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ПРЕОСВЕШТЕНОМ И ВИСОКОДОСТОЈНОМ 

 ГОСПОДИНУ ЛУКИЈАНУ 
МИЛОШЋУ БОЖИЈОМ  
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СВЕЧАНОСТИ – ЈУБИЛЕЈИ - 
ГОДИШЊИЦЕ 

 
У СПОМЕН 900-ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА 

СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ 
 

 ٭٭٭
СВЕТИ СИМЕОН МИРОТОЧИВИ 

 (ВЕЛИКИ ЖУПАН СТЕФАН НЕМАЊА) 
 

Овогодишњи помен Преподобнног Симеона 
Мироточивог пада у јубиларну 900-у годишњицу његовог 
рођења. Било је то 1113. или 1114. године када се родио у Зети, 
Рибници најмлађи, четврти син жупана Завиде – Немања. 
Обележавамо сто година Великог рата или Првог светског рата 
(1914-2014), као и 200 година страдања Београдских мученика 
ђакона Авакума и игумана Пајсија (1814) када је крваво 
угушен Први српски устанак. 

Немирни 12. век прошао је у знаку коначног 
конституисања самосталне и јаке, и споља и изнутра, и 
духовно и политички, Српске државе која од сада слови као 
Немањићка Србија на мапи Европе и целог света. 
Сагледавајући укратко целокупан живот и дело великог 
жупана Стефана Немање, могу се јасно оцртати два поља 
његовог рада и деловања на којима је оставио неизбрисиве 
трагове. Прво поље његовог деловања јесте рад на 
учвршћивању и уређењу српске државе, по чему је остао 
упамћен као родоначелник светородне владарске породице 
Немањића. Отуда Св. Николај Жички и Охридски упозорава, 
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не само њему савремене српске политичаре, да добро воде 
рачуна како владају и да увек имају у виду да су ову земљу 
стварали и њоме владали светитељи, а међу које, свакако на 
првом месту спада Св. Сиомеон. Друго важно поље његовог 
рада, и као владара, а и лични подвиг као монаха, јесте 
старање о Цркви, о вери православној као интегралном саставу 
народне државе. Од посебне је важности његов лични пример 
монаха, задужбинара, Светитеља чијем ће примеру многи 
следовати у потоњој српској историји. Ова два аспекта живота 
и дела Св. Симеона су неодвојива, међусобно се преплићу и 
најреалнија су слика наше, и државне и црквене прошлости. 

Наиме, полазећи од основне библијске поставке, „у 
вечни спомен биће праведник“, и „праведник ће од вере 
живети“, да је човек, људско биће као најсавршенији створ 
Божји састављен из душе и тела, и да као такав егзистира овде 
на земљи као житељ уређене државе, а да се вечно спасава у, и 
кроз Цркву као душу сваког државног организма, биће нам 
јасно и Немањино животно дело и прегнуће. Ни само једно, ни 
само друго, ни само држава, ни само Црква без државе. То 
начело дијархије или двојединства, чини се идеално је 
остварено управо на Немањином примеру. Он је то остварио 
најпре на свом личном примеру, а потом и у држави свог 
времена, а томе су следовали и његови наследници. 

Заслуга за све ово припада Св. Симеону-Стефану 
Немањи који јесте отац отаџбине и нације, Pater Patriae, Отац 
Отечества, „господар свих српских земаља“. Остали би дуго 
набрајајући све тешкоће и препреке, и спољашње и 
унутрашње, које је пребродио остварујући своје велико дело 
чији смо баштиници и наследници све до данас, били ми тога 
довољно свесни или не: – битка код Пантина на Косову са 
браћом (око 1166), борбе са Источноромејским царем 
Манојлом 1 Комнином (1172) (1143-1180), и коначно, битка на 
Морави 1190. У контексту европске историје ништа мање нису 
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сложене прилике крсташких ратова – Стефан Немања је 
савременик два крсташка рата – другог и трећег, а на помолу је 
био, за православни свет, катастрофални (1204) четврти 
крсташки рат; војни подухвати латинског Запада против 
најезде мухамеданаца на Истоку – Немањини сусрети и 
преговори са немачким царем Фридрихом 1 Барбаросом у 
Нишу 1189. године, а пре тога његово посланство у Нирнберг 
(1187). Победник на бојним пољима, али исто тако и 
достојанствени заробљеник на улицама Цариграда (1172), са 
омчом око врата, гологлав и босоног, али је, „високо израстао 
и леп на око“. Из свих бура и метежа излази као часни 
победник, и поносни, и увек усправни државник. „Онај кога се 
сви бојаху и трептаху на све стране, сада се могаше видети као 
један од туђинаца, убог, … и проси од свих опроштај“, каже 
његов син и животописац Св. Сава, видећи га као скромног 
монаха на Св. Гори. 

