка ко ји се чи та у Не де љу пра во сла вља.
10  Из Бе се де Све то га Са ве о пра вој ве ри.
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или ре чи ма ука ља ли је ре сју еку ме ни зма, да озбиљ но схва те на ше ре чи и 
јав но се по ка ју, да ис ту пе из све је ре тич ког збо ри шта зва ног Свет ски са-
вет цр ка ва, да од сту пе од уни јат ског и па по фил ског стре мље ња, као и од 
без бо жног бо го слу жбе ног ре фор ми са ња и сва ко вр сног на ру ша ва ња Све-
тог Пре да ња. Ка ко не би и да ље на вла чи ли на се бе осу ду Ота ца свих сед-
мо рих ва се љен ских са бо ра, и ка ко не би и да ље сво јим је ре ти чим ис по-
ве да њем и де ло ва њем се бе од се ца ли од цр кве не пу но ће, по зи ва мо их да 
сво јим по ка ја њем учи не да у Срп ској пра во слав ној цр кви и ши ре за вла да 
мир и про цве та љу бав у са бор ном једнообразном са слу жи ва њу са јед но-
ду шним ис по ве да њем не про ме ње не ве ре пра во слав не, она кве ка кву при-
ми смо од све тих Апо сто ла и све тих Ота ца, пре ко на шег Све тог Са ве.

Сход но на пред из ло же ном, сма тра мо да је про сла ва ју би ле ја Ми-
лан ског едик та, ор га ни зо ва на она ко ка ко је то ис пла ни ра но од стра не 
зва нич ни ка Срп ске пра во слав не цр кве, за пра во зло у по тре ба истог. Ми-
лан ски едикт је до нео сло бо ду хри шћа ни ма и мир Цр кви, и то је ве ли ко 
де ло све тог рав но а по стол ног ца ра Кон стан ти на, али Ми лан ски едикт 
ни ти је био, ни ти је са да по зив на ује ди ње ње Цр кве пра во слав не са они-
ма ван Ње, тј. са је ре ти ци ма и не вер ни ци ма, ка ко то кроз по ме ну ту про-
сла ву пред ста вља и по ку ша ва да под мет не ад ми ни стра тив ни врх Срп-
ске пра во слав не цр кве, ис тра ја ва ју ћи та ко у сво јим еку ме ни стич ким 
стре мље њи ма, и по ко ра ва ју ћи се, на тај на чин, сво јим ва ти кан ским и 
гло ба ли стич ким на ло го дав ци ма, а не Хри сту и Ње го вој бо жан ској на-
у ци. Ад ми ни стра тив ни врх Срп ске пра во слав не цр кве та квим про сла-
вља њем ју би ле ја Ми лан ског едик та на еку ме ни стич ком ни воу из вр ће и 
кри во тво ри сам Ми лан ски едикт, да ју ћи му по гре шан, еку ме ни стич ки 
са др жај, тј. по зи ва на ла жно ује ди ње ње пра во слав них са је ре ти ци ма. 
Ујед но ад ми ни стра тив ни врх Срп ске пра во слав не цр кве, у свом еку-
ме ни стич ком за но су про го ни све пра во вер не кли ри ке и мир ја не ко ји 
не при ста ју на еку ме ни стич ка, је ре тич ка стре мље ња. За то упо зо ра ва-
мо зва нич ни ке Срп ске пра во слав не цр кве да без од ла га ња пре ки ну са 
та квим по сту па њем за то што Цр кву вра ћа ју у пе ри од пре Ми лан ског 
едит ка, пре у зи ма ју ћи срам ну уло гу про го ни те ља хри шћа на, а Ми лан-
ски едикт је до нет упра во про тив тих пр о го ни те ља. О из ру ги ва њу Ми-
лан ском едик ту од стра не зва нич ни ка Срп ске пра во слав не цр кве, али и 
др жа ве, нај ре чи ти је го во ри њи хо ва спре га да у са деј ству све ште ни ка и 
по ли ци је не ми ло срд но по сту па ју са не ја ким све ште ним ли ци ма, из го-
не ћи их из све ти ња за то што се про ти ве ква ре њу ве ре, бо го слу жбе ног 
и, уоп ште, цр кве но ка нон ског по рет ка.

Са тим у ве зи, јед но ду шно и са бор но зах те ва мо од Ар хи је реј ског 
са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве да зва нич но по ни шти ина че ни штав-
не, ка нон ски и пре дањ ски гле да но, пре су де и оп ту жбе про тив епи ско па 
др Ар те ми ја, али и про тив свих кли ри ка и мир ја на оне на сли чан на чин 
из ре че не не ка нон ске ме ре.
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Та ко ђе, по зи ва мо је рар хи ју Срп ске пра во слав не цр кве да за у зме не-
дво сми слен став о Ко со ву и Ме то хи ји, та ко што ће ја сно и јав но осу ди ти 
сва де ло ва ња и све пот пи са не спо ра зу ме ко ји ма се Ко со во и Ме то хи ја 
одва ја ју од Ср би је, а цр кве на ба шти на по сте пе но пре да је у ру ке не хри-
шћа на, у че му је, на ве ли ку жа лост, и са ма ра зним уступ ци ма и по гре-
шним од лу ка ма, су де ло ва ла. Ко со во и Ме то хи ја, као ду хов на ко лев ка 
срп ског ро да и „род ни лист“ сва ког пра во слав ног Ср би на чи ни 15 посто 
те ри то ри је на шег Ота ча ства, оку пи ра ног од стра не евро-аме рич ких за во-
је ва ча. Пре ма устав но-прав ном по рет ку, ни ко не ма пра во да пот пи ше ка-
пи ту ла ци ју зе мље, јер се ти ме од ри че ње ног су ве ре ни те та и те ри то ри јал-
не це ло ви то сти. Ко је Ср бин и срп ско га ро да не тре ба ни чим, ниг де, ни-
ка да и ни на ко ји на чин да са у че ству је у ко ма да њу, рас ту ра њу и оти ма њу 
ко сов ско-ме то хиј ске те ри то ри је од це ли не на шег Ота ча ства, по себ но не 
та мо шњих мно го број них све тих хра мо ва и гро ба ља. За то су зва нич ни ци 
Срп ске пра во слав не цр кве у оба ве зи да од Вла де и Скуп шти не Ср би је зах-
те ва ју да јав но и не дво сми сле но про гла се оку па ци ју Ко со ва и Ме то хи је.

Ми, са овог Цр кве но -на род ног са бо ра, „по зи ва мо све по бо жне пра-
во слав не хри шћа не: оста ни те у оно ме че му сте на у че ни, у че му сте ро-
ђе ни и од ра сли – тј. у не из ме ње ној ве ри пра во слав ној – и ка да вре ме и 
при ли ке зах те ва ју, пр о лиј те и са му сво ју крв да би сте са чу ва ли ве ру ко-
ју су нам на ши Оци пре да ли.“11 Јер, не тре ба за бо ра вља ти Спа си те ље ве 
ре чи: Али Син чо ве чи ји ка да до ђе, хо ће ли на ћи вје ру на зе мљи? (Лк 18,8). 
Апо сто ли су упра во за то не пре ста но про по ве да ли Је ван ђе ље, утвр ђу ју-
ћи ду ше уче ни ка, и са ве ту ју ћи их да оста ну у вје ри, и да нам кроз мно ге 
не во ље ва ља ући у Цар ство Бож је (Дап 14, 21-22).

За пра ву ве ру се без у слов но жр тву је за то што је ре че но да ће пра-
вед ник од вје ре жи вје ти (Рим 1,17; уп. Гал 3.11), а ако ли од сту пи, не ће 
би ти по во љи ду ши мо јој (Је вр 10, 38). Ми ме ђу тим – по ре чи ма апо сто ла 
Па вла – ни смо од оних ко ји од сту па ју на про паст, не го од оних ко ји вје-
ру ју на спа се ње ду ше (Је вр 10, 39). За то, на оп шту ра дост, исти Апо стол 
за кљу чу је: Оправ дав ши се, да кле, вје ром, има мо мир у Бо гу кроз Го спо да 
на шег Ису са Хри ста (Рим 5,1).

У ма на сти ру све тог Ни ко ла ја Мир ли киј ског, у Ло зни ци код Чач ка, 
уо чи све тих – ца ра Кон стан ти на и Је ле не, ле та Го спод њег 2013.

Пред сто ја тељ
Цр кве но -на род ног са бо ра

Епи скоп ра шко -при зрен ски и ко сов ско -ме то хиј ски
 у ег зи лу, др Ар те ми је

11 Па три јарх кон стан ти но пољ ски Је ре ми ја II, Си ги ли он (1583.го ди на).



23

О „Ми лан ском едик ту“

Пре о све ће ни Вла ди ко, ча с-
ни и пре по доб ни оци, пре по доб-
не ма те ре, дра га бра ћо и се стре, 

Не ка је бла го сло вен Бог ко ји 
нас је да нас оку пио у овој све тој 
оби те љи у ова ко ве ли ком бро ју 
да бо го до лич но про сла ви мо ју-
би леј 1700 го ди на од до но ше ња 
Ми  лан ског едик та. 

Ми лан ски едикт је у ства ри 
за кон о сло бо ди и рав но прав но-
сти хри шћан ске ве ре у Рим ском 
цар ству, ко ји су у фе бру а ру 313. 
го ди не у Ме ди о ла ну (да на шњем 
Ми ла ну), до не ли ца ре ви Кон с та-
н  тин Ве ли ки и ње гов зет и са вла-
дар Ли ки ни је. Ово је пр ви за кон-

ски акт ова кве са др жи не од по чет ка по сто ја ња Хри шћан ства. 
Про сла вља ју ћи овај ју би леј, у пе ри о ду по пра зни штва Вас кр се ња Хри-

сто вог, ми се у ства ри да нас под се ћа мо на јед ну од мно го број них по бе да 
Цр кве Хри сто ве. Под се ћа мо се по бе де Цар ства Бо жи јег над цар ством ће-
са ра, по бе де Јаг ње та Ви тле јем ског над ву ком рим ским. За и ста, не мо гу ће је 
би ло да па у чи на рим ског ђа во ло слу же ња одо ли оно ме ко ји је сво јом смр ћу 
и вас кр се њем рас ки нуо тро јед не ве ри ге гре ха, смр ти и ђа во ла. Да на шње 
цр кве но -на род но мо ли тве но са бо ро ва ње за то са др жи у се би и дру гу нит, 
нит ко ју ће мо на зва ти – бла го да ре ње Бо гу, бла го да ре ње под ви го по ло жни ку 
Хри сту за нај ве ћу по бе ду Цр кве Бо ж је у све ту и ства ра ње усло ва за ње но 
нео ме та но ши ре ње по Ва се ље ни. 

Сви ко ји по бо жно хо ће да жи ве у Хри сту би ће го ње ни (2. Тим. 3,12; Де ла 
Ап. 14,22), про ри че Све ти Апо стол Па вле. И Го спод Исус је ово пр о ре као 

Протосинђел Наум
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и на де лу по ка зао. И сви све ти Апо сто ли, му че ни ци, ис по вед ни ци и све ти 
Oци Цр кве су ово ре кли и на де лу за све до чи ли. Цр ква Бо ж ја у ово ме све ту 
мо ра би ти го ње на, и то го ње на: од ју де ја, од не зна бо жа ца, идо ло по кло ни ка, 
од је ре ти ка, од гре ха и све та, од ду хо ва зло бе у по дне бе сју. Про гон – то је 
ам би јент у ко ме цр ква Хри сто ва пре би ва од са мог по чет ка, ам би јент у ко ме 
ће и до че ка ти дру ги до ла зак Хри стов.

Пр ви спо ља шњи про го ни тељ Цр кве Хри сто ве био је уско гру ди је вреј-
ски на ци о на ли зам. Ње га је ши ро ко гру да и љуб ве о бил на Цр ква Хри сто ва бр-
зо по бе ди ла. 

Дру ги спо ља шњи про го ни тељ Цр кве Хри сто ве био је рим ски им пе ри ја-
ли зам. Про гон је тра јао три ве ка. По бе ду над овим кр во лоч ним не при ја те-
љем ми да нас, у све тло сти Вас кр се ња Хри сто вог, про сла вља мо. 

Дру штве не, по ли тич ке и мо рал не окол но сти у ко ји ма су се на шли хри-
шћа ни пр ва три ве ка би ле су су ро ве. Рим ско Цар ство је иза се бе има ло ду гу 
исто ри ју слу же ња ђа во лу у сва ко вр сном гре ху, ла ком ству, опи је ности вла-
шћу, идо ло по клон ству. Хри шћа ни су кле ве та ни као нај не мо рал ни ји љу ди, 
као без бо жни ци ко јих се тре ба гну ша ти. Ђа во је код рим ских ца ре ва и не-
зна бо жач ког на ро да по ди гао та кву мр жњу да се на хри шћа не гле да ло као 
на нај ве ће не при ја те ље им пе ри је и рим ских бо го ва. Ме ђу сто ти на ма дру гих 
ре ли ги ја у Рим ској им пе ри ји са мо је хри шћан ство би ло за бра ње но, као опа-
сна и штет на ре ли ги ја. Хри шћа не су го ни ли не са мо зли и не спо соб ни им пе-
ра то ри по пут пр вог про го ни те ља, Не ро на, већ и они раз бо ри ти ји и бо љи као 
Тра јан и Ди о кле ци јан, па чак и нај му дри ји као Мар ко Ау ре ли је. По сто ја ли 
су без број ни раз ло зи и на чи ни да се ма се уз бу не и да се хри шћа ни окри ве, 
као што су: по жа ри, бо ле сти, зе мљо тре си, за ра зе...

Иа ко су про по ве да ли Је ван ђе ље љу ба ви ме ђу љу ди ма, мно го бо жач ко 
ста нов ни штво је мр зе ло хри шћа не, а др жа ва же сто ко про го ни ла. У ства ри, 
ђа во у не зна бо шци ма про го нио је Хри ста у хри шћа ни ма. Рим ски исто ри чар 
Та цит бе ле жи сле де ће: „По гу бље ње хри шћа на слу жи ло је оста ли ма за за ба-
ву: обла чи ли су их у ко же ди вљих зве ри, пу шта ли псе да их рас тр жу, рас пи-
ња ли их на кр сто ве и па ли ли по пут бук ти ња, кад пад не ноћ.”

Исто ри чар Лак тан ци је опи су је овај пе ри од го ње ња сле де ћим ре чи ма: 
”Ка да бих имао сто ти ну уста и гво зде ни је зик, ни он да не бих мо гао на бро-
ја ти сва му че ња ко ја су хри шћа ни под но си ли.”

Про гон хри шћа на био је пра ћен и од у зи ма њем њи хо ве имо ви не, као и 
уни шта ва њем хри шћан ских на се ља и вер ских књи га.

У пр ва три ве ка про ли ве но је мо ре хри шћан ске кр ви. По би је но је на 
хи ља де хри шћа на, по не ки ма и ми ли о ни. Чи та ва вој ска му че ни ка ушла је у 
ра дост Го спо да сво га. У та квим те шким усло ви ма све та ве ра Хри сто ва ипак 
је цве та ла као мно го цвет но про ле ће, а крв му че нич ка је би ла се ме но вих 
хри шћа на. 
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Рим ско цар ство у 3. ве ку го ре ло је од вла сто др жач ке гро зни це. То је 
вре ме јед не од нај ве ћих кри за ко ју је по зна ва ла до та да шња свет ска исто-
ри ја. За не пу них пе де сет го ди на (235. до 284. го ди не) на вла сти се сме њу је 
три де сет се дам ца ре ва и ве ли ки број узур па то ра. Ово раз до бље оста ло је 
за пам ће но као “вре ме ве ли ке анар хи је”, или “раз до бље вој нич ких ца ре ва”. 
Накрат ко, ха ос пре ки да Ди о кле ци јан, али од мах на кон ње го вог по вла че ња 
са вла сти (305. го ди не), Рим ско цар ство кли зи у но ви гра ђан ски рат и још 
же шће про го ни хри шћа не, у на ме ри да их пот пу но ис тре би из Цар ства.