Није било довољно само политички објединити све 
српске земље у једну компактну државу, победити унутрашње 
размирице са браћом, и најближим суседима, проширити 
границе државе с којом рачуна цео тадашњи свет. Све ово се 
не можемо на прави начин добро разумети, ако не сагледамо 
духовну подлогу и позадину целокупног Немањиног 
подухвата од почетка до краја. Свето Писмо почиње речима: 
„У почетку створи Бог небо и земљу…“ (Пост 1:1). Немањин 
почетак је и наш, и он гласи: „Иштите иајпре Царство 
Божије и правде његове, а све остало ће вам се додати“ (Мт 
6:33). С Богом је све почињао, и у Њему све завршавао.  Зато је 
његово дело дуговечно, свето и честито јер је сазидано на 
чврстом камену вере, по речима Светог јеванђеља. Све олује и 
ветрови и земљотреси овога света нису га могли порушити и 
уништити. Владао је 38 година као духовни пастир свог народа 
„приводећи“, пре свега Господу, као у старини велики пророк 
и боговидац Мојсеј, нови народ, као „други Израиљ“, изабрани 
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Српски народ. С правом му његови животописци, а има их 
тројица: Св. Сава, Стефан Првовенчани и јеромонах 
Доментијан, приписују епитет равноапостолни – јер довршава 
потпуну христијанизацију Срба, као што је то чинио 
равноапостолни Св. цар Константин Велики у Римском 
царству, или као равноапостолни руски кнез Владимир 
Кијевски (988), како о томе пише Св. Иларион Кијевски у свом 
делу „Слово о закону и благодати“. „Његова добра вера“, каже 
његов животописац јеромонах Доментијан, „беше у спрези с 
влашћу“. „Не живи човек само о хлебу, већ од сваке речи која 
излази из уста Господњих“ – читамо у Св. јеванђељу. Другим 
речима, ни велика и јака држава сама по себи не значи све, и 
не значи много.  Зато се Стефан Немања најпре  стара да 
сачува чистоту православне хришћанске вере од јеретичких 
утицаја у свом отачаству, који су долазили и са Истока и са 
Запада, од богомила, манихејаца разних врста. „Господин свих 
српских земаља“ у главном граду Србије, Расу, одржава 
црквено-народни сабор на којем је, попут древних 
васељенских сабора Цркве, осуђена „мрска и триклета јерес“, 
како бележе његови савременици: „Хулу наносе на Духа 
Светога и деле недељиво Божанство“. Он ревнује попут 
пророка Илије у Старом Завету: јеретике кажњава и прогони: 
„Лиши их земље од државе своје, а домове и имање њихово 
раздаде ништима и прокаженима, а његове нечастиве књиге 
спали“. 

Земљу је оградио и опасао великим светињама као 
најбољом заштитом и оградом, које и данас стоје – односно, 
црквама и манастирима: Св. Никола у Топлици, Св. 
Богородица на реци Косаници, Ђурђеви Ступови код Раса, Св. 
Никола у Кончулу, Студеница на Влаху Староме – „мајка свих 
српских цркава и манастира“, „бјел Вилиндар на сред Св. 
Горе“, да поменемо само неке његове задужбине које и данас 
красе наше отачество.  
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Зато је он наш свети родоначелник. Ако по, француској 
изреци, племство обавезује (noblesse oblige), онда смо и ми 
дужни да, не само поштујемо, него и следујемо, и дела, и веру 
нашег оца нације, Преподобног Симеона. На Благовести, 25. 
марта 1196. године на сабору у Расу, Стефан се одриче 
престола који му је, како каже, даривао сами Бог. Поука 
упућена том приликом сину и наследнику Стефану, упућена је 
и нама: „Зато чеда моја. не заборављајте учење и праведни 
закон који установих. Јер. држећи се њега. имаћете Бога за 
помоћника себи и Пресвету Богородицу. и моју, иако грешну 
молитву“. Кратак је пут којим идемо.  живот је наш дим. 
пара. земља и прах… Бога се бојте. валадаоца поштујте. 
цркве украшавајте. епископе слушајте. јереје поштујте. 
монашки чин уважавајте. да би се они молили за вас“. Ништа 
нам Св. Симеон не саветује што сам није испунио.  Онај, пред 
којим су стрепели и дрхтали непријатељи, и кога су сви 
уважавали, постаје најобичнији и најскромнији монах, најпре у 
својој ктиторији Студеници, а потом на Св. Гори у манастиру 
Ватопеду, а потом он и синови му оснивају Хиландар као 
“умни град своме отачаству“. Ктитор за сва времена постаје 
заиста духовни родоначелник Српског народа – он је отац 
првог архиепископа самосталне Цркве – Светог Саве, и отац 
првог српског краља Стефана Првовенчаног у монаштву 
Симона монаха. 

Свети корен, свети почетак који рађа свете плодове све 
до данас. Свети корен, света „многоплодна лоза“, има место и 
на нашим фрескама као лоза Немањића која још увек треба да 
расте, да се развија, и грана, и доноси плодове, по речима Св. 
Јеванђеља. Његов син и животописац Стефан Првовенчани, с 
правом свога оца назива да је апостол, да је мученик – односно 
велики трудбеник, који се трудио и подвизавао до крви за свој 
род. Он је истовремено и силни војник „јер огради васељену 
крсним оружјем даном му од Господа, јер, ратовавши одагна 
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сво наше злонаравље, и српом вере искорени и посече трње 
преваре у свету свом“. Зато му се усрдно и предано молимо 
речима једног нашег савременог светитеља и духовника, 
Преподобног Јустина (Поповића) Ћелијског, са којима ћу и 
завршити ово кратко казивање: 
 „Радуј се умни граде отачаства твога, Свети родоначелниче 
наш, моли се Господу Христу Који је теби био помоћник, да и 
нама буде брзи помоћник и Спаситељ у свим невољама и 
искушењима нашим, сада. и увек и кроз све будуће векове. 
Амин“. 

 протојереј-ставрофор проф. др Радомир Поповић 
Беседа изговорена 26. фебруара 2014. године на 

Светосимеоновској академији на Коларцу у Београду 
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ЕПАРХИЈСКА СЛАВА – СВЕТИ ЈОСИФ 
ТЕМИШВАРСКИ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЈУБИЛЕЈА 30-е  ГОДИШЊИЦЕ  
АРХИЈЕРЕЈСКЕ СЛУЖБЕ ЊЕГОВОГ 

ПРЕОСВЕШТЕНСТВА  
ЕПИСКОПА Г.ЛУКИЈАНА 

 
Српска Православна епархија темишварска  је и ове 

2014. године Господње молитвено и свечано прославила свог 
патрона и заштитника, Светог Јосифа Темишварског, као и  
јубилеј тридесетогодишњице архијерејске службе Његовог 
Преосвештенства Епископа будимског и администратора 
темишварског Господина Лукијана. 

Обележавање свечаности започело је у Саборној цркви 
служењем празничног бденија,у суботу, 27. септембра у 17 
часова.Служили су високопречасни протојереј-ставрофор мр 
Маринко Марков, архијерејски заменик Темишварске 
епархије, игуман  Јустин (Стојановић), егзарх манастира 
епархије темишварске, протосинђел Никон (Корићанац), 
игуман манастира Светог Ђорђа и епархијски ђакон Миодраг 
Јовановић. 