У та квим окол но сти ма на исто риј ску сце ну сту па цар Фла ви је Ва ле ри је 
Ау ре ли је Кон стан тин Ав густ (Fla vi us Va le ri us Au re li us Con stan ti nus Au gu-
stus), по зна ти ји као Кон стан тин Ве ли ки, ко ји је вла дао Рим ским цар ством 
од 306. до 337. го ди не и за жи во та до био на зив Рав но а по стол ни.

Све ти Цар Кон стан тин је ро ђен 274. го ди не, у На и су су (да на шњем Ни-
шу) од ро ди те ља иа ко не хри шћа на, али упо зна тих са хри шћан ством и бла-
го на кло ње них хри шћан ству. Од мла до сти се Кон стан тин ту ђио не зна бо жач-
ких су је ве ри ца и при бли жа вао Хри сту, а де сни ца Го спод ња га је на раз не 
на чи не при пре ма ла за иза бра ни са суд сла ве Бо жи је. 

Пред ва жну бит ку за Рим, про тив Мак сен ци ја (312. год.), Кон стан тин се 
усрд но мо лио Бо гу за по бе ду. Мо ли тву ње го ву Го спод је усли шио. Уо чи са ме 
бит ке Кон стан тин ви де на не бу Крст Го спод њи, на пра вљен од зве зда, ко ји је 
си јао ја че од сун ца, и на Кр сту на пи са но: Овим по бе ђуј! Сам цар бе ше у не-
до у ми ци шта зна чи ово ви ђе ње. На ред не но ћи сам Го спод се у сну ја ви ца ру, 
опет му по ка за зна ме ње ча сног кр ста и ре че му: „На чи ни ова кав Крст и на-
ре ди да се но си пред тво јом вој ском, и ти ћеш по бе ди ти не са мо Мак сен ци ја 
не го и све тво је не при ја те ље.“ Та ко је и би ло, Кон стан тин ис пу ни све што је 
од Го спо да чуо, а Го спод му да де по бе ду над Мак сен ци јем. 

У знак за хвал но сти Бо гу за по бе ду, фе бру а ра 313. го ди не, Кон стан тин, 
као вла дар за пад ног де ла Рим ског цар ства, и Ли ки ни је, вла дар ис точ ног де-
ла, до но се Ми лан ски едикт. Ње гов ју би леј да нас про сла вља мо.

Овим до ку мен том оси гу ра но је пра во да “сва ко ве ру је ка ко му ср це хо-
ће”. Хри шћан ство до би ја сло бо ду и рав но прав ност са оста лим ре ли ги ја ма. 
Ми лан ским едик том хри шћан ство ни је по ста ло ни др жав на ве ра ни ти на 
би ло ко ји на чин при ви ле го ва на у од но су на оста ле ре ли ги је. Та ко ђе, ис-
пра вље на је ве ков на не прав да пре ма хри шћа ни ма та ко што је на ло же но да 
се хри шћан ским за јед ни ца ма вра ти сва оте та имо ви на. Тим по те зом хри-
шћан ство пр ви пут до би ја ста би лан осло нац и тач ку из ко је ће на ста ви ти 
раз вој, ко ји ће ко нач но до ве сти до то га да хри шћан ство бу де про гла ше но 
др жав ном ре ли ги јом Рим ског цар ста, и то 380. го ди не, за вре ме вла да ви-
не ца ра Те о до си ја Пр вог Ве ли ког. Као очи гле дан знак по што ва ња Го спо да 
Хри ста Кон стан тин је на шле му но сио мо но грам „Хри стос“. Тај мо но грам 
се са сто јао из два сло ва: Х и Р, у ко ме је пр во сло во по кри ва ло дру го. Та ко је 
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Го спод си лом сво јом рас пр шио стра шног не при ја те ља Цр кве у тре нут ку ка-
да се он од луч но спре мао да ог њем и ма чем збри ше са зе мље хри шћан ство.

Се ћа ју ћи се ове пре слав не по бе де Цр кве Бо ж је, за до би је не тек по сле 
три ве ка не чу ве ног кр ва вог рим ског го ње ња, ми у ства ри да нас до би ја мо и 
хра брост и оду ше вље ње за на шу да на шњу бор бу за Све ту Ве ру Пра во слав-
ну, бор бу про тив све је ре си еку ме ни зма – тог Не ро на на ших да на. Ју на ци из 
пр вих ве ко ва хри шћан ства, све ти му че ни ци, све до ци Вас кр се ња Хри сто вог, 
нам да нас до ви ку ју – на пред, не при ја тељ је по бе ђен! Сла бост је Бо жи ја ја ча 
од љу ди (1 Кор. 1, 25) – по ру чу је нам апо стол Па вле. Не бој те се, Ја по бе дих 
свет – хра бри нас Го спод у на шој да на шњој бор би. 

Ослу шку ју ћи ове по бед нич ке по кли че и про сла вља ју ћи хри шћан ске ју-
на ке и са ми се на дах њу је мо ју на штвом за на шу бор бу, бор бу у ко јој ипак не 
до ђо смо до кр ви као они. То је још јед на нит на шег са бо ро ва ња, тре ћа нит, 
ко ју ће мо на зва ти – охра бре ње, нит ко ја се пру жа до Цр не Ре ке, до ки во та 
Све тог Пе тра Ко ри шког, до гро ба Све тог но во му че ни ка Ха ри то на. Нит ду-
га тач но три го ди не. Да нас је да кле и тро го ди шњи ца из ла ска Цр но ре ча на, 
тро го ди шњи ца нај но ви јег про го на Цр кве Бо жи је од гло ба ли ста и еку ме ни-
ста – си но ва нај но ви је а тлан ти стич ке им пе ри је, чи ни нам се, по след ње у 
исто ри ји све та. 

Чу де сно се да нас пре пли ћу три ве ка про го на пр вих хри шћа на и три 
го ди не про го на хри шћа на на шег вре ме на. И у јед ном и у дру гом слу ча ју, 
у ства ри, три кле ти ђа во го ни и ра за пи ње Хри ста. Го спод је смр ћу сво јом и 
Вас кр се њем сво јим по бе дио смрт, грех и ђа во ла – нај ве ћа и нај све ти ја по-
бе да у свим све то ви ма, по бе да над по бе да ма. Зар је уоп ште би ло мо гу ће да 
Онај ко ји је по бе дио тог Го ли ја та бу де са вла дан од мра ва рим ског идо ло по-
клон ства и им пе ри ја ли зма. Зар се и овај нај но ви ји Не рон – гло ба ли зам и 
син му еку ме ни зам мо гу на да ти по бе ди. За и ста, не! Јед но је, да кле, из ве сно 
– Цр ква ће и у овој по след њој бор би од не ти по бе ду. Оно што ни је из ве сно 
је – ко ји чла но ви Цр кве ће из гу би ти бор бу, ко ће од да на шњих ак те ра бор-
бе пре кло ни ти ко ле на пред Ваа лом. Ту је жа лост и ту га, ту ра хиљ ски плач 
Цр кве за де цом сво јом. Ту је че твр та нит на шег са бо ро ва ња – нит ко ју ће мо 
на зва ти ту го ва ње. 

За ким да нас ту гу је мо, бра ћо и се стре? Ту гу је мо за они ма да нас ко ји 
ви ше за во ле ше овај свет од Хри ста, за онима ко ји се опре ди ли ше за цар ство 
зе маљ ско, за они ма ко ји ста до ше под из дај нич ки бар јак Ву ка Бран ко ви ћа. 
Ви сва ка ко зна те на ко га ми слим у овом тре нут ку. Ми слим на оне ко ји да-
нас из да ју Ко со во и Ме то хи ју, на оне ко ји из да ју Пра во сла вље, на оне ко ји 
да на шњи ју би леј про сла вља ју са си но ви ма ри мо ка то лич ке ин тер на ци о на ле 
и оста лим је ре ти ци ма. 

Да ли зна ју на ша бра ћа да сло бо ду хри шћан ства про сла вља ју са они ма 
ко ји и да нас Хри ста го не и ко ји су га го ни ли у про те клих хи ља ду го ди на? 
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Да ли зна ју да Хри сто ву по бе ду про сла вља ју са нај но ви јим Не ро ни ма, Ди-
о кле ци ја ни ма, Ва ле ри ја ни ма, Авре ли ја ни ма... Да ли зна ју да су нас „бра ћа 
ри мо ка то ли ци“ ле по и у ве ли ком бро ју удо ми ли по ја се но вач ким и ја до вин-
ским ја ма ма, да су нас обил но за су ли „бом ба ма љу ба ви“ у ак ци ји „Ми ло-
срд ни ан ђео“ 1999. год.? Ако се икад у Ср би ји ја сни је чуо глас ја се но вач ких, 
ја до вин ских, ко сов ских и нај но ви јих му че ни ка из вре ме на бом ба р до ва ња, 
он да су то ови да ни про сла ве 1700. го ди шњи це Ми лан ског едик та у Ни шу. 
По мо ли мо се да га на ша бра ћа чу ју, про бу де се и пре ки ну са вез са хри сто-
бор ним дру штвом. По ру чи мо им са овог ме ста: „Чу вај те бра ћо ду ше сво је 
јер су то ву ци у ов чи јој ко жи а вук дла ку ме ња а ћуд ни ка ко.“

На ма пак, дра га бра ћо и се стре, оста је да, угле да ју ћи се на пр ве хри-
шћа не, на ста ви мо сво ју ду хов ну бор бу, бор бу про тив по гла вар ства и вла-
сти, го спо да ра та ме ово га све та, про тив ду хо ва зло бе у под не бе сју, бор бу за 
чи сто ту Све те Ве ре Пра во слав не. За то узми мо све о ру ж је Бо жи је, да би смо 
се мо гли од у пре ти у зли дан, и одо лев ши све му одр жа ти се. Опа ши мо бе дра 
сво ја исти ном, обу ци мо се у оклоп прав де, об уј мо но ге у при прав ност за је-
ван ђе ље ми ра. Из над све га узми мо штит ве ре, о ко ји ће мо мо ћи по га си ти све 
ог ње не стре ле не ча сти во га. Узми мо и мач ду ха, ко ји је реч Бо жи ја и сва ком 
мо ли твом и про збом мо ли мо се у Ду ху у сва ко до ба (уп. Еф. 6, 12-18). Про сла-
вљај мо по бе де Цр кве Бо ж је, про сла вљај мо све ти те ље Бо жи је, по пут Све тог 
Ца ра Кон стан ти на и Ца ри це Је ле не, про сла вљај мо му че ни ке Хри сто ве ко ји 
кр вљу сво јом за пе ча ти ше те по бе де. 

Не ка нас овај дан под се ти, да је ве ра на ша по бе да ко ја по бе ђу је свет. 
Не ка нас под се ти да се Пра во сла вље на зе мљи бра ни Пра во сла вљем на не-
бу. Да за са бор це има мо мно го број ну и не по бе ди ву вој ску ан ђе ла, му че ни ка 
и све ти те ља на не бу. Пред том вој ском и над њом – сто ји по бе ди лац смр ти, 
гре ха, све та и ђа во ла, Го спод наш и Спа си тељ Исус Хри стос, По бе ди лац над 
по бе ди о ци ма, Цар над ца ре ви ма! Ње му не ка је сла ва и хва ла са Оцем и Ду-
хом Све тим сваг да, са да и увек и кро за све ве ко ве. Амин. 

Хри стос Вос кре се!

про то син ђел На ум
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Чланови Одбора за организацију Сабора и почасни чланови Сабора

Мати Јелена, игуманија вазнесењска и брат Мирослав Стеванчевић  
из Аустралије, ктитор манастира светог Јустина Ћелијског у Барајеву
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Ср би на ко сов ском Су ду

„Пра ве дан си, Го спо де,  
и пра ви су су до ви Tвоји.” 
(Пс. 118, 137)

Ва ше пре о све штен ство,
ча сни оци,
бра ћо и се стре,
Хри стос вос кре се!

О Ко со во, грд но су ди ли ште 
– опо ми њу ре чи лов ћен ског 
за  точ ни ка ко сов ске ми сли, већ 
ви ше од век и по, ге не ра ци је и 
ге не ра ци је но во ве ков них Ср-
ба. По је ди ним по ко ле њи ма ко-
сов ски Суд чи нио се ма гло вит, да лек и не схва тљив, дру га су, пак, жи ве ла 
Ко со вом и стре пе ла од ко сов ске пре су де и кле тве. На ше по ко ле ње је по је-
ди нач но и све на род но по зва но на не у мит ни ко сов ски Суд, он је на ша сва ко-
днев на ре ал ност, јер се пред њим већ го ди на ма уна зад стал но оправ да ва мо 
и окри вљу је мо. 

Ко сов ски Суд је цен трал ни и нај ви ши суд на шег ро да и на ше исто ри је. 
Као сва ки суд и он има сво је су ди је и сво ју ме ру прав де – свој за кон. Су ди-
је је иза брао сам све зна ју ћи и све пра вед ни Веч ни Су ди ја – Хри стос (Јн. 5, 
22, 27), на стра шном ви дов дан ском ис пи ту 1389. го ди не, у та бо ру че сти то га 
Кне за. На ко сов ском Су ду на ше исто ри је при ме њу је се јед на, за све иста, 
не ли це мер на и стро га ме ра прав де, са др жа на у ви дов дан ском пи та њу упу-
ће ном кне зу Ла за ру – ко ме ћеш се при во ле ти цар ству? Сви ан ти по ди људ ске 
сло бо де – до бро и зло, исти на и лаж, вер ност и из да ја, прав да и не прав да, 
све де ни су на Ла зрев ви дов дан ски, но во за вет ни из бор: „Или во лиш цар ству 

Мр Зоран Чворовић
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не бе ско ме? Или во лиш цар ству зе маљ ско ме? Зе маљ ско је за ма ле на цар-
ство, а не бе ско ув јек и до в је ка.” На овом сит ном ре ше ту ви дов дан ског из-
бо ра про ве ра ва ла се сва на ша исто ри ја – прет ко сов ска и по ко сов ска. Све 
оно што је би ло „све то и че сти то и ми ло ме Бо гу при сту пач но”, сва ко злат но 
зр но у ро ду Све тог Са ве, са бра но је у ам ба ре Не бе ске Ср би је, „гдје ни мо љац 
ни рђа не ква ри, и гдје ло по ви не пот ко па ва ју и не кра ду” (Мт. 6, 20). Сав 
ку кољ срп ски, сви Ву ко ви, Ву ји це, Ву ка ни и ини од Ву ка ро ђе ни и из ве де ни, 
за у век су из ба че ни из на ше за вет не исто ри је, ис пи са ни су из веч не књи ге 
на шег му че нич ког пра во слав ног ро да. Од злат ног зр на по жње ве ног у ви дов-
дан ској ко сов ској же тви уме ше на је по га ча од ко је се то ком ве ко ва тур ског, 
ау стриј ског и мле тач ког роп ства ду хов но кре пио срп ски на род. На све том 
му че нич ком ко сов ском зр ну из ни кла је Ка ра ђор ђе ва уста нич ка Ср би ја и 
по но во ро ђе на срп ска др жав ност. 

Ме ђу тим, мно го је би ло оних у на шем ро ду ко ји ма је у го ди на ма роп-
ских пат њи, бо ла и по ни же ња ду хов ни хлеб уме шен од све тог ко сов ског зр-
на био ису ви ше скро ман, те жак и го рак за њи хо ве зе маљ ске му ке, апе ти те 
и же ље, па им, реч ју пе сни ка, „по че де мон ски ме си ја ла жне вје ре пру жат 
по сла сти це”. Они ко ји по сле про па сти слав ног и бо га тог срп ског Цар ства 
ни су са чу ва ли „цар ску ве ру” „у срп ског Ри ста”, ка ко је го во рио Ма та ву љев 
Пи ли пен да, већ су је про да ли за ми лост зе маљ ских го спо да ра, за зе маљ ско 
ве се ље из Стам бо ла и моћ из Ри ма, по ста ја ли су Скен де ри, Му ста фе, Јо си пи 
и Ан те. 