 Након одслуженог бденија, са почетком у 19 часова  
уследила је свечана академија. Свечаност су својим 
присуством увеличали: Његова екселенција Лазар Манојловић, 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, господин 
Драган Давидовић, директор Секретаријата за вере у Влади 
Републике Српске, госпођа Ирена Солдат-Вујановић, 
помоћник министра за културу у Влади Републике Српске, 
господин Братислав  Петковић, представник Канцеларије за 
вере Владе Републике Србије, господин Виктор Опаски, 
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државни секретар за вере у Влади Румуније и његов шеф 
кабинета, Адријан Унгар, пуковник Марко Новаковић, 
високопречасни протојереј-ставрофор Ратко 
Радујковић,архијерејски намесник бањалучки и председник 
Српског пјевачког друштва „Јединство“ из  Бања Луке, 
високопречасни протонамесник Драган Максимовић,парох и 
старешина бањалучког храма Христа Спаситеља, 
високопречасни протојереј-ставрофор Владимир 
Марковић,бивши архијерејски заменик темишварске 
епархије,г. Огњан Крстић председник Савеза Срба у Румунији, 
г.Славомир Гвозденовић, српски посланик у Парламенту 
Румуније, др Миља Радан, универзитетски професор, професор  
Јадран Кланица, директор Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“, свештеници темишварског намесништва и 
многобројни верници. 

 Присутне су у Саборној цркви одушевили  својим 
наступом гости из Републике Српске, чланови Мешовитог 
хора Српског пјевачког друштва „Јединство“ из  Бања Луке. 
Под диригентском управом мр Немање Савића, извели су 
неколико духовних и световних композиција. За свој наступ 
изабрали су бисере српских композитора, од Јосифа 
Маринковића до Корнелија Станковића као и стихире по 
хиландарским записима.  

Српско пјевачко друштво „Јединство” Бања Лука 
основано је 1893. године и деловало је, са прекидом за време I 
светског рата, све до 1941. године када му је забрањен рад. На 
иницијативу протојереја- ставрофора Ратка Радујковића и мр 
Немање Савића, 1992. године обновљен је рад овог друштва. 
СПД „Јединство” ради под патронатом Српске православне 
црквене општине Бања Лука. Немања Савић је завршио 
музичку академију у Београду где је касније и магистрирао на 
одсеку дириговања. Данас је директор и професор Музичке 
школе „Владо Милошевић”, професор Академије уметности, 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

14 
 

диригент Мешовитог хора СПД „Јединство” и диригент 
Мешовитог хора Универзитета у Бања Луци. За свој рад добио 
је бројна признања и освојио више од 30 првих награда на 
хорским такмичењима. 

 

 
 
На сам дан Празника, у недељу, 28. септембра Свету 

Архијерејску Литургију у Саборној темишварској цркви 
служили су Њихова Преосвештенства Епископи банатски г. 
Никанор и будимски и адм. темишварски г. Лукијан, којима су 
саслуживали високи гости из Републике Српске и Хрватске:о.  
Ратко Радујковић, о.  Драган Максимовић, о.  Зоран Мајкић из 
Даља; као и о.  Маринко Марков,о.  Јоца Несторовић, игуман 
Јустин (Стојановић), као и протођакон Игор Станковић из 
Вршца и епархијски ђакон Миодраг Јовановић.  

Уз наш домаћи хор певали су и чланови  Мешовитог 
хора Српског пјевачког друштва „Јединство“ из  Бања Луке. 
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Много се верника окупило у  цркви са жељом да 
присуствује овом молитвено-историјском догађају и 
обележавању јубилеја тридесетогодишњице  архијерејске 
службе владике Лукијана. И све беше дивно и величанствено.  
Било је ту белог платна распростретог од улаза у порту до 
цркве, цвећа посутог испред владика од стране девојчица 
обучених у народне ношње, бројних наших свештеника, 
угледних личности и гостију. 

После причешћа  свештенства и народа и отпуста Свете  
Литургије, Епископ Никанор је свима присутнима честитао 
епархијску славу Светог Јосифа као  и особито слављенику 
Епископу Лукијану,  његов јубилеј.Затим је архијерејски 
заменик о.  Маринко Марков у име свештенства и народа 
Епископу Лукијану поводом овог великог и значајног јубилеја 
уручио пригодан дар-комплет инсигнија,напрсни крст и 
панагију израђених од дуборезног дрвета и сребра у техници 
филиграна. 
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После литургије у свечаној  сали Владичанског двора, 
приређен је славски ручак за све званице уз многе здравице и 
честитке. 

Благословивши своју духовну децу, браћу и 
саслужитеље, Владика Лукијан, је заблагодарио  свима на 
пажњи и помоћи коју је имао током свих тридесет година своје 
архијерејске службе. 

ДОЛГОДЕНСТВУЈ ПРЕОСВЕЋЕНИ ВЛАДИКО – НА 
МНОГАЈА ЉЕТА !  

  
 

игуман Јустин (Стојановић) 
Горан Гога Пантин 
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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА 
 

АСИНЕТА У КЊИЗИ ПОСТАЊА И 
ПОСЛЕБИБЛИЈСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ И 

УМЕТНОСТИ 
 

ђакон др Јосиф Станковић 
 

 
Сажетак.Аутор најпре обрађује места где се у Светоме 
Писму спомиње Асинета, супруга Јосифова, сина патријарха 
Јакова. Затим је приказан развој лика јунакиње из Књиге 
Постања у раној јудејској и хришћанској послебиблијској 
литератури. Особита пажња посвећена је апокрифном делу 
Јосиф и Асинета, као и неким од значајних рабинских и 
светоотачких коментара на тексту Светога Писма. У задња два 
поглавља прати се рецепција библијских и изван библијских 
предања у религиозној и световној књижевности и уметности 
које су настале у периоду од почетка раног Средњег века до 
савременог доба. 

 
Кључне речи. Асинета, Јосиф, Света тајна брака, породица, 
Књига Постања, рецепција Светог Писма. 
 
 

УВОД 
Асинета [ָאְסנַת ]1 је епизодни женски лик споменут свега 

три пута у Светоме Писму и то само у првој од књига 
                                                 
1 Асинета – јеврејски: ָאְסנַת  (ʾāsenaṯ или ʾosenaṯ); грчки: Ἀσεννέθ; латински: Aseneth. 
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Мојсијевог Петокњижја (Постање 41, 45, 50; 46, 20). Њено име 
је теофорично и према схватању већине египтолога значи 
„посвећена (или припада) богињи Неит“, египћанско 
божанство мудрости и рата, поштована у Саису у Делти Нила, 
иконски представљена као пчела,2 која се подудара са богињом 
Атином у грчкој митологији.3 Кенет Кичен залаже се за 
номиналну синтагму Ius-es-at, „она припада теби [женски 
род]“.4 Јудејска књижевност приписује имену хебрејску 
етимологију. Рабински тумачи тражили су порекло имена у 
речи seneh („купина“ или „грм“).5 

Асинета је главни лик у стваралаштвима 
послебиблијске књижевности, нарочито у мистичном роману 
Јосиф и Асинета (или Асинета), широко распростањеном у 
хеленистичко и римско доба.6 У двема молитвама садржаних у 
православном обреду венчања (Света тајна брака) призива се 
пар супружника којег сачињавају Јосиф и Асинета са другим 
побожним паровима из Књиге Постања: патријарсима и 
матријарсима изабраног народа. Јеврејске и хришћанске 
традиције познају име библијског лика у разним облицима: 
Аснат (или Оснат), Асенит (на јеврејском), Асиат (на 
сиријском), Асенет (на грчком) Асенех (на латинском), 
Асенета (на црквенословенском) итд. 
 
 

                                                 
2 Jan Assmann. “Neith” in Karel van der Toom, Bob Becking, Pieter W. van der Horst (eds.), 
Dictionary of Deities and Demons in the Bible (Leiden: Brill, 1999): 617. Barbara S. Lesko. “Neith, 
Lady of Sais and Creator of All” in The Great Goddesses of Egypt (Norman, OK: University of 
Oklahoma Press, 1999): 48. 
3 Lesko, op. cit.: 50; Assmann op. cit.: 616–617. 
4 Kenneth A. Kitchen. “Names for People” in On the Reliability of the Old Testament (Eerdmans, 
2003): 246. 
5 Ronald L. Eisenberg. “Asenath, wife of Joseph” in Essential Figures in the Bible (Lanham, MD: 
Jason Aronson, 2013): 29. 
6 Angela Standhartinger. “Asenath: Bible” in Jewish Women: A Comprehensive Historical 
Encyclopedia (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 2007; on CD-ROM and 
online at http://jwa.org/encyclopedia/article/asenath-bible). 
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I. КЊИГА ПОСТАЊА 
 