Ни је кр сто но сни све то ла за рев ски ко сов ски пут од ри ца ња од све та био 
те го бан по је ди ним Ср би ма са мо у роп ству, број ни ја и при кри ве ни ја, сто га и 
опа ки ја, би ла је от па ди ја од Ве ре Ота ца и пре дач ког име на и обра за у сло-
бо ди пла ће ној све ште ном кр вљу срп ских вој ни ка и офи ци ра. Ју го сла ви ја, то 
дру го име за срп ску све на род ну ду хов ну от па ди ју, ка ко пр ва, та ко и дру га, 
фор ми ра на је од стра не Ан гло сак со на ца са мо са јед ним ци љем: да под кул-
тур ном до ми на ци јом и ути ца јем Хр ва та и Сло ве на ца, пра во слав ни Ср би од-
ба це Хри ста и на пу сте „би зант ску” ци ви ли за ци ју, а да се по кло не за пад ној 
ма те ри ја ли стич кој по тро шач кој кул ту ри. 

Што смо ви ше жу де ли за Евро пом, све смо ма ње раз у ме ли ко сов ско 
опре де ље ње че сти тог Кне за и ње го вог ви те шког та бо ра. Из угла по мод но 
усво је не за пад не ци ви ли за ци је смр ти Ла за ре во кр сно-вас кр сно ко сов ско 
опре де ље ње из гле да пот пу но су и цид но и ап сурд но. Ста вља ју ћи моћ тех ни-
ке ис пред трај но сти вр ли не мо дер ни Ср би са ни че ан ским не ра зу ме ва њем 
по сма тра ју му че нич ко-ис по вед нич ке под ви ге Св. ђа ко на Ава ку ма и Св. Ву-
ка ши на из Кле па ца. Уме сто са мо жр тве не ви дов дан ске ети ке, при гр ли ли смо 
ан ти е ти ку тр жи шта по тро шач ког ро бља, где је све на про да ју и ку по ви ну. 
Ср би на – сло бод ног за точ ни ка За ве та и вр ли не, за ме нио је Ср бин за то че ник 
соп стве них хи ро ва и спо ља, од бе ло свет ских ли хва ра, кре и ра них по тре ба, 
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ко ме су ба ласт по ста ли не са мо све ти пре ци, већ и жи ви су на род ни ци и не-
ро ђе ни по том ци. Ка ко нам се сма њи ва ла ду ша, а по ве ћа вао тр бух, исто ри ја 
нам је по ста ја ла све те скоб ни ја, а на род и те ри то ри је пре ве ли ки. 

Глад них очи ју, а пра зне гла ве, за  тро ва ни за пад ним иде о ло шким „из-
ми ма“, са псе у до е ли том ко ја се чи тав век уна зад згра жа ва ла од соп стве ног 
на ро да, али не и ње го вих па ра, пла ши ли смо се од по ми сли да нас Ко со во 
че ка у Кни ну, Па кра цу, Гра хо ву, Ву ко ва ру; на да ли смо се да ће на ше по ко-
ље ње ми мо и ћи кне же ва ча ша ко сов ског опре де ље ња. Ве ро ва ли смо да се 
мо же би ти и Хри стов и свет ски, па смо за пад ном кр ста шу, не бисмо ли га 
одо бро во љи ли, оста вља ли оно што ни кад ни је би ло ње го во, од Дал ма ци је и 
Ли ке, пре ко Ба ни је, Сла во ни је и Бо сан ске Кра ји не. Пре ва ри ли смо се, па са-
да ча шу све тог Кне за ис пи ја мо на све срп ском ду хов ном ог њи шту, на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Ту на жр тве ном по љу, на ко ме су Ср би Ви дов да на 1389. го ди-
не сил ни ку овог све та су прот ста ви ли кр сно-вас кр сну сна гу ве ре Хри сто ве, 
пла не ри за пад не псе у до им пе ри је су при пре ми ли пур га то ри јум у ко ме да-
на шњи Ср би тре ба да жр тву про гла се крив цем, бе за ко ње про гла се за за кон, 
лаж за исти ну, про ла зно за веч но, смрт за жи вот, не до ђи ју за бу дућ ност, 
јед ном реч ју да се од рек ну Хри ста и по кло не злат ном те ле ту За па да. Сва ки 
је пра во слав ни Ср бин да нас по зван да бу де Ла зар и Оби лић, исто вре ме но 
тре звен и му дар и хра бар и од лу чан, јер на ко сов ском Су ду не ма доц ње, 
из ви ња ва ју ћих раз ло га и апе ла ци је. Скром ност по ре кла и чи на ни је би ла 
смет ња Оби ли ћу да пр вен ству је му че нич ким хе рој ством на ко сов ском Су ду, 
ни но вим Оби ли ћи ма не знат ност њи хо вог по ло жа ја не сме да бу де смет ња, 
јер се у бор бу за ода ност За ве ту увек ула зи ло по ме ри ве ре, а не по ме ри мо-
ћи, бо гат ства и чи на. Ме ра на ше ве ре од ко је за ви си чвр сти на и озбиљ ност 
на шег од го во ра на ко сов ском су ду Бо жи јем, од ре ђе на је ме ром на шег по је-
ди нач ног и све на ци о нал ног по ка ја ња и пре у мље ња. 

Не ка нам Го спод по мог не да ма кар и гре шни, али ка ју ћи се, оста не мо 
на пу ту Све тог кне за Ла за ра и да се на на шем ко сов ско ме то хиј ском ду хов-
ном ог њи шту ни кад не уга си пла мен на ше пра во слав не све то сав ске ве ре и 
не из бри ше срп ско име! Амин, Бо же дај!

 

мр Зо ран Чво ро вић
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Деца са Косова – учесници културно-уметничког програма  
на Свечаној академији
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Ко се с на ро дом судио пар ни цу је са гу био

Све ти вла ди ко,
бла го ча сти ва бра ћо и се стре,
 Хри стос вас кре се!

Де вој ка ко ја је пре ме не го во ри ла 
по ме ну ла је мно ге бла го ча сти ве срп-
ске мај ке. Ја бих да је до пу ним: јед на 
бла го ча сти ва срп ска мај ка, се ди ме ђу 
на ма. То је мај ка Слав ка из Ужи ца, ко ја 
је пре не ко ли ко го ди на кле ча ла ва пи-
ју ћи пред епи ско пом: „Вла ди ко, вра ти 
ми ве ру!“

Из ста ро за вет них ду би на од је ку је 
про ро чан ство да ће ко ли бе пра вед ни-
ч ке про цве та ти!

И ево: у на ше да не у зе мљи Ср ба-
ља, ми ло шћу Го спод њом, про цве та ше 
мно  го број не пра вед нич ке ко ли бе. 

Про цве та ло је то све то сав ско цве ће 
ко је су по ку ша ли да нам за тру ва ти кан-
ско-еку ме ни стич ким отро ви ма.

Ви сте, бра ћо и се стре, то цве ће, то сми ље и бо си ље пре ко ко га се ши ри, 
одав де до веч но сти, од да нас до не за бо ра ва, ми о ми рис све то сав ског ду ха.

Да нас су се у на шој Све тој Цр кви ућу та ли мно ги ду хов ни па сти ри. Али 
нас то не збу њу је. Јер је ка за но: Про клет да је онај ко ји се узда у чо ве ка а 
од Го спо да од сту па ср це ње го во.12

12  Је ре ми ја 17,5.

Брат Милоје Стевановић,  
ктитор манастира светог Николаја 

 у Лозници код Чачка
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Уо ста лом, зар Го спод наш, ула зе ћи у Је ру са лим, не ка за:
Ако они ућу те, ка ме ње ће про го во ри ти.13

Ви сте, бра ћо и се стре, то ка ме ње ко је је про го во ри ло. 
Ви сте уста ли на бра ник ве ре Ота ца на ши јех, ко ју по ку ша ва ју да нам 

уни ште, а са њом да уни ште ко рен наш, би ће на ше. 
Отаџ би ну на шу су оку пи ра ли и рас ко ма да ли сил ни ци аме рич ко-европ-

ског цар ства. Ка ко су сва цар ства про па ла, про па шће и ово њи хо во. И род 
овај ће би ти по но во сло бо дан. 

Али та мо где су нам ве ру иш чу па ли, та мо су нас ис ко ре ни ли. Нас та мо 
ви ше не ма. Та мо где је Сте во при сто да бу де Сти пе, Или ја Али ја, Сте фан 
Иштван... та мо је ва ти кан ски за да так из вр шен: Та мо Ср ба ви ше не ма!

Ве ра на ша пра во слав на је у опа сно сти. На ши по је ди ни ла жни па сти ри 
су из да ли Ве ру, на пу сти ли ста до и по че ли да га рас пу ђу ју. Срп ска пра во-
слав на цр ква, ова ква ка ко да нас из гле да, ни је она ка кву нам је осно вао и на 
чу ва ње пре дао Све ти Са ва. Она је оста ла без истин ског ду хов ног вођ ства. 

Али, Бог нам учи ни ми лост, те ђа во на да ри на ше ве ро лом це, упрег ну те 
у је ре тич ка ко ла еку ме ни зма, да се са ми раз об ли че, да се хва ле па пи ним 
пр сте њем, да се са мо про гла ша ва ју еку ме ни сти ма и би ску пи ма, да па пу зо-
ву све ти отац, да бо го ху ле го во ре ћи ка ко Дух Све ти при зи ва је зу и ту итд. 

Јед ном реч ју: да се хва ле оним че га се па мет ни Бож ји љу ди сти де. 
Из тих је ре тич ких ко ла из ба ци ше, на сре ћу пра во вер них, јед ног вер ног 

слу гу Бож јег, јед ног све то сав ца, ко ји уз ви си лу чу апо стол ску и ар хи па стир-
ску, те осве тли пут ко ји хте до ше да пот пу но пре кри ју тми ном и мр кли ном. 
Овај па стир до бри – вла ди ка Ар те ми је – све тло шћу те лу че, нам по мо же:

Да се не са гу би мо...
...Да не за лу та мо.
Да нас не од ве ду у ду хов но блу ди ли ште и не под ве ду чо ве ку нај па ли јем 

у грех у исто ри ји људ ског ро да – па пи, ко ји се по бу нио про тив Хри ста, хо те-
ћи да ста не на ње го во ме сто.

На су прот из дај ни ци ма Пра во сла вља ко ји су за у зе ли кор ми ло на ше све-
те Цр кве, усме ра ва ју ћи тај брод на шег спа се ња ка по ги бељ ним ва ти кан ским 
во да ма, овај чо век ви со ког мо ра ла и ве ром го ро ста сни па стир до бри – наш 
вла ди ка Ар те ми је, из ве де сво је ма ло ста до на утри не Све тог Са ве и Си ме о на 
Ми ро то чи вог...

...На утри не чи је ме ђе буд но утвр ђи ва ху све ти Оци на ши све до не дав-
но – до вре ме на све тог Вла ди ке Ни ко ла ја и све тог аве Ју сти на Ће лиј ског. 

Бе за ко њем остра шће ни љу ди, без пра вог су да и пре су де при бе го ше бра-
то у би ству вла ди ке Ар те ми ја са мо за то што ни је хтео да се с њима по и сто ве ти 
у раз гра ђи ва њу Срп ске све то сав ске пра во слав не цр кве. 

13  Лу ка 19. 40.
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Кад он у Ду бо ком По то ку, на Ко со ву и Ме то хи ји, по пут ју тар њег Сун ца 
за си ја, про те ра га оце у би ца Те о до си је, са шип тар ском по ли ци јом, из ко сов-
ско-ме то хиј ске ко лев ке на ше, да би га, за тим, срп ска по ли ци ја, авај!, на зах-
тев власт има ју ћих у Цр кви спро ве ла и др жа ла у ег зи лу.

А он да ла жни па сти ри при твор ним су за ма, на ри ца њем, глу ма та њем и 
сва ко ја ким прет ња ма пре ко сред ста ва ин фор ми са ња... по ку ша ва ју вла ди ку 
Ар те ми ја да оп ту же за стра шни чин рас ко ла у Срп ској пра во слав ној цр кви. 

Увек ло пов ви че: „Држ`те ло по ва!”
Ме ђу тим, ни ка да рас кол ник не мо же би ти не ко ко се бо ри за очу ва ње пра-

ве ве ре и цр кве ног по рет ка у је ван ђел ском, апо стол ском и све то о тач ком ду ху.
Бра ћо и се стре, 
Рас кол у СПЦ ва и сти ну по сто ји.
Али они ко ји то по ку ша ва ју да при пи шу бла го ча сти вом вла ди ци Ар те ми-

ју, у се би но се рас кол, вре ђа ју ћи наш здрав ра зум, и ве ру на шу, јер ми сле да 
том дре ком „држ`те ло по ва” мо гу на род срб ски др жа ти у сле пи лу и у ла жи. 

Ва ра ју се.
Грд но се ва ра ју. 
Зна на род срб ски да су они у рас ко лу, за то што по ме ри ше ста ре ме ђе, 

ко је утвр ди ше Оци на ши; за то што по це па ше Је фи ми ји ну за ве су и хи тон 
све тог Са ве.

Зна на род срб ски да су то по чи ни ли:
– они што па пу зо ву „све тим оцем” ;
– они што но се па пи но пр сте ње;
– они што су пре ста ли би ти све то сав ци и про гла си ли се еку ме ни сти ма;
– они што, ко по след ње мо рал не спо до бе, кле че по ка то лич ким ка те-
дра ла ма и, ка ља ју ћи до сто јан ство пра во слав них епи ско па, пре кр шта-
ва ју се бе у би ску пе;
– они што пот пи су ју при ма те нај па ли јем у грех по сле Ју де Иска ри от-
ског – па пи;
– они што па ле све ће по је вреј ским си на го га ма;
– они што бо го слу же са је ре ти ци ма;
– они што је ре ти ке уво де у ол та ре све ти ња на ши јех, скр на ве ћи их та ко;
– они што у на ше све ти ње не при ма ју пра во слав ну бра ћу Ру се са ико-
ном Мај ке Бож је;
– они што из бо го слов ских шко ла из ба ци ше уче ње Све тог Ју сти на Ће-
лиј ског, па уме сто ње га, без у мљем је ре ти ка Зи зју ла са тру ју мла де бо-
го сло ве;
– они што га зе од лу ку Са бо ра о исту па њу на ше све те Цр кве из Свет ског 
са ве та цр ка ва, као и од лу ке о ве ков ном бо го слу жбе ном по рет ку;
– они што по ку ша ва ју да са ће ра ју ве ру у чу ту ру сва ком вер ни ку ко ји 
упо тре би та лан те од Бо га му да ро ва не да ука же на њи хо во бе за ко ње, 
по пут рек то ра Кар ло вач ке бо го сло ви је и дру гих;
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– они што на смрт осу ђу ју хри шћан ску љу бав и ми ло ср ђе; 
– они што оте ше пра во до ма ћи на, и уме сто ње га, по да нич ки и из дај-
нич ки ука за ше го сто прим ство на шим не при ја те љи ма и оку па то ри ма, 
зли ков ци ма и ср бо у би ца ма у Де ча ни ма; 
– они што се сли ка ју ис под „ико не“ Алој зи ја Стпин ца, ко га па па про гла-
си бла же ним, ваљ да за то што је био пред вод ник оних 1.371-ог крв ни ка 
у ман ти ја ма, тј. ка то лич ких фра та ра ко ји су не по сред но уче ство ва ли 
у си ло ва њу, му че њу, уби ја њу и оста лим звер стви ма над пра во слав ним 
срп ским жи вљем; 
– они што ђа во љом си лом и ало зи јев ским ду хом, без су да и пре су де, 
из ба цу ју Хри сто ве не ве сте из њи хо вог ле ги тим ног ста ни шта, као што се 
до го ди ло са игу ма ни јом Је ле ном и ње ним се стра ма...
...Али, да не смет не мо с ума, то чи не си но ви зла! А на род ка же: Ко с ђа-

во лом ти кве са ди о гла ву ће му се по лу па ти. 
Зна на род да су на шу Цр кву осно ва ли све ти те љи Са ва и Си ме он, ко ју 

су кроз ве ко ве укра ша ва ли и утвр ђи ва ли на ши бо го но сни све ти оци, мно го-
број ни ис по вед ни ци ве ре и му че ни ци, а ђе до ви и пра ђе до ви на ши;

Зна на род за ва ти кан ске ве ков не на ме ре на спрам пра во слав них;
Зна на род за све до чан ство Са бо ра ис точ них па три ја ра ха ко је гла си: 
 На род је чу вар ве ре!
За то до вик ни мо са овог Са бо ра власт има ју ћи ма у на шој Све тој Цр кви 

ре чи све тог Ју сти на Ће лиј ског:
„Не мој мо да се де си да тај још ве ру ју ћи на род Бож ји јед но га ча са 

до ђе до то га да да на шње Епи ско пе не при зна је ви ше за но си о це и чу-
ва ре апо стол ско-све то о тач ке ве ре, ка ко је то знао чи ни ти пра во слав ни 
на род мно го пу та у сво јој кр сто но сној исто ри ји.”14

И још не што да им по ру чи мо: 
Срп ски на род не иде за вла ди ком Ар те ми јем, не го вла ди ка Ар те ми је 

иде за Го спо дом и све тим Оци ма на шим...
...не за па пом...
...И тај наш све ти ста рац, вла ди ка Ар те ми је. иду ћи за Све тим Оци ма 

на шим, ис по ве да исту ону ве ру ко ју су они ис по ве да ли. На том пу ту ми га 
угле да смо, на том пу ту ми га пре по зна смо, на том пу ту, ево ми ло шћу Го-
спод њом, му се при дру жи смо...