Три кратке напомене у Књизи Постања су једине 
библијске референце о Асинети. Аутор књиге придодаје лику 
три различите улоге: (1) ћерка Поти-Фере, свештеника у Ону, 
(2) супруга коју је краљ Египта даровао Јосифу, сину 
Јаковљевом, и (3) мајка двоје деце, Манасија и Јефрема, који 
касније постају преци два истоимена израелска племена. 
Напомена која се односи на њену припадност свештеничкој 
породици из Она (Масоретски текст) или Хелиополис (грчки 
преводи) чини веродостојно њено египћанско порекло.  
Изузетна је сличност између имена свештеника у Ону (pôṭî 
p̄eraʿ, Постање 41, 45, 50; 46, 20) и имена повластице 
краљевске гарде (pôṭîp ̄ar, Постање 37, 36; 39, 1), која подиже 
питање о свом идентитету или очинства Асинете. Штавише, 
Септуагинта не разликује ова два лика, јер су обојица названи 
истим именом : Πετεφρῆς. То је завело неке преводиоце у 
недоумицу, док су их други намерно сјединили у исту особу, 
да би Путифар, Јосифов бивши господар, постао истовремено 
отац његове будуће супруге. 

Егзогамни брак библијског хероја задао је потешкоће 
егзегетима, посебно рабинским тумачима, јер у сва три случаја 
Јосифових претходника – патријараха изабраног народа 
(Авраам, Исаак и Јаков) – бракови су ендогамни. Међутим, то 
није једини такав случај. Однос између Јуде са својом снахон 
Тамаром вероватно Хананејком (Постање 38, 18), и брак 
Мојсија са Сефором, ћерком свештеника Мадијанита (Излазак 
2, 21, или „жена кушитска“, ʾiššāh ḵušîṯ, cf. Бројеви 12, 1), су 
само два примера ликова из библијске историје који ступе у 
мезалијанси. Постоје савремени аутори који тврде да се својом 
женидбом Јосиф одрекао хебрејског порекла, присвојивши у 
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процесу египћанизације (egyptianization) нову самосвојност.7 
Шерил Ексум тврди да је усвајањем Јосифових синова, Јаков 
„исправио“ ово одступање Израелаца потомака једне мисирске 
мајке.8 За друге коментаторе, међутим, остаје занимљиво то 
што библијски наратор никада није означио Асинету као 
„египћанку“ (miṣrîṯ), као шти се то дешава у више наврата у 
случају Хагаре (Постање 16, 1, 3; 25, 12), већ се ограничи да је 
именује као кћер Поти-Фере, свештеника у Ону, избегавајући 
сваког пута да јој одреди националну припадност (Постање 41, 
45, 50; 46, 20).9 
 

II. ЈУДАИЗАМ 
 
У античкој и средњовековној јудејској литератури 

обликовано је око библијског лика Асинете више егзегетских 
традиција које углавном расправљају о очинству библијске 
јунакиње. Рос Кремер ове традиције увршћује у четири главне 
категорије: „(1) Асинета је биолошка кћи Поти-Фере и/или 
његове супруге; (2) Асинета је обраћеница (прозелиткиња); (3) 
Асинетин отац није био египатски свештеник; (4) Асинета је 
Динина кћи“.10 

Хеленистички писци сматрају Асинету као праву ћерку 
свештеника из Она (Филон Александријски, De Iosepho 121, 
De Somniis I, 78; Јосиф Флавије, Antiquitates Iudaicae 2, 91-92; 
cf. Numeri Raba 8, 4). Остали послебиблијски извори, слично 
Септуагинти, спајају два истоимена лика чинећи Асинету 
                                                 