...На том те сном, али спа со но сном пу ту ће мо оста ти до по след њег на-
шег во зди ха ни ја. 

И још не што да им до ја ви мо:
Тај те сан и спа со но сан пут сте Ви, го спо до из Си но да, на пу сти ли! Ви сте 

за вр ља ли те ту ра ју ћи се тим ши ро ким пр ља вим пу тем ко ји во ди у евРОП-
СКО тру ле жно ово зе маљ ско цар ство... 

14 Све ти Ју стин Ће лиј ски: Од го вор на ано ним ну до пи сни цу
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Ми, на род срп ски, за ва ма не ће!
...И по што сте по га зи ли и за бо ра ви ли све што је ро ду на шем све то, под се-

ћа мо вас на крик Јо ва на Кр сти те ља, ко ји са оба ла Јор да на од је ку је 20 ве ко ва:
По кај те се, јер се при бли жи цар ство не бе ско! 
...По кај те се док је да на. Јер иде вам ноћ.
Не ка би Бог дао, бра ћо и се стре, да не по ми че мо ста ре ме ђе ко је утвр-

ди ше оци на ши.
Не ка би у ср ци ма на шим од зва ња ле ре чи на де, ре чи уте хе, ре чи охра-

бре ња Спа си те ља на ше га: 
Не бој се ма ло ста до!
Не ка би Бог дао да се умно же па сти ри до бри, е да би нас буд но чу ва ли 

од је ре си еку ме ни зма и сва ке смр то но сне ду хов не за ра зе. 
И не ка би Бог дао да се од ступ ни ци од ве ре на ше по ка ју и вра те Цр кви 

ка кву нам је осно вао и пре дао Спа си тељ пре ко све тог Са ве, на спас и на сла-
ву ро да на ше га...

...Не ка пре ста ну ни по да шта ва ти пра во вер ни на род и не ка га не ис ку-
ша ва ју сво јим из ру ги ва њем.

Не ка зна ју да се из над сва ког ово зе маљ ског за ко на и из над сва ке ово-
зе маљ ске си ле увек по твр ђи ва ла она му дра из ре ка: Ко се с на ро дом су дио 
пар ни цу је са гу био!

Бра ћо и се стре, 

Ко у ове да не зло вре мја отво ри очи, ако и под бр дом сто ји, ви де ће да 
смо су о че ни са из да јом Пра во сла вља. 

Ко год има уши да о слу шне, чу ће онај упо зо ра ва ју ћи ва пај све тог Вла-
ди ке Ни ко ла ја ко ји се оте из ње го вих гру ди и, из ле тев ши кроз Там нич ки 
про зор, ево седам де це ни ја се про ла ма зе мљом Ср би јом:

„Би рај те Ср би!
Жи вот или смрт!
Част или сра мо ту!
Све тлост или та му!
Бо га или ђа во ла!
Би рај те!
Би рај те или Хри ста или Ба ра бу!
Од тог из бо ра за ви си ла вам је сва ва ша про шлост!
Од то га за ви си ће и сва ва ша бу дућ ност!
Амин!“ 

гре шни Ми ло је
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Цр ква у ди ја спо ри

Ча сни оци, 
пре по доб не ма те ре, 
дра га бра ћо и се стре, 
Хри стос вос кре се! 

Ра ду је ме да ми се ука за-
ла при ли ка да да нас до ђем на 
овај Са бор. Као што ре ко ше, 
ја сам уред ник “Срп ских чет-
нич ких но ви на“, ко је се из да-
ју у То рон ту, а штам па ју се и 
ов де у зе мљи. Ја и бла гај ни-
ца чет нич ких но ви на, го спо ђа 
Ми  лан ка Је врић, до шле смо 
чак из Ка на де. Чи ни ми се да 
бих до шла и са Аља ске, да не 
пр о пу стим ову при ли ку. Иа-
ко жи вим че тр де сет го ди на у 
Ка на ди, мо ји ко ре ни су ов де. 
Са мо су гра не у Ка на ди. Са 
тих гра на по глед увек блу ди 
пре ко оке а на и ни је ми све-
јед но шта се де ша ва. Као што 
ре кох, мо ји ко ре ни су ов де, у 
Ва љев ској на хи ји, о ко јој зна те мно го, да вас не за ма рам на бра ја њем ње них 
и ду хов них и све тов них ве ли чи на. И ка ко вре ме од ми че и го ди не од ми чу, 
зов отаџ би не у ме ни је не ка ко све гла сни ји. И ја ду бо ко са о се ћам са оним 
на шим из гна ни ци ма, ко је је суд би на ли ши ла и за до вољ ства и сре ће да по-
но во ви де сво ју зе мљу, ко ју су мно го во ле ли и за ко ју су све да ли. Је дан од 
тих је и мој отац. За то осе ћам ве ли ку мо рал ну оба ве зу да про ду жим пу тем 

Др Десанка Крстић
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где су они ста ли у свом гол гот ском хо ду по му ка ма. Ка жем гол гот ском, јер 
их до ју че ра шњи са ве зни ци ни су до че ка ли ра ши ре них ру ку. Мо ра ли су те-
шко да ра де за сво ју ег зи стен ци ју, у усло ви ма ко ји су би ли вр ло раз ли чи ти, у 
сре ди ни ко ја је би ла вр ло раз ли чи та од њи хо ве. Мо ра ли су да за ра де за се бе 
и за сво је по ро ди це у зе мљи, ко је су од њи хо ве по мо ћи и за ви си ле, јер су 
мно ге од њих ти но ви вла сто др шци ли ши ли нај о снов ни јих жи вот них усло-
ва. Ти из гна ни ци у свом ср цу но си ли су љу бав пре ма сво јој зе мљи и љу бав 
пре ма сво јој пра во слав ној ве ри, ве ри сво јих ота ца, ве ри пра во слав ној, ве ри 
све то сав ској. И да би се за шти ти ли од оно га што се мно го раз ли ко ва ло од 
њи хо во га, они су гра ди ли сво је бо го мо ље, у ко ји ма су се Бо гу мо ли ли, сла-
ви ли сво је све ти те ље, сла ве, пра зни ке, упра жња ва ли свој фол клор. Јед ном 
реч ју то је би ла сло бод на те ри то ри ја у стра ном све ту, сло бод на те ри то ри ја 
њи хо ве отаџ би не, њи хо ве зе мље и њи хо ве ве ре. Ето, о тим бо го мо ља ма ко је 
су они гра ди ли хте ла бих да вам при чам. 

Али зло дух не би био зло дух да их је оста вио на ми ру и у та ко да ле ком 
све ту, ра су том по свим кон ти ненти ма. Зло дух је хтео да му бу ду по кор ни, 
да га слу ша ју, да га по ми њу на ли тур ги ји. Ка ко мо же зло дух да се по шту је? 
Ка ко мо же да се јед на чи са њи хо вим све ти те љи ма? Би ла би то ху ла на њи-
хо ве све ти те ље. Али зло дух је то зах те вао. Њи хо ви па сти ри то ни су мо гли да 
учи не. Њи хо ви па сти ри вла ди ка Ди о ни си је и све ти вла ди ка Ни ко лај оспо-
ри ли су ту по слу шност и ту по кор ност. Али ка ко ка же наш на род – си ла Бо га 
не мо ли, а Бог си лу не во ли – та ко је и зло дух си лом сво је нео б у зда не су ро-
во сти на ре дио Срп ској цр кви да не по слу шне од стра ни. И па три јарх Гер ман 
се по ко рио тој си ли и не по слу шне од стра нио. Раш чи нио је вла ди ку Ди о ни-
си ја, а не по кор но ста до ко је га је пра ти ло од стра нио је, из оп штио из Цр кве 
и на звао их рас кол ни ци ма. Има ли ве ће и те же суд би не, но би ти из гнан из 
сво је зе мље и би ти из гнан из сво је Цр кве? О том рас ко лу ше зде се тих го ди на 
на род у зе мљи ни је знао. Ваљ да су кри ли сво ју бру ку да не ка ко са кри ју сво је 
са у че сни штво са зло ду хом. За тај рас кол па три јарх Гер ман је оп ту жио ко-
му ни сте. У књи зи „Ко му ни сти и ја“, он ка же : „Аме рич ки рас кол, ту не пре-
бол ну ра ну Срп ске пра во слав не цр кве, за њу су кри ви ко му ни сти и њи хо ва 
др жа ва. Знао сам, ра но сам са знао да ће ко му ни сти на пра ви ти рас кол ме ђу 
Ср би ма и ру ши ли су нам ку ћу ко ју смо ми ве ко ви ма гра ди ли.“ 

Та ко се жи ве ло три де сет го ди на до пред ве чер ја јед ног ве ли ког ра та, ка-
да је до шло до ду хов ног по ми ре ња, слу же њем за јед нич ке ли тур ги је ми тро-
по ли та Ири не ја из Сло бод не Цр кве, па три јар ха Па вла и оста лих архијерeја 
Срп ске пра во слав не цр кве. То се де си ло 1992. го ди не на Бла го ве сти. До ад-
ми ни стра тив ног ује ди ње ња до ћи ће он да кад се ство ри за јед нич ки устав за 
обе стра не. Мо гли би смо оче ки ва ти да по сле па да ко му ни зма пру жи мо ру ку 
јед ни дру ги ма и да по тра жи мо из ви ње ње за не прав де и гре хо ве ко ји су на-
пра вље ни за вре ме ко му ни ста, као што је то ура ди ла Ру мун ска пра во слав на 
цр ква ко ја се сво јим вер ни ци ма из ви ни ла за не прав де ко је су по чи ње не за 
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вре ме Ча у ше скуа. Али то се ни је до го ди ло. И што ка же пе сма: „Ра ди би смо 
до бре ка зат гла се, не мо же мо већ ка ко но је сте.“ На по ми ре њу су обе ћа ли 
да их не ин те ре су је на ша имо ви на. „Не ће мо ва ше не го вас.“ Упра во се по-
ка за ло обр ну то, да их је ви ше ин те ре со ва ла на ша имо ви на не го на ше ду ше, 
па је усле ди ла из ја ва: „Ко хо ће да оста не у за јед ни ци са Срп ском цр квом 
мо ра при зна ти за јед нич ки устав Срп ске цр кве по ко јем су сва има ња вла-
сни штво цр кве и она њи ма упра вља.“ Да кле, за имо ви ну су се мно го бо ри ли, 
а та ко зва ни рас кол ни ци ни су би ли спрем ни да је се од рек ну. Ту имо ви ну 
су већ је дан пут при сво ји ли ше зде сет и тре ће го ди не ве ли ким су до ви ма ко-
је су мно го по што ва ли. Та ко и овом при ли ком „рас кол ни ци“ су са гра ди ли 
исто то ли ко цр ка ва, исто то ли ко ма на сти ра ко ли ко им је би ло од у зе то и 
ство ри ли Сло бод ну срп ску цр кву. Та Сло бод на срп ска цр ква има ла је сво је 
епар хи је у Аме ри ци, у Ка на ди, у Евро пи, на Но вом Зе лан ду и Ау стра ли ји. 
То је би ла јед на ду хов на за јед ни ца љу ди ко ји су вред но ра ди ли, сти ца ли 
и све то сав ски жи ве ли и ди са ли. А да ни су та ко вред но ра ди ли и сти ца ли, 
не би са зи да ли то ли ке ве ле леп не цр кве и ма на сти ре. 1998. го ди не НИН је 
пи сао да Сло бод на цр ква има са мо у фон до ви ма пе де сет ми ли о на до ла ра. 
По сле про па лих „Је зда“ и „Да фи на“ то је био при лич но кру пан за ло гај ко-
га они ни су хте ли да се од рек ну. То ад ми ни стра тив но по ми ре ње, сло бод но 
мо гу да ка жем да се до го ди ло та ко ре ћи на пре ва ру. 2007. го ди не Ар хи је-
реј ски са бор у Бе о гра ду јед но стра но је при знао но ви устав, ко ји ми ни ка да 
ни смо при хва ти ли. Пи там ја вас, да ли се мо же при зна ти јед но стра но је дан 
прав ни акт ко ји се ти че две стра не,? Али су га они ипак при зна ли. Са тим 
при зна њем, по че ли су та ко ре ћи ха ос и он да су по че ли да нас уце њу ју као 
што да на шњи др жав ни ци уце њу ју срп ски на род да „не ма ју ал тер на ти ву“, 
јер „Евро па не ма ал тер на ти ву“, та ко су и на ма ре кли: „Не ма те ал тер на ти ву. 
Ви има те имо ви ну, али не ма те све ште ни ке.“ Ми ни смо хте ли да се по ми ри-
мо са тим, та ко су Сло бод ну цр кву по де ли ли се стрин ским цр ква ма. Ми слим 
да су на тај на чин хте ли да уки ну тра го ве сво је са рад ње са они ма ко ји су нам 
„уби ја ли Бо га“. Та ко су „рас кол ни ци“ мо ра ли да шти те не са мо имо ви ну, 
не го да шти те и сво ју пра во слав ну ве ру. И мно ги од њих су за тра жи ли уто-
чи ште под ју рис дик ци јом дру гих по ме сних цр ка ва. Тим јед но стра ним при-
зна ва њем но вог Уста ва они су ство ри ли ха ос. Опет су по че ли су до ви ко ји су 
мно го ко шта ли. Та ко у Аме ри ци се дам на ест цр ка ва ту жи вла ди ку Лон ги на 
за узур па ци ју њи хо ве ми тро по ли је и не при зна је вла ди ку Ми тро фа на. У Ау-
стра ли ји вла ди ка Ири неј До бри је вић ту жи пет цр ка ва и ма на сти ра и тра жи 
њи хо ву имо ви ну, а 150 чла но ва, гра ди те ља цр кве, он је из оп штио из Цр кве. 
Он да смо и ми у Ка на ди окон ча ли јед ан суд. Вла ди ка Ири неј До бри је вић је 
„за ка тан чио“ цр кву у Кам бе ри, вла ди ка ка над ски Ге ор ги је иде још да ље. Он 
је за тво рио цр кву у Ни ја га ри че ти ри ду ге го ди не, за то што су они ство ри ли 
кор по ра ци ју. Че ти ри ду ге го ди не цр ква ни је има ла све ште ни ка, уки ну та су 
бо го слу же ња. То ни је че ти ри ме се ца, не го че ти ри ду ге го ди не. На шу цр кву 
је та ко ђе за тво рио три ме се ца у То рон ту. На ро ду је об ја шње но да је та цр-
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ква за тво ре на по ка но ни ма све тих Апо сто ла, ме ђу тим, то ни из да ле ка ни је 
би ло та ко. Цр ква је би ла за тво ре на на осно ву че твр тог ка но на Сед мог ва се-
љен ског са бо ра, на осно ву ко га ако не ко због зла та или не ких лич них ин те ре-
са оне мо гу ћи све ште ни ку да вр ши бо го слу же ња или за тво ри све ти храм, да у 
ње му не ма бо го слу же ња, та кав епи скоп тре ба да се под врг не за ко ну lex ali o nis, 
што у пре во ду зна чи да та кав све ште ник тре ба да се ка зни. Али, на  жа лост, 
за та кве не ма ка зне, из гле да да им је све до зво ље но. Шта зна чи у ства ри 
ка тан че ње цр ка ва и за тва ра ње цр ка ва? То нам ни су ра ди ли ни ко му ни сти, 
али, ето, то нам ра де не ке вла ди ке у Срп ској цр кви. 

То је са мо де лић ха о са, ко ји се ство рио јед но стра ним при зна њем но вог 
Ус та ва. Ка ква је раз ли ка из ме ђу тог но вог Уста ва и Ми лан ског едик та све-
тог ца ра Кон стан ти на, чи ји дан ми да нас про сла вља мо? 

Па, ви ди те, тим Ми лан ским едик том да та је сло бо да ве ре и на ре ђе но је 
да се хри шћа ни ма вра ти имо ви на, а на ма се уки да и сло бо да ве ре и од у зи ма 
нам се имо ви на 1700 го ди на по сле Ми лан ског едик та. Али та ква су вре ме на 
на ста ла. Ме ђу тим, ми ви ше од имо ви не бри не мо о на шој ве ри. Бри не мо о 
на шој ве ри за то што нас за бри ња ва ју не ке но во та ри је ко је су се у Цр кви по-
ја ви ле. У Цр кви се ви ше не иде оном пра во слав ном ста зом и све то сав ском 
ста зом, ко јом се до са да ишло. Зна чи по ја ви ле су се но во та ри је, па сти ри 
Цр кве се при кла ња ју је ре ти ци ма и са слу жу ју са њи ма. При зи ва ју и по зи ва-
ју рим ског pontifех ma xi mus-a, са свом ње го вом про тив цр кве ном гор до шћу, 
ка ко ка же отац Ју стин. Али то ни је то ли ко ухва ти ло ма ха у ди ја спо ри, као 
што је ухва ти ло ов де у зе мљи. Ме ђу тим, је дан еми грант ски пе сник ка же: 
„Све што се та мо зби ва и ов де се пре ли ва.“ Нас то пре ли ва ње бри не, да ће то 
ко нач но и код нас до ћи. 

Ако бих по ку ша ла да на пра вим гра да ци ју гре ха, не знам да ли бих ус пе-
ла у то ме. Али има је дан грех ко ји си гур но мо гу да ка жем да је нај ве ћи – а то 
је са рад ња са оку па то ром и ве ле и зда ја. У тој са рад њи не уче ству је са мо врх 
др жа ве не го, на  жа лост, уче ству је и врх Цр кве тзв. Све ти си нод, што је обе-
ло да ње но Ви ки лик со вим тај ним де пе ша ма аме рич ке ди пло ма ти је. По тој 
са рад њи Ко со во и Ме то хи ја – наш Је ру са лим, на ша ду хов на вер ти ка ла, тре-
ба ло је да се пре да озло гла ше ним те ро ри сти ма, тр гов ци ма дро га и бе лим 
ро бљем, тр гов ци ма људ ских ор га на, ко ји су ва ђе ни из жи вих срп ских му че-
ни ка и про да ва ни за ве ли ке па ре на очи глед ци ви ли зо ва ног све та и тзв. кул-
тур не Евро пе, да би се ство ри ла тзв. ла жна др жа ва Ко со во. Врх др жа ве је то 
ско ро ле гал но окон чао тим Бри сел ским спо ра зу мом. Цр ква, иа ко је осу ди ла 
тај Бри сел ски спо ра зум, про го ном вла ди ке ра шко-при зрен ског Ар те ми ја са 
Ко со ва и Ме то хи је, не ка нон ским про го ном и за бра ном по врат ка на Ко со во 
и Ме то хи ју, је са у че сник, де фи ни ти ван са у че сник, и у са рад њи са др жа вом. 
И то је акт са рад ње са оку па то ром, да се тај на род, жр тва не пре кид ног те-
ро ра и си ло ва ња и уби ства и све га, да се тај на род оста ви без јед ног ду хов-
ног, истин ског ду хов ног па сти ра, ко ји је шти тио и тај на род и те ма на сти ре. 
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А да тра ге ди ја бу де ве ћа, то су ура ди ли ње го ви до ју че ра шњи ду го го ди шњи 
при ја те љи, уче ни ци истог ду хов ног оца, ми тро по лит Ам фи ло хи је и вла ди ка 
Ата на си је. Они су по же љи оку па то ра и са рад њом са њи ма не са мо не ка нон-
ски и не за кон ски про те ра ли и ли ши ли вла ди ку Ар те ми ја Ра шко-при зрен ске 
епар хи је, већ су га ли ши ли и вла ди чан ског чи на и све ли на чин мо на ха. И 
нај дра стич ни је су ка зни ли све оне ко ји су на би ло ко ји на чин по ку ша ли да 
по мог ну ње му и ње го вим мо на си ма. Ту су са на ма две та кве жр тве. Је дан 
је, као што сте чу ли, го спо дин Чво ро вић, го спо дин Зо ран Чво ро вић, чи ја је 
по ро ди ца оста ла без хле ба због књи ге „Исти на о вла ди ки Ар те ми ју“, а дру ги 
је, као што сви зна те, го спо дин гре шни Ми ло је, ко ји је до жи вот но из оп штен, 
не пет го ди на, не де сет го ди на, већ до жи вот но из оп штен из Цр кве, за то што 
је при хва тио мо на хе са Ко со ва.

Пи там се ја, ко је су то ква ли фи ка ци је и ко јим се кри те ри ју ми ма слу-
же на ши ар хи је ре ји да би вер ни ке или не ко га из оп шти ли из Цр кве? Ме ни 
ти кри те ри ју ми до сад још ни су по зна ти. Али ту пре су ду Ве ли ког Цр кве ног 
Су да, ко јим се он из оп шта ва, лич но је пот пи сао ми тро по лит Ам фи ло хи је. 
И мно ги се пи та ју, и ја се пи там, шта ће њих дво ји ца на де мон стра ци ја ма 
про тив Бри сел ског спо ра зу ма де се тог ма ја? До шли су, ваљ да, да за тру тра-
го ве сво је са рад ње са оку па то ром, да се по ка жу као не ки ду ше бри жни ци 
то га на ро да ко ји је жр тва јед ног не пре кид ног те ро ра и укла ња ју ћи њи хо вог 
ду хов ног па сти ра они су их оста ви ли без то тал не за шти те. Зна чи, ти ду ше-
бри жни ци су се пр ви др зну ли да свог до ју че ра шњег дру га ли ше епархије и 
епископског чина и оста ве тај на род, оста вљен и од Цр кве и од др жа ве, да га 
оста ве без ду хов ног па сти ра. По ме ни, то је ве ћи зло чин не го уби ја ње, си ло-
ва ње и ва ђе ње ор га на. На не дав ним де мон стра ци ја ма ви део се тран спа рент 
са сли ком вла ди ке Ар те ми ја и нат пи сом „Где ти је брат?“ И ствар но, мо гли 
би да се за пи та ју: где им је брат? Јед ном при ли ком ми тро по лит Ам фи ло хи-
је је ре као ве ли ку исти ну – Го спод ви ди на ша ср ца и ме ри све на сво јој не по-
гре ши вој ва ги. Ја се пи там, бо је ли се они те не по гре ши ве ва ге? Али они не 
тре ба да се прав да ју на ма, тре ба да се прав да ју пред Го спо дом и Ње му да се 
до ка зу ју, јер он ви ди на ша ср ца и на ше ду ше. 

Хва ла вам.

др Де сан ка Кр стић
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Верни народ око цркве у Светониколајевском манастиру у Лозници



ДО ДА ТАК
Из бор ути са ка и до жи вља ја ко ји су при сти гли  

по сле Са бо ра од стра не при сут них на ње му
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Улазна капија Лозничког манастира

Верни народ пристиже у манастир светог Николаја на Сабор
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* * * 

Ис по вест се стре Ко са ре 
о чу ди ма и дру гим зна ци ма

Ти је си Бог твор јај чу де са 

Ко ли ко пу та сва ко у свом жи во ту ка же: „Са мо ка да би ми Го спод дао 
не ки знак...,“ за бо ра вља ју ћи оно што сви вр ло до бро зна мо, да су зна ци Го-
спод њи сву да око нас? Са мо их тре ба пра вил но чи та ти. 

Ко ли ко пу та осе ти мо по тре бу да ви ди мо чу до Го спод ње, а сва ког да на 
гле да мо Ње го ва чу да и не ви ди мо их јер смо ду хов но сле пи?

Це ла про шла не де ља би ла је за ме не не пре ки дан низ Бож јих чу да. Су-
шти на ове ре че ни це се мо же из ра зи ти пот пу но су прот ним ре чи ма. На при-
мер, мо гло би се мно го тач ни је ре ћи да је про шла не де ља би ла све док пот-
пу ног сло ма пла но ва ко је сам по след њих ме се ци с те шком му ком ко ва ла (и 
ско ва ла) у иш че ки ва њу ула ска у де ве ту де це ни ју жи во та. А про шле не де ље 
на Цр кве но-на род ном са бо ру у ма на сти ру Све тог Ни ко ле у Ло зни ци, на го ри 
Је ли ци, до жи ве ла сам, до са да, нај ве ћи по раз, јер сам ви де ла да су мо ји пла-
но ви и, што је још го ре, за кључ ци због ко јих сам пра ви ла те пла но ве, би ли 
за сно ва ни на пот пу но по гре шним осно ва ма, па се на ђох по сти ђе на.

Би ла сам за кљу чи ла да сам ису ви ше ста ра, ису ви ше умор на и по ста ла 
фи зич ки и мен тал но не спо соб на да на ста вим да жи вим као што сам до са да 
жи ве ла. За кљу чи ла сам да је у том слу ча ју је ди ни од го вор по вла че ње из жи-
во та. Пр ви ко рак ка том ци љу био је да не до ђем на Са бор. Али ко ли ко сам 
би ла ре ше на да не до ђем на Са бор, то ли ко су до бри љу ди око ме не би ли ре-
ше ни да идем. Твр ди ла сам да је ме ни не мо гу ће да одем на Са бор, они су на 
то од го во ри ли да ће мо он да за јед но ура ди ти оно што је не мо гу ће ура ди ти. 
Та ко се на ђох у ма на сти ру Све тог Ни ко ле — сун цем оба сја ном, ве ли чан стве-
но укра ше ном, пу ном ста рих, мла дих, па и са свим не ја ких Ср ба, а ниг де ни-
јед ног на мр го ђе ног ли ца. И ода кле сав тај на род? Мно ги су у јед ном тре нут-
ку по ми сли ли да је Све та Ли тур ги ја за вр ше на, па су кре ну ли да од ла зе, због 
че га је вла ди ка Ар те ми је мо рао да им тад вик не: „На ро де, не од ла зи те! Ово 
ни је све.“ И они оста до ше, а ја по ми слих До бро јест нам здје би ти. Зар ни је 
са мо то чу до Бож је? Зар ни је чу до Бож је да мо же мо рећи:

Све је до бро и че сти то би ло
И ми ло му Бо гу при сту пач но
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Зар то ни је јед но од оних чу да ко је ми гле да мо а не ви ди мо, јер нас је 
за сле пила на ша не за хвал ност и не до вољ на ве ра? Али, као што ре че вла ди ка 
Ар те ми је: „То ни је све“. 

Тре ба ло је по че ти од глав ног, али да ни је би ло овог што је прет хо ди ло 
ја ни кад не бих сти гла до глав ног. Глав но је, на рав но, би ла По сла ни ца на шег 
Вла ди ке, за ко ју нас је он пи тао да ли је усва ја мо а ми од го во ри ли бур ним 
апла у зом да је у пот пу но сти усва ја мо као сво ју по ру ку зва нич ној Срп ској 
пра во слав ној цр кви и ње ним чел ни ци ма, ко ји то ви ше ни чим не за слу жу ју 
да бу ду. То је би ла По сла ни ца на шег Вла ди ке, за ко ју је ре као да зна да смо 
је већ усво ји ли, су де ћи по на шем пље ска њу и по ви ци ма ко ји ма смо про пра-
ти ли ско ро сва ку ре че ни цу. Не зна се шта смо гла сни је одо бра ва ли: осу ду 
ве ли ког бро ја „од сту па ња у пра во вер ју и у цр кве но ка нон ском и бо го слу-
жбе ном по рет ку“, или рав но ду шност зва нич не Цр кве пре ма бол ном пи та њу 
срп ске све те зе мље – Ко со ва и Ме то хи је. Да ли смо гла сни је пље ска ли ка да 
је вла ди ка зах те вао да се зва нич на цр ква „др жи Пре да ња“ или да зва нич но 
„по ни шти и ина че ни штав не пре су де и оп ту жбе“ про тив ње га и про тив свих 
кли ри ка и мир ја на ко ји су на сли чан на чин без су ђе ња, осу ђе ни; или ка да 
је ре чи ма ко је је пре ви ше од че ти ри ве ка на пи сао Па три јарх кон стан ти но-
пољ ски Је ре ми ја II, по зи вајући све нас да оста не мо у че му смо „од ро ђе ња 
ра сли – у не из ме ње ној ве ри пра во слав ној“? Не зна мо шта смо гла сни је одо-
бра ва ли јер је сва ка Вла ди ки на реч од зва ња ла у на ма као да је ни ка да ни смо 
ра ни је од ње га чу ли. А мо жда и ни смо чу ли Вла ди ку да та ко гла сно, та ко ја-
сно и бес ком про ми сно, с та квом од луч но шћу и сна гом из го ва ра те ре чи ко-
је нас зо ву да га сле ди мо до кра ја, чак до про ли ва ња „са ме на ше кр ви“ ка да 
је по треб но да са чу ва мо ве ру. А мо жда је то на род чуо и ви део и ра ни је, али 
ни је био спре ман да схва ти и при хва ти шта се од ње га тра жи. Овај пу т, у ма-
на сти ру Св. Ни ко ле у Ло зни ци, на го ри Је ли ци, на род је чуо и ви део вла ди ку 
Ар те ми ја и не са мо да је раз у мео ње го ве ре чи, већ их је и усво јио и ша ље 
их на шој зва нич ној Цр кви као сво ју по ру ку, по ру ку вер ног на ро да срп ског.

Из овог се ви ди да ула зи мо у но ву фа зу на шег жи во та у из гнан ству. По-
сле овог Са бо ра ви ше ни шта не ће би ти као што је би ло до сад. 

А што се ме не гре шни це ти че, ако ме ни су (а је су!) ура зу ми ле ре чи 
вла  ди ке Ар те ми ја, огром на љу бав с ко јом су ме до че ка ли и ис пра ти ли мо је 
се  стре и бра ћа у Хри сту, цр но ри сци и обич ни све тов ња ци, на те ра ла ме је 
да схва тим оно шта је дав но тре ба ло да знам – да ни ста рост, на сла бост, ни 
не  спо соб ност (мен тал на или фи зич ка), не мо гу би ти из го вор да се на пу сти 
бој  но по ље док се бој не за вр ши, а пра ви бој још ни је ни по чео.