7 Aaron Wildavsky, Assimilation Versus Separation: Joseph the Administrator and the Politics of 
Religion in Biblical Israel (New Brunswick, NJ: Transaction, 1993): 122, 125. 
8 J. Cheryl Exum, Fragmented Women: Feminist (Sub)versions of Biblical Narratives (SJOTSup 
163; Sheffield: Continuum, 1997): 109, n. 19. 
9 Tammi J. Schneider, “Asenath” in Mothers of Promise: Women in the Book of Genesis (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2008): 162. О етничкој припадности Асинете видети: David T. 
Adamo, “The African wife of Joseph, Asenath (Gn 41:45, 41:50, 46:20)” JSem 22.2 (2013): 409–
425. 
10 Ross S. Kraemer, When Aseneth Met Joseph: A Late Antique Tale of the Biblical Patriarch and 
His Egyptian Wife, Reconsidered (Oxford: Oxford University Press, 1998): 307. 
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природном ћерком Путифара (Liber Jubilaeorum 40, 10; 
Testamentum Iosephi 18, 3; Genesis Raba 86, 3; Midraš ha-Gadol 
I, 596). У мидрашкој књижевности упућене су похвале 
Јосифовој супрузи, јер се пре брака обратила у монотеизам. 
Један мидраш укључује Асинету у галерији женских ликова 
сматране примерним иако потичу из других народа (Midraš 
Tadše 21). То што је Асинета припала египатској аристократији 
постао је основни предуслов хеленистичког текста (или 
есенског ?) Асинетина молитва, где је представљена као узор 
за прозелите.11 Приказујући брак Јосифа и Асинете као 
примерним, рабини су се орасположили  према обраћеницима 
у циљу да им приступ јудаизму учине што привлачнијим.12 
Други мидраш хвали Асинету поредећи је са библијским 
матријархама. Она је витка као Сара, лепа као Ревека и згодна 
као Рахиља (Midraš Agada;13 cf. Iosephus et Asenetha 1, 7-8). 

Често, међутим, пометња истоимених ликова је 
омогућила поистовећивање Асинетине матере са Путифаровом 
супругом. У Постању раба наводи се раби Јосуа бен Леви (III 
век после Христа) који вели да је Путифарова супруга сазнала 
путем астролошких предвиђања да ће њено потомство бити 
обезбеђено кроз Јосифа. Због тога њена осећања према 
јеврејском робу временом су постајала све јача. То ће се 
обзнанити, али не у смислу којим је она разумела 

                                                 
11 Shalom Goldman, “Asenath” in The Wiles of Women/The Wiles of Men: Joseph and Potiphar’s 
Wife in Ancient Near Eastern, Jewish, and Islamic Folklore (Albany, NY: State University of New 
York Press, 1995): 108; George R. H. Wright, “An Egyptian God at Shechem” in As on the First 
Day: Essays in Religious Constants (Leiden: Brill, 1987): 78. 
12 Tamar Kadari, “Asenath: Midrash and Aggadah” in Jewish Women: A Comprehensive Historical 
Encyclopedia (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 2007; on CD-ROM and 
online at http://jwa.org/encyclopedia/article/asenath-midrash-and-aggadah); Nahum M. 
Sarna, “Asenath” in Fred Skolnik and Michael Berenbaum (eds.), Encyclopaedia Judaica: Volume 
2: Alr–Az (Detroit, MI: Keter, 2007): 555. Видети и Nyasha Junior, “Asenath I.–II.” in Hans-Josef 
Klauck (et al.; eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol. 2: Anim–Atheism (Berlin: de 
Gruyter, 2009); Carsten Burfeind, “Asenath III.–VIII.” in Klauck (et al.; eds.), op. cit. 
13 Препричана лектира у Louis Ginzberg, Legends of the Jews: Volume 1 (translated from the 
German manuscript by Henrietta Szold and Paul Radin; Philadelphia: The Jewish Publication 
Society, 2003): 348, 423. 
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пророчанство.  Касније се Јосиф  оженио њеном ћерком која 
му је после родила децу испуњујући оно што се у звездама 
читало (Genesis Raba 85, 2).14 Другом приликом мидраш 
користећи се библијским лакунама у своју предност објашњава 
зашто је било потребно да Асинета постане Јосифова супруга. 
Она је спасла свог будућег мужа од смрти, и то у више 
наврата. Била је још малолетна када је, након једног разговора, 
изазвала Путифару сумње у мајчиним клеветама против 
Јосифа (cf. Midraš Abkir у Jalkut I, 146).15 Путифарова супруга 
тражи да се примени смртна казна за јеврејског роба. Асинета 
успева да одложи пресуду и да ублажи Јосифов притвор. 
Путифарова супруга покушава да га поново освоји обећавајући 
да ће га ослободити из затвора. Као и увек, Јосиф је одбацује. 
Рањена у свом поносу, она се свети покушавајући да га отрује. 
Асинетино посредовањо је поново потребно да би Јосиф био 
поштеђен, због тога касније она ће бити награђена, јер је 
постала његова супруга.16 Постање раба илуструје обрнутост 
истог дела – зашто је Јосиф заслужуо Асинету ? – Као 
примењивање једног од Соломонових изрека: „«У сваком 
напору (ʿeṣeḇ) има добитка (môṯār)» (Приче 14, 23): После 
страдања претрпљиних због жене свог господара, Јосиф је 
изборио победу. Зашто? Зато што је њену ћерку добио за 
жену.“ (Genesis Raba 89, 2). Овај коментар види Асинету као 
ћерку Путифарове супруге, а брак са Јосифом као накнаду за 