Бог вам по мо гао!
Ко са ра Га ври ло вић
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* * * 

Ва ше пре о све штен ство вла ди ко Ар те ми је и сви чла но ви удру же ња „Ср-
би на окуп“,

За хва љу јем вам се на по зи ву да при су ству јем Цр кве но -на род ном са бо ру 
у Ло зни ци крај Чач ка, у не де љу 2. ју на ове го ди не.

Све то сав ски Срб ски на род се оку пио на Са бо ру у бро ју и по го ди на ма 
пре ко мо јих оче ки ва ња. Би ло је хи ља де де вој чи ца, де во ја ка, мај ки и ба ка, 
де ча ка, мла ди ћа, оче ва и де да, би ло је од ма ле де це до ста ри ца и ста ра-
ца. Нај ве ћи део при сут них је цео Са бор про жи вео сто је ћи. Сви су у ти ши ни 
до жи вља ва ли Ли тур ги ју и пра ти ли па жљи во из ла га ња по зва них го вор ни ка. 
Од мо ри из ме ђу го во ра су би ли про же ти пе сма ма, ре ци та ли ма и по ја њем уз 
гу сле. На род је сва ко из ла га ње пре ки дао спон та ним апла у зи ма одо бра ва ња 
и по др шке. По сле њих је про то син ђел Мак сим чи тао пред лог По сла ни це са-
ста вље не на осно ву из ла га ња ко ја су ор га ни за то ру би ла пи сме но до ста вље-
на пре Са бо ра. То је омо гу ћи ло да се пред лог По сла ни це до бро при пре ми на 
осно ву из ла га ња на Са бо ру. На род је ско ро сва ки део По сла ни це по здра вљао 
ду гим спон та ним апла у зом одо бра ва ња и при хва та ња. У свој ству пред сто-
ја те ља, ње го во пре о све штен ство епи скоп др Ар те ми је пи тао је Са бор да ли 

Света архијерејска литургија на Сабору у Лозници
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при хва та све де ло ве По сла ни це, што је на род по твр дио ду го трај ним апла у-
зом. Да би из бе гао би ло ка кву при мед бу, вла ди ка Ар те ми је је по но во за мо-
лио Са бор да се из ја сни да ли при хва та По сла ни цу у це ли ни. Но ви апла уз, 
ко ји је усле дио на кон по ста вље ног пи та ња, био је још ду жи од прет ход ног. 
На род је јед но ду шно ис ка зао са гла сност да вла ди ка Ар те ми је, у свој ству 
пред сто ја те ља и у име свих нас при сут них, пот пи ше По сла ни цу.

Све се од ви ја ло по див ном, ти хом, при јат ном про лећ њем сун цу, чи ји 
су се зра ци раз ли ва ли по озе ле не лим бре жуљ ци ма од ко јих је је дан уго стио 
уче  сни ке Са бо ра.

До жи вља ва ње ода но сти Све то са вљу мно го број них Ср ба и Срб ки ња свих 
ге не ра ци ја и ис по ље не при вр же но сти де лу на шег на ро да на Ко со ву и Ме-
то хи ји је ме не пле ни ло на дом да ће мо са чу ва ти на шу Ве ру, на ше све ти ње и 
осло бо ди ти Ко со во и Ме то хи ју.

С по што ва њем и за хвал но шћу за ва шу бор бу за очу ва ње Све то са вља, 
сло бо де Срб ског на ро да и срб ске др жа ве Р. Ср би је, бла го да ран

проф. др Љу бо мир Т. Гру јић, Бе о град

Обраћање владике Артемија на Свечаној академији
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* * * 

Бо го мо љач ки Са бор у Ло зни ци

У ове пре те шке да не ка да нам без бо жни ци, је ре ти ци, из дај ни ци чу па ју 
из већ – од сил них уда ра ца и да вље ња – оту пе лих гру ди ср це ср ца на шег, 
слав но и стра шно Ко со во и Ме то хи ју, одр жа смо Све то ни ко ла јев ски но ви 
бо го мо љач ки Са бор под пла ни ном Је ли цом, под за шти том ве ли ког рев ни те-
ља за пра ву ве ру хри сти јан ску све тог Ни ко ла ја Мир ли киј ског Чу до твор ца. 
Иа ко смо не до стој ни ви со ког бо го мо љач ког име на, ипак нам бла ги и све-
ми ло сти ви Го спод отво ри не бо, оку па нас сво јим бла гим сун ча ним зра ци ма 
и про зир ним ва зду хом и да де пре ле пи је дин стве ни дан као зр но би се ра за 
ко је срећ ник жр тву је све. По моз Бо же гре шним и јад ним Ср би ма да овај 
би сер, све то сав ску пра во слав ну ве ру, очу ва мо и одр жи мо по це ну жи во та и 
но вих стра да ња.

проф. др Ми лан Ми ћу но вић

Протосинђел Максим чита Саборску посланицу на Свечаној академији
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* * * 

Пе ва ју ћи Све то сав ску хим ну, сви смо са Са бо ра по сла ли по ру ку:
„Оста је мо у све тој пра во слав ној ве ри на Све то сав ском пу ту, оста је мо у 

ве ри сво јих пре да ка”.

Ми ро слав Ари то но вић, 
од бор ник у скуп шти ни оп шти не К. Ми тро ви ца

* * * 

За ме не лич но то је био је дан 
ве ли чан стве н Цр кве ни са бор, он 
је пу то каз Ср би ма и срп ском на-
ро ду ка ко тре ба сле ди ти Пра во-
слав ну ве ру, бра ни ти се од еку ме-
ни зма и на ко ји би на чин у свом 
ра ду тре ба ло да се угле да Си нод 
СПЦ кад се ра ди о ши ре њу истин-
ске пра во слав не ве ре. Ло знич ка 
по сла ни ца је исто риј ска и без сва-
ке сум ње је да су сви при сут ни, а 
би ло их је не ко ли ко хи ља да, при-
су ство ва ли исто риј ском чи ну од-
бра не срп ског на ци о нал ног и ду-
хов ног би ћа.

Мо мир Ла зић

* * * 

Реч о Цр кве но- на род ном са бо ру одр жа ном да на 2.6.2013. 

Уз по моћ и ве ли ку ми лост Бож ју, а по во дом Пра во слав ног обе ле жа ва ња 
1700. го ди шњи це Ми лан ског едик та, у ка та комб ном ма на сти ру по све ће ном 
Све том Ни ко ла ју Мир ли киј ском у Ло зни ци код Чач ка, одр жан је ве ли чан-

Владика Артемија и архимандрит Николај
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стве н Цр кве но -на род ни са бор. То га да на, до бри па стир вла ди ка Ар те ми је са-
брао је сво је по ве ре но му ста до од Го спо да да га окре пи на из во ру жи ве 
во де и утвр ди на пу ту спа се ња. Пре ко две хи ља де ду ша то га да на сли ло се 
на пла ни ни Је ли ци, из свих кра је ва на ше отаџ би не и ди ја спо ре, да ис ка же 
је дин ство и ис трај ност да оста ну на пу ту ко јим су ишли на ши Све ти пре ци 
и да их ни ка кво стра да ње не ће у то ме по ко ле ба ти. Ис ка за но је дин ство и 
од луч ност свих уче сни ка на Са бо ру у очу ва њу Пра во слав не ве ре, ко ју нам 
је оста вио Све ти Са ва и на ши Све ти Оци, ули ва на ду да ће се на кон овог Са-
бо ра ово ма ло ста до, ко је је оста ло са вла ди ком Ар те ми јем по сле ње го вог 
не ка нон ског про те ри ва ња 2010. го ди не са Ко со ва и Ме то хи је, све ви ше и 
ви ше уве ћа ва ти. То је дин ство и од луч ност на Цр кве но- на род ном са бо ру на-
ро чи то је ис ка за но у мо мен ту чи та ња Са бор ске по сла ни це у ко јој се, по узо ру 
на Све те Оце, од ба цу ју сва она је ре тич ка уче ња ко ја да нас на  жа лост ве ћи-
на ар хи је ре ја СПЦ ши ри у ви ду еку ме ни зма, па пи зма и дру гих за блу да. За 
све при сут не на Са бо ру, а на ро чи то за све нас ко ји смо сти гли са Ко со ва и 
Ме то хи је, ве ли ка је на да и охра бре ње за да љу бор бу и оп ста нак на Ко сме ту, 
што се у Са бор ској по сла ни ци од луч но од би ја ка пи ту ла ци ја зе мље и пре да ја 
Ко со ва и Ме то хи је. То је учи ње но не дво сми сле ним зах те вом да се по ни ште 
сви спо ра зу ми пот пи са ни су прот но ин те ре си ма срп ског на ро да и др жа ве 
Ср би је, у ко ји ма се Ко со во и Ме то хи ја одва ја од Ср би је, а цр кве на ба шти на 
по сте пе но пре да је у ру ке не хри шћа на. Та ко ђе, из нет је и зах тев да се про-
гла си оку па ци ја овог де ла на ше те ри то ри је од стра не евро-аме рич ких за во-
је ва ча, као је ди но ре ше ње ко је мо же у ова ко те шкој сту а ци ји очу ва ти ову 
на шу нај све ти ју зе мљу у окви ру на ше отаџ би не. 

Сви ма на ма са Ко сме та, по себ ну ве ру и сна гу да ис тра је мо у бор би за 
осло бо ђе ње оку пи ра не нам отаџ би не и Ко со ва и Ме то хи је, ули ва оку пља ње 
све ве ћег бро ја Ср ба Пра во сла ва ца, уз Бож ју по моћ, око ње го вог пре о све-
штен ства вла ди ке Ар те ми ја, као и њи хо во је дин ство и од луч ност да ис тра ју 
у бор би за очу ва ње Пра во слав не Све то сав ске ве ре и отаџ би не, ко ју су јед но-
ду шно ис ка за ли и на овом Са бо ру у Ло зни ци.

Дра ган Ве лић, 
пред сед ник СНВ КиМ и СНО „Ср би на окуп!“ 

* * * 

Цр кве но -на род ни са бор ко ји је одр жан у ис по вед нич ком ка та комб ном 
ма на сти ру по све ће ном Све том Ни ко ла ју Мир ли киј ском у Ло зни ци код Чач-
ка, чи ји је по вод био Пра во слав но обе ле жа ва ња 1700. го ди шњи це Ми лан ског 
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едик та, по бу ђу је ве ли ку  на ду за очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је као де ла на ше 
зе мље Ср би је, упр кос по ку ша ју вла сто др жа ца да Бри сел ским спо ра зу мом нас 
Ср бе са Ко со ва и Ме то хи је жр тву ју за рад европ ских ин те гра ци ја.

С по што ва њем,
мр Не над Ко јић,

Ко сов ска Ви ти на

* * * 

По ма же Бог са бо ра ши Пра во слав ни и Све то сав ски.
Ево по сле не ко ли ко да на, мир не гла ве и чи сте са ве сти, по ја ви ми се ис-

кре на же ља да про го во рим ко ју реч о нашем ве ли чан стве ном Цр кве но- на-
род ном са бору у Ло зни ци код Чач ка.

Не ка ко ни сам имао пред ста ву ка ко ће то би ти, јер сам по пр ви пут у жи-
во ту при су ство вао та квом до га ђа ју, иа ко ни сам млад (бли зу 60 ле та).  Им-

Верни народ аплаузом одушевљено прихвата  
Саборску посланицу прочитану на Свечаној академији
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по зант на сли ка, ре ка љу ди још око 8 са ти изју тра при сти же у ма на стир са 
свих стра на, а ма ло ко га по зна јем. До ла зе љу ди из Ка на де, Аме ри ке, Ру си је, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ко со ва и Ме то хи је, из Чач ка, Ари ља, Бе о гра да, Бач ке 
Па лан ке и  ко зна од ку да све. Ка да је по че ла света ли тур ги ја, мо на си код 
ула зне ка пи је ре ко ше да су по де ли ли ула зни ца пре ко 2000.  Не ко олак ша -
ње, ујед но и охра бре ње  про жи ма ло ме. Поч нем да се при се ћам не ких дру-
гих до га ђа ја на ко ји ма сам при су ство вао  ра ни је, из на ших Хра мо ва, са ра-
зних   сла ва, са бо ра, ака де ми ја и ниг де ни шта слич но не доживе. На ви ре 
од  го вор. На род је же љан исти не и прав де, Сло бо де, оне истин ске и искон ске 
сло бо де; же љан пра ве ве ре Пра во слав не и Све то сав ске, а не оне ли це мер не 
и фа ри сеј ске; же љан љу ба ви Хри шћан ске и то пли не људ ске.  Из у зе тан осе-
ћај за јед ни штва и при пад но сти јед ном истом на ро ду, на ро ду ко ји има сво ју 
ве ру, сво ју на ци ју, исто ри ју, ко ји же ли да са чу ва све што је до бро на сле дио 
од пре да ка сво јих и као та кво, нео ка ља но и не про ме ње но, пре да сво јим по-
том ци ма. Ве ли чан стве на света ли тур ги ја на че лу са на шим Вла ди ком Ар-
те ми јем и ве ли ким бро јем све ште нослу жи те ља! А вре ме из ми шље но: ни ти 
хлад но, ни ти вру ће, ни ти ки ша, а на о ко ло сву да па да. Хва ла Го спо ду!

Са бор је отво рио вла ди ка Ар те ми је. То плим ре чи ма, ко је ви ше мо ле 
не  го уко ре ва ју, ко је по зи ва ју на по ка ја ње и по вра так на пут Го спод њи оних 
што про ме ни ше ве ру Све то сав ску и пра де дов ску, што из њи ма зна них раз-
ло  га изневерише и нас, лу ка во по ку ша ва ју ћи да нас пре ва ре и у про паст 
по ве ду. Мо лио је наш Вла ди ка да ис ту пе из Свет ског са ве та цр ка ва, да се 
од рек ну Еку ме ни зма, да не на ру ша ва ју Све то Пре да ње, да се од рек ну не-
при ја те ља на ших, да не пре да ју Све то Ко со во и Ме то хи ју ду шма ни ма. И сви 
оста ли го вор ни ци го во ри ли су на раз не те ме, ус хи ће но и по не кад ва тре но, а 
све у ци љу очу ва ња Ве ре на ше Све то о тач ке, Све то сав ске и Пра во слав не. На 
кра ју, гро мо гла сним и ду го трај ним апла у зом, усво је на је По сла ни ца по во-
дом про сла ве Ми лан ског едик та и дру гих ак ту ел них те ма.

Оти шао сам са Пр вог мог Са бо ра веома ра до стан, ра до стан што нас Го-
спод ни је за бо ра вио и оста вио у ова квом те шком вре ме ну по на шу др жа ву 
Ср би ју и по на ше све то Пра во сла вље и Све то са вље и ко ји нас је са брао на 
јед ном ме сту да нам по ка же и по твр ди пра ви пут и пра вог Па сти ра за ста до 
ње го во, а то је до бри па стир наш вла ди ка Ар те ми је.

Хва ла Ти Го спо де на да ру Тво ме и на све му Тво ме.
Чу вај мо Пра во сла вље као зе ни цу ока сво га.

Ми лош М. Сте фа но вић из Ари ља
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* * *
Свет ко ва ње у Ло зни ци

Ко се до сад ни је сре тао са Све тим Са вом, а Дух Све ти га при зва на Са-
бор у Ло зни цу, угле дао је све то сав ски осмех, осе тио све то сав ску де сни цу, 
на по јио се све то сав ске би стре во де, на дах нуо ду хом све то сав ским.

Био је то зов за лу та лој бра ћи да се вра те ђе дов ском ог њи шту, би ла је то 
ис пру же на ру ка по ср ну ли ма да с ус пра ве, би ла је то бла га реч ко ја бу ди из 
дре ме жа, био је то опро штај ду ше гуп ци ма, би ло је то огле да ло упла ше ни-
ма, био је то је цај прог на них, би ла је то по у ка нео ба ве ште ни ма, би ла је то 
ра до ван ка пра во вер ни ма, би ла је то опо ме на оси ље ни ма, би ла је то ме ра 
искре но сти, би ла је то во шта ни ца за по кој пре да ка, би ла је то мо ли тва за 
род пра во слав ни, био је то ама нет по том ци ма, би ла је то реч чи сте Ве ре, био 
је то глас Исти не, био је то су срет по ко ље њâ.

Би ла је то Ми лост Го спод ња, нис по слат бла го слов Бож ји, ра дост обес-
пра в ље них, на да обес хра бре них.

Био је то су срет и за гр љај Све тог Са ве са ча ди ма Ње го ви јем.
Ко има де уши да чу је, чуо је. Ко не ма де, чу ће. Да ће Бог.

На да Об ра до вић

Трпеза љубави приређена након Духовне академије



57

* * * 

Цр кве но-на род ни са бор, по све ћен Ми лан ском едик ту, из ван ред но ор га-
ни зо ван за при сут ни ве ли ки број гра ђа на из зе мље и ино стран ства. Го во ри 
на ака де ми ји би ли су им пре сив ни, пре ки да ни стал ним апла у зи ма, ко ји су 
по ка зи ва ли да је на род ап со лут но за до во љан по ру ка ма го вор ни ка. Лич но на 
ме не, по се бан ути сак оста вио је го вор до ма ћи на Ми ло ја Сте ва но ви ћа, ко-
ји је на дах ну то из ло жио оно што на род у Ср би ји осе ћа. Све у све му, пра во 
обе ле жа ва ње Ми лан ског едик та де си ло се у Ло зни ци код Чач ка, а не у Ни-
шу, за то је и ре ак ци ја по је ди них цр кве них ве ли ко до стој ни ка од раз нер во зе, 
про пра ће не прет ња ма вла ди ци Ар те ми ју.

Мар ко Јак шић,  по сла ник у Скуп шти ни Ср би је

* * *
Са бор на род не ду ше

О Мо ли тве ном цр кве но- на род ном са бо ру у Ма на сти ру Све тог оца  
Ни ко ла ја, у Ло зни ци код Чач ка, 2. ју на 2013. Ле та Го спод њег

Осе ћам ду хов ну ра дост што сам по ро дич но био уче сник ове срб ске са-
бор но сти ко ја је ор га ни зо ва на у пре те шком вре ме ну за Срб ство, ка да пре ти 

Епископ Артемије и др Марко Јакшић након Свете архијерејске литургије на Сабору у Лозници
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пот пу ни слом срб ске др жа ве. У ду бо ком сам уве ре њу да се овај Са бор мо же 
по ре ди ти са не чим нај бо љим што је ра ђе но кроз на шу исто ри ју. Да не ре-
ђам, тек да на по ме нем, да је је дан од по но са срб ског на ро да, Ду ша нов за ко-
ник, до нет и до пу њен на слич ним са бо ри ма у Ско пљу и Се ру.

На срб ску ве ли ку жа лост, пред став ни ци зва нич не са да шње срб ске, са-
крал не и све тов не вла сти, ни су са сво јим бри жним на ро дом у за јед нич кој 
мо ли тви. И па три јарх, и пред сед ник, и ње го ви до глав ни ци, на ла зе се на да-
ле кој, ди ја ме трал но су прот ној стра ни.

Срб ска по ли тич ка сце на пре пу на је ра зних по дло сти. Јед но си ло ва ње 
Ср би је и Срб ства за ме њу је се дру гим. Јед но зло про ђе а још два го ра до ла зе! 
Срб ску енер ги ју ко ју ни је ус пео да уга си прет ход ни ре жим, са да на ме ра ва ју 
да до ту ку до кра ја. Хо ће, и до не кле успе ва ју, да Ср бе пре тво ре у обез бо же ну 
и бе сло ве сну, ан ти пра во слав ну и без ду шну ру љу ко јом ма ни пу ли шу хри-
сто мр зач ки фа ри се ји и ли хва ри, у на ме ри да бес кру пу ло зно за вла да ју над 
слу  ђе ном и рас па ме ће ном ма сом ко јој оти ма ју  и „хлеб на су шни” а ба ца ју 
мам це од сто ти ну ла жи.

Срб ска цр ква се пре тво ри у пред мет из ру ги ва ња и спрд ње!
Не ка да, остао је за пис, цар Ду шан је из ла зио го ло глав пред Па три јар ха 

да му по мог не да сја ше с ко ња. За пам ти ће се и углед, не дав но по чив шег, Па-
три јар ха Па вла. А са да се срб ски па три јарх сро зао на „нај ни же гра не”. Пре-
тво ри ли су га у еку ме ни стич ког љи гав ца, ко ји днев но ме ња ми шље ње, у стра-
ху од без бо жних ре жим ских чи нов ни ка и но си о ца па пи ног пр сте ња ко ји све 
ви ше и че шће, и очи глед ни је, де лу ју и по на ша ју се као да су „су ма шед ши”.

Мо ли мо се за њи хо во по ка ја ње и вра ћа ње на Пут на ших све тих пре да ка!
На шег вла ди ку Ар те ми ја, ко сов ског му че ни ка, ла жно оп ту жи ше, го ни-

ше, вре ђа ху, из ру ги ва ху, пре ти ше... Он сми ре но шћу, љу ба вљу и мо ли твом 
раз об ли чи, њих и на ру чи о це срб ског го ње ња, а Ср би ма у све ве ћем и ве ћем 
бро ју отво ри очи и ука за на пут спа се ња! У нај бо љој срб ској тра ди ци ји! Као 
што је и Јо ван Цви јић за пи сао: „Ко лек тив на ду ша срб ског на ро да ство ри ла 
је на ро чи ту пра во слав ну цр кву, са свим дру га чи ју од ка то лич ке, у мно го ме 
раз лич ну и од оста лих пра во слав них цр ка ва, са зи да ла је цр кву на род не ду-
ше, свој ве ли ки ор ган и сво ју моћ ну за шти ту у свим цар стви ма и под свим 
при ли ка ма”.

Овај, Мо ли тве но цр кве но -на род ни са бор нам удах њу је на ду у Го спо да!
Окре ну ти смо Хри сту Бо гу, срб ском ро ду, и срб ској са бор но сти на пу ту 

Све то га Са ве!

Зо ран Ђор ђе вић,  
уред ник ча со пи са „Ле стве“
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* * * 
Дан Го спод њи!
Дан па сти ра и вер ног ста да све то сав ског!
Дан ка да су „буд ни” бу ди ли „усну ле”!
Дан ка да су бо го љу би ви по твр ди ли вер ност Све ви шњем!
Дан ка да су се све то сав ски Ср би по ка за ли жи ви ма!
Дан ка да је „је ло осо ље но”!
Дан ве лик као оста так веч но сти!
Дан по сле ко га ви ше ни шта не ће би ти као до са да!
СЛА ВА ГО СПО ДУ!

Са ша Ка са ло вић,  
пот пред сед ник СНО „Ср би на окуп!“

* * *
На пла ни ни на Је ли ци

Био сам на Цр кве но-на род ном са бо ру у ка та комб ном ма на сти ру Све тог 
Ни ко ле Чу до твор ца, под но Је ли це, у Ло зни ци код Чач ка 2. ју на 2013. го д. и 
по но сим се с ти ме. Хва ла Го спо ду да је го ди шњи ца Ми лан ског едик та оби-
ље же на она ко ка ко тре ба, срб ски и пра во слав но. Ме ди ји у Ср би ји већ мје се-
ци ма ис пи ра ју мо зак на ро ду о зна ча ју тог ак та ца ра Кон стан ти на у сми слу 
фор си ра ња све је ре си па пи зма и обе сми шља ва њу Све то са вља. Не, не ма мо 
ми шта да се због едик та о сло бод ном ис по вје да њу хри шћан ства ује ди њу је-
мо са ри мо ка то ли ци ма, они мо ра ју да се по ка ју и вра те под окри ље Цр кве 
Хри сто ве. Исти на је уви јек са мо јед на.

Зли моћ ни ци кон тро ли шу на шу власт, на ше ме ди је, св е на ше, па и СПЦ. 
Оста ле су нам са мо ду ше и је дан срб ски пра во слав ни епи скоп, пре о све ће ни 
вла ди ка Ар те ми је. Има и дру гих, али ћу те и не ре а гу ју.

Са бор је био ве ли чан ствен и оку пио је пре ко 2000 љу ди из свих срб ских 
кра је ва. Ве о ма је ва жно да су би ла при сут на дво ји ца срб ских пред став ни ка 
са КиМ ко ји се про ти ве из да ји и пре да ји, од тро ји це ко ли ко их укуп но има, 
а то су др Мар ко Јак шић и Дра ган Ве лић, не до ста јао је још са мо Звон ко Ми-
хај ло вић.

Гла сно и ја сно је од ба чен еку ме ни зам и пре да ја Ко со ва и Ме то хи је 
Шип та ри ма, пре ко ЕУ и НА ТО. За тра же но је да се врх СПЦ по ка је и вра ти 
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пра во сла вљу, а да се та ко зва ни спо ра зум ве ле и зда је од ба ци и по ни шти. Ура-
ђе но је нај ви ше шта је мо гло да се ура ди, под  ова квим окол но сти ма.

Већ су традан су па три јарх и ње го ви са рад ни ци на ста ви ли сво ју па пи-
стич ку игру и не ма ју на мје ру да од у ста ну од уни ште ња срб ства. Док Ср би ја 
не ста је, а на Ко со ву и Ме то хи ји друг Ву лин и не ка нон ски вла ди ка Те о до си је 
ства ра ју Ве ли ку Ал ба ни ју, уни шта ва ју ћи и сва ки траг срб ских те ме ља др-
жав но сти и ду хов но сти, оста ће упам ће но да се не ко ипак ус про ти вио из да-
ји. Мо ра мо се вра ти ти Бо гу, сва ко по себ но и лич но по ка ја ти за сво је гри је хе, 
а уз мо ли тву по ди ћи ку ћу из пе пе ла.

Воскресења не бива без смрти!

Игор Во ји но вић,  
пред сед ник н.п. „Отаџ би на“ 

Ко сов ска Ми тро ви ца 
5.6.2013. год.

* * * 

Цр ква Хри сто ва, про ла зе ћи кроз те шка ис ку ше ња, оп ста је кроз ве ко ве 
и од но си по бе ду. Та ко је би ло и та ко је и у овим вре ме ни ма. Цр кве но- на род-
ни са бор у Ло зни ци је сте нит ко ја Цр кву и ве ру чу ва од пер фид них на ср та ја 
је ре тич ких уче ња и по ве зу је ис по вед ни ке и чу ва ре ве ре пра во слав не кроз 
сто ле ћа, а ме ни чи ни по себ ну част и за до вољ ство што сам при су ство вао јед-
ном та квом исто риј ском до га ђа ју. 

Ми лан Је здић, 
уред ник зва нич ног ин тер нет пор та ла  

СНО „Ср би на окуп!“

* * * 

Не де ља 2.6.2013. го ди не, дан уо чи све тих ца ра Кон стан ти на и ца ри це 
Је ле не у Ло зни ци по ред Чач ка, у ка та комб ној цр кви све тог Ни ко ла ја Мир-
ли киј ског, дан од Бо га ство рен, на лик на сва ки дру ги, али ипак дру га чи ји, 
јер је дан вас кр шњи у ко ме је Син Бож ји вас кр снуо узев ши ово зе маљ ске 
гре хе. Овог да на се са бра „ма ло ста до“ на овом пар че ту све те срп ске зе мље, 
на Све ту Ли тур ги ју, во ђе ну ру ком пра вед ни ка ко га је сам Го спод на ма по-
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да рио, вла ди ке на шег Ар те ми ја. На род са бран и ра до стан, ра до стан јер је 
на из во ру ве ре жи ве, во ђен ис то у мљем и Ду хом Све тим. Све ча на ака де ми ја 
ко ја је усле ди ла и ко ја се од ви ја ла у ду ху Ми лан ског едик та, про пра ће на је 
број ним го во ри ма ота ца на ших, ду гим апла у зи ма и пе сма ма из деч јих ср ца 
о рас пе том Ко со ву, што је до дат но и емо тив но де ло ва ло на ду шу сва ког од 
нас. На кра ју је усле дио за кљу чак са овог, по све му ча сног, ду хов ног ску па 
као „но ви едикт“ ко ји је упу ћен сви ма они ма ко ји да нас вр ше рас та ка ње ве-
ре пра во слав не и про го не пра вед ни ке и ко ји скр на ве Све то о тач ко пре да ње, 
да су из оп ште ни и да су ана те ми са ни од „ста да ма лог“ и Цр кве Бож је. Овим 
са бо ром је оства ре на и до жи вље на јед на ду хов на пу но ћа, јед на ве ли ка ра-
дост и јед на смо тра Хри сто вих ода ни ка ко ји ве ру ју на спа се ње ду ше.

др Вла ди мир Ра до ва но вић,  
до цент на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Чач ку

* * *
О Цр кве но -на род ном са бо ру

 
Цр кве но- на род ни са бор одр жан 2. ју на 2013. у Ло зни ци код Чач ка, мо ли-

тва је Го спо ду Бо гу да са чу ва на шу све то о тач ку ве ру и ду хов но ср це сва ког 
Ср би на, све то Ко со во и Ме то хи ју. Са ку пи ли смо се да ка же мо ИСТИ НУ, јер 
„Пре ћут ки ва ти исти ну зна чи за ко па ва ти зла то у зе мљу” (Ав ва Евар ги је), али 
и за то што зна мо да „Онај ко не иза бе ре да стра да за исти ну, би ће ка жњен 
мно го бол ни је стра да њем ко је ни је иза брао” (Св. Мар ко От шел ник).

 мр Сне жа на Ан то ни је вић

* * * 
О при пре ма њу Мо ли тве но цр кве но -на род ног са бо ра оба ве стио нас је 

отац Ири неј још пре ме сец да на. Са ра до шћу смо при ми ли ту вест, јер на та-
ко не што че ка мо још од Са бо ра у Вој ло ви ци, ко ји је ујед но био и по след њи 
„по ку шај“ огла ша ва ња на ро да о та ко ва жним пи та њи ма за ње гов оп ста нак.

Ка да смо се муж и ја при ја ви ли за од ла зак на Са бор, усле ди ла су мно га 
ис ку ше ња ко ја су ишла чак до тле, да се до во дио у пи та ње и сам наш од ла зак 
на Са бор. Би ло је ту и ра зних ко мен та ра не ких на ших ве ру ју ћих при ја те ља, 
ко ји се, на  жа лост, пре опре де љу ју за сло гу не го за од бра ну Исти не. Али, 
хва ла Бо гу, сви про бле ми су не ста ли ка да смо тог ју тра ушли у ау то бус (у 
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ор га ни за ци ји вер ног на ро да из Ба ра је ва и оца На у ма), и од мах осе ти ли не ку 
нео бја шњи ву ра дост и мир – да, то се осе ти са мо ка да су љу ди у истом Ду ху.

У Ло зни ци код Чач ка ни кад ни сам би ла, и уто ли ко је мо је уз бу ђе ње би ло 
још ве ће. На ула зу у Ма на стир до че као нас је, а ко би дру го, не го отац Ири-
неј, тај вред ни и по жр тво ва ни слу га Го спод њи, за ко га се за и ста мо же ре ћи да 
је пра ви Хри стов вој ник. Ма на стир и цео пре део су за и ста на ме не оста ви ли 
сна жан ути сак. Та ко не што се мо же из гра ди ти за та ко крат ко вре ме са мо уз 
Бож ју по моћ, по ми сли ла сам. Од мах се осе ти ла љу бав и ср дач ност свих при-
сут них – мо на ха, мо на хи ња, на ро да... Ни је би ло ва жно из ког де ла Ср би је се 
до шло – сви смо се, не ка ко, од мах пре по зна ли у ве ри и Исти ни. Сре ла сам 
и мно го сво јих при ја те ља – са Зла ти бо ра, из Кру шев ца, Гор њег Ми ла нов ца, 
Кур шу мли је, Ни ша... Сви смо се при бо ја ва ли – ки ше! Ех, ти људ ски стра хо ви. 
За и ста, вре ме у Бе о гра ду ни је мно го „обе ћа ва ло“. Ме ђу тим, дан у Чач ку је 
био ве дар и сун чан, на оп ште из не на ђе ње свих нас. Бог нас је за и ста по гле дао, 
и тим див ним сун ча ним да ном упот пу нио на шу ра дост.