                                                 
14 Commento alla Genesi (Berešit Rabbâ) (introduzione versione note di Tommaso Federici, a 
cura di Alfredo Ravenna; Torino: Unione tipografico – Editrice torinese, 1978). 
15 cf. Origen, Adnotatio in Genesim 41, 45; Ginzberg, op. cit.: 368; Heinz Schreckenberg & Kurt 
Schubert, “Joseph and Asenath” in Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval 
Christianity (CRINT 3; JTECL 2; Assen and Maastricht: Van Gorcum; Minneapolis: Fortress 
Press, 1992): 226. ילקוט שמעוני מדרש על תורה נביאים וכתובים (online at 
http://www.tsel.org/torah/yalkutsh/). 
16 Solomon Liptzin, “Lady Asenath” in Biblical Themes in World Literature (Hoboken, NJ: Ktav, 
1985): 67–68. 
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искушења кроз која је прошао у дому бивших својих 
господара.17 

Ма колико да су дојмљиве ове приче о лепоти и 
племенитости Асинете, оне нису у потпуности задовољиле 
рабинске кругове, чији чувени представници нису били радо 
расположени да прихвате могућност мезалијансе између 
библијског јунака, спасиоца Јаковљеве породице, и ћерке 
паганског свештеника, идолопоклоника, који није у сродству 
са народом Авраама. Нити правда или искрена побожност 
жене обраћене у јудаизам није могла увек у потпуности 
надокнадити њено порекло ван изабраног народа. Из тог 
разлога била су потребна нова обрађивања библијских 
нарација које су имале као циљ да претворе Асинету у много 
прихватљивију супругу за Јосифа и погоднију мајку за 
Јефрема и Манасију, претке двоје израелских племена. 
Проширењем Јаковљеве породице, рабини су настојавали да 
Јосифову супругу учине потомкињом честитих библијских 
матријараха. Тако је настала легенда према којој је Асинета  
била плод љубави неприхватљиве (од браће) измећу Дине и 
Сихема (Soferim 21 [= 43b]; Targum Pseudo-Yonatan на Пост 41, 
45; 46, 20; Jalkut I, 134; Midraš Abkir у Jalkut I, 146; Midraš 
Agada [ed. Buber] 1, 97).18 Ранији облик ове легенде налази се у 
Пирке де-Раби Елиезер,19 агадски рад који је састављен у VIII 
веку и приписан једном тани („понављач“, „учитељ“) из II века 
после Христа. Према овом мидрашу сви синови патријарха 
Јакова, изузев Јосифа, рођени су са женским паром. Дина је 
родила Асинету, која је била предодређена да постане 

                                                 
17 Emmanouela Grypeou & Helen Spurling, “Potiphar: Joseph’s Father-in-Law?” in The Book of 
Genesis in Late Antiquity: Encounters between Jewish and Christian Exegesis (JCPS 24; Leiden: 
Brill, 2013): 334. 
18 Israel Drazin & Stanley M. Wagner, “Asenath