Све та Ар хи је реј ска Ли тур ги ја је би ла ве ли чан стве на, Све ча на ака де ми-
ја та ко ђе. То ли ко то га ду ше ко ри сног је из го во ре но на Ака де ми ји, а ме ни 
лич но мо жда је нај ја чи ути сак оста ви ло из ла га ње го спо ђе Де сан ке Кр стић, 
уред ни це Срп ских но ви на. До вољ но го во ри чи ње ни ца да је она овим по во-
дом до пу то ва ла чак из Ка на де.

Наш бла же но по чив ши Па три јарх Па вле че сто је имао оби чај у ша ли да 
ка же: „Све ово је би ло за ду шу, а са да ма ло и за гу шу...“ – усле ди ла је Тр пе за 
љу ба ви. Са ко ли ко са мо љу ба ви су мо на хи ње и мо на си при пре ми ли ту тр пе-
зу! Сва ко је по слу жен, и ни шта ни је не до ста ја ло.

Су шти на свих из ла га ња об у хва ће на је у Са бор ној по сла ни ци, ко ју би 
требало да сва ки пра во сла вац про чи та. Мно го ду хов ни ји и по зва ни ји љу ди 
од ме не већ су све ре кли, али оно што сва ко од нас мо же, је сте да бу де мо 
ми си о на ри и да бар у сво јим па ро хи ја ма, сво јим при ја те љи ма, на ро ду пре-
не се мо бла го дат, ути ске и за кључ ке са овог Са бо ра. Тре ба ло би да и што ве-
ћи број љу ди про чи та ову Са бор ну по сла ни цу. Је дан брат је не дав но пра вил-
но про ко мен та ри сао ста ње у по ма ло „успа ва ном“ срб ском на ро ду – „ка да 
би Ср би ви ше чи та ли, зна ли би шта им се пи ше.“

Пу ни ути са ка, и спрем ни да их по де ли мо са сво јим при ја те љи ма, вра-
ти ли смо се у Бе о град. За и ста, био је ово пра ви Мо ли тве ни цр кве но- на род ни 
бо го мо љач ки са бор.

Све ти Вла ди ко Ар те ми је – на мно га ја ље та! 

мр Ли ди ја Јо ва но вић
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* * *

Не бо зем но са бо ро ва ње

Ју че, 2. ју на, удо сто јих се при су ства јед ном са свим не сва ки да шњем до-
га ђа ју. У ме сту Ло зни ца код Чач ка, у хра му Све тог Ни ко ла ја Мир ли киј ског, 
у ор га ни за ци ји Епар хи је ра шко-при зрен ске у ег зи лу, одр жан је Мо ли тве ни 
са бор Срб ске пра во слав не цр кве, отач ком пре да њу вер ног На ро да срб ског.

Овај, Ду хом Све тим во ђе ни, не бо-зем ни до га ђај, пред ста вља нај но ви ју 
све  тлу тач ку у стра дал ној суд бин ској та ми на ше оку пи ра не и ра спе те Ср би је.

Пре о све ће ни вла ди ка Ар те ми је, све ти чо век, кли ца Бож ја и стуб пра во-
слав ног све то сав ског Хри шћан ства, све тил ник Бож ји овог смут ног вре ме на 
кад та ма го спо да ри, је сте ка мен ко ји од ба ци ше гло ба ли стич ки зи да ри свет-
ског еку ме ни стич ког ло го ра, је сте исти ни ти па стир до бри ко ји свој жи вот 
по ла же за сво је ов це. Ње га, по ко зна ко ји пут, по твр ди Бог ко ји сво јим Ду-
хом са бра Ср бе и Срб ки ње да Хри сто вим пу тем Исти не и Прав де кре ну за 
сво јим Па сти ром. До га ђај до сто јан сва ке па жње, до га ђај у ком се Не бе сни 
ра до ва ху са зем ним и зем ни ли ко ва ху са Не бе сним.

У све зи са вр шен ства не рас ки ди во са бра ни до бри па стир ко ји свој жи-
вот не се бич но по ла же за сво је љу бље не и Бо гом пре да не ов це и ње го во вер-
но ста до ко је до бро вољ но по ла же сво је ду ше и те ла под же зло прав де љу-
бље ног Па сти ра.

Ова све за љу ба ви је сте то Не бо ко је се ју че у Ло зни ци ра до шћу не бе-
ском огла си ло на зе мљи кроз овај не рас ки ди ви за гр љај љу ба ви.

Да кле, нит је ста до без Па сти ра, нит Па стир без ста да, ка ко не ки ср бо-
мр зи те љи свим си ла ма же ле и чи не да бу де. Сва ка за лу та ла ов ца оку па се 
ра до шћу, на ђе на и до зва на од Па сти ра и то исти ни тог, је ван ђел ског Па сти-
ра, ко ји из гу бље не тра жи и на ла зи и бо ле сне ле чи.

Кли ца хри шћан ске сло бо де срб ског кр сто но сног на ро да са бра ју че мно -
ге, не по кле кле Ср бе, са свих стра на Ср би је, на мо ли тве но-са бор ску пр о с ла-
ву Све тог Ца ра Кон стан ти на пре ко ко га нам Све ви шњи Бог и да ро ва сло  бо-
ду са ве сти и ве ро и спо ве сти.

Кр стом Хри сто вим осло бо ђе ни за сло бо ду, у јед но се са бра смо и да ка-
же мо не! из дај ни ци ма сло бо де и Бо га и све то сав ског ро да.

По сле Све те Ли тур ги је, ко ја је иси ја ва ла Вас кр шњим бла го дат ним си-
ла ма, и уз но си ла ан ђе о ским гла со ви ма, одр жа на је Ду хов на ака де ми ја по-
све ће на де лу рав но а по стол ног ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не. Уз вла ди-
ку и мо на штво, са бра ном на ро ду су се обра ти ли и дру ги, углед ни уче сни ци 
из оточаштва и ра се ја ња.

Го во ри уче сни ка Ду хов не ака де ми је од но си ли су се на рав но а по стол но 
осло бо ди тељ ско де ло ца ра Кон стан ти на, са освр том на да на шњу при ну ду 
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ко ја се бе зал тер на тив ном си лом на ме ће пред сло бо ду ве ре и са ве сти по-
ко ре ног срб ског ро да. Са Са бо ра је ад ми ни стра тив ном вр ху СПЦ упу ће на 
Са бор ска по сла ни ца са ја сним зах те ви ма по пи та њи ма но ва че ња ве ре и оти-
ма ња Ко со ва и Ме то хи је.

По ко зна ко ји пут у људ ској исто ри ји по твр ди ше се исти ни те ре чи Го спо да 
Хри ста; „Бла же ни прог на ни ра ди пра вед но сти јер је њи хо во Цар ство Не бе ско.” 
Ју че, у Ло зни ци, Цар ство не бе ско над зе маљ ском ра до шћу об ја ви се бе и по ка за 
свим го ни те љи ма прав де да им је уза луд но „про тив бо ди ла пра ћа ти се”.

На Са бо ру, по не ким про це на ма, узе уче шће две, до две и по хи ља де 
ду ша, у сва ком слу ча ју ви ше од хи ља де, што је са свим до вољ но да се Не бом 
осо ли ова злим вре ме ном об љу та ве ла зе мља Ср би но ва.

Јер кад би све у руч ку би ла со, ко би мо гао по је сти тај ру чак, и кад би 
све у хле бу био ква сац, ни од хле ба зе маљ ског ни шта не би би ло.

Углав ном, би ло нас је из свих кра је ва ра спе те Ср би је, од Ко со ва до Ја-
дов на, од обез гла вље не Шу ма ди је до рас па ме ће не Вој во ди не, од за блу де лог 
и оси ро ма ше ног се ла, до раз блуд не срб ске пре сто ни це… Са ста смо се у име 
Бож је, Не бом се про све тли смо и осо ли смо како би смо и ми са ми мо гли да 
осве тља ва мо и осо ља ва мо згу сну ту та му у сво јим по мра че ним сре ди на ма. 
Ду хов но са ста вље ни, рас та смо се за вре ме да се, што ско ри је, по но во са ста-
не мо у још ве ћем бро ју и на још ве ћу ра дост у Са бра ње Љу ба ви и Прав де Бо-
га Жи во га. Сла ва Бо гу на ви си ни и на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља.

 

Ра ји ца Мар ко вић 3. јун 2013

Почасни чланови Сабора на трпези љубави



65

* * * 

Уприличен 2. јуна 2013. године у манастиру Светог оца Николаја Ми-
риклијског на падинама Јелице, у Лозници код Чачка, Молитвени цр к ве  но-
народни сабор поводом обележавања седамнаест векова Ми ланског едикта, 
био је и остаће духовни догађај чији ће значај с вре ме ном постајати све 
већи. Није његова величина само у томе што му је, на новонасталом светом 
месту, присуствовало више од две хиљаде пра вославаца придошлих чак 
из расејања и, наравно, са многих страна наше отаџбине, укључив Ко со-
во и Метохију, што је био разлог посебне радости. Величина је његова пре 
свега у благочестивој љубави према Светосављу, која је – осећало се тога 
дана непрестано – прожимала све душе; величина је његова у потпуној при-
в ржености Косовском завету свих присутних, овај пут још једном снажно 
потврђеном; величина је његова у бисер-речима – мудрим, дубоким и по-
тресним – које су се, после свете литургије под ведрим небом, могле чути на 
Свечаној ака демији и које су се намах урезале у срца окупљених верника; 
ве ли чина је његова у Саборској посланици сроченој јасно и раз ло жно, 
одлучно и истинољубиво, па зато и прихваћеној једнозначним, одиста са-
борно-демократским одобравањем свих оних који су је саслушали; најзад, 
величина је његова – можда у првом реду, јер је баш то условило и обасјало 
све претходно – у благој појави и тихом зрачењу преподобног Владике који 
је спремно и пожртвовано, упркос свему, са својим верним монаштвом 
понео на плећима крст истине косовске голготе, честитог Владике који да-
нас у мукама и невољама српскога народа, распетог и поробљеног споља 
и изнутра, најизразитије оличава и најверодостојније посведочава вечну 
истину Косовског завета и видовданске етике.

И зато, нека би Бог помогао да се благодатни дух овога Сабора рас про -
стре по целом нашем народу и да, поготово, допре до обезнањених, за ве-
дених, испражњених и клонулих душа, како би их усталасао, ох ра б рио и за 
једини прави пут окрепио.

6. јун 2013.         Данило Н. Баста
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* * * 

Варамо се кад мислимо да нам је дошла слобода када савладамо спо ља-
шњу силу. Слобода, међутим, може донети другачији начин ломљења љу д-
ских карактера, ослобађа многе пороке, неморал итд. 

Велики Сабор у Лозници носио је у себи тако потребно унутрашње ос ло-
бо ђење људи – носио је морално ослобођење код људи добре воље. Носио је 
ослобођење од спољашњих тиранија, од ропских навика, од себичности, од 
гордости и, заједно са његовим преосвештенством владиком Артемијем и 
његовим духовним чадима, упутио нас је Христовој слободи, за коју кажу 
часни оци: „стојте у слободи којом вас Христос ослободи“.

др Росвита Тополац

Свештенство и монаштво на Сабору у Лозници
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Верни народ испраћа владику Артемија након Сабора у Лозници

Верни народ на Сабору у Лозници
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ПО ГО ВОР

Ако бисмо да на шњу бор бу Пра во сла вља у Ср би ји про тив нај но ви јих 
Не ро на и Ди о кле ци ја на (чи тај гло ба ли зма и еку ме ни зма) хте ли из ра зи ти јед-
ном реч ју, он да би то био Ло знич ки са бор.

Књи га, ко ја је пред Ва ма, ни је ни шта дру го не го глас тог Са бо ра ухва ћен 
у реч. Она је „рам“ у ко ји смо „ура ми ли“ по ру ку Ло знич ког са бо ра, ко ју ће 
ру ка исто ри је, не сум њи во, ста ви ти на свој зид по ред са бо ра у Де же ви, Жи-
чи, Кру ше до лу и Срем ским Кар лов ци ма.

По ру ке свих го вор ни ка на Са бо ру про же те су истим ду хом: исти ном, 
бо го љу бљем, по у ком, охра бре њем, па три о ти змом, по зи вом на од бра ну ве-
ре и ота ча ства, по зи вом на ис трај ност у бор би. То су сво је вр сне је ри хон ске 
тру бе, усме ре не на ру ше ње зи до ва гло ба ли зма и еку ме ни зма. Зву ци тих тру-
ба, за јед но са јед но ду шним одо бра ва њем на ро да, спо ји ли су се у је дан звук 
– звук Са бор не по сла ни це. Она је глав на по ру ка Са бо ра, она је син те за го во ра 
свих го вор ни ка, она је кру на ове књи ге.

„Ср цем се ве ру је за прав ду, а усти ма се ис по ве да за спа се ње“ (Рм 10, 
10) – бла го ве сти све ти апо стол Па вле. У све тлу ове исти не мо же се ре ћи: 
Ло знич ким са бо ром је Све то сав ска Ср би ја ја сно и гла сно ис по ве ди ла сво ју 
Пра ву Ве ру, осу ди ла еку ме ни зам, по це па ла бри сел ску про да ју Ко со ва и Ме-
то хи је. Ти ме је из бе гла осу ду због ћу та ња, јер „ћу та њем се из да је Бог“ (Све-
ти Гри го ри је Бо го слов). Ова књи га пред ста вља за пис тог ис по ве да ња пред 
не бом и зе мљом.

Са ова квим ми сли ма пре да је мо у ру ке ову, по бро ју стра ни ца ма лу, али 
по са др жа ју и по ру ци ве ли ку и дра го це ну књи гу – све до ка јед ног вре ме на и 
још јед не бор бе за ве ру и Ота ча ство на шег на ро да, ко ју не ка би Го спод убр зо 
овен чао по бе дом. Амин.

Про то син ђел На ум



70

AFTERWORD

If today's struggle of Orthodoxy in Serbia against the latest Neros and 
Diocletians (i.e.  globalism and ecumenism) is to be expressed  in one word, it 
would be the council in Loznica.

The book, which is in front of you, is nothing but a voice of the Council 
caught in a word. It is a frame in which we placed the message of the Council, 
the frame which will be undoubtedly put by the hand of history on the wall 
next to the councils in Deževa, Žiča, Krušedol and Sremski Karlovci.

The messages of the speakers at the Council are imbued with the same 
spirit: the truth, devotion, teaching, encouragement, patriotism, calling the 
defense of the faith and patriotism and perseverance in the fight. That is kind 
of the trumpets of Jericho aimed at bringing down the walls of globalism and 
ecumenism. The sounds of the trumpet, with the unanimous approval of the 
people, were merged to form one sound - the sound of the Council letter. It is 
the main message of the Council, it is the synthesis of all speakers’ speeches- it 
is the crown of this book.

„For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth 
confession is made unto salvation”(Rom 10, 10) - St. Paul preaches. In light 
of this truth it can be said: at this Council Serbia of Saint Sava has clearly and 
loudly confessed the true faith, condemned ecumenism, tore the Brussels sale 
of Kosovo and Metohija. By this it has avoided conviction for silence, because 
„God is betrayed by silence" (St. Gregory the Theologian). This book is a record 
of the confession before Heaven and Earth.

With these thoughts we give you this book- a little by the number of pages 
but large and valuable by the content and message–the witness of one time and 
another struggle for the faith and patriotism of our people, which,permitted by 
the Lord, shall soon be crowned by victory. Amen.

Protosyncellus Naum
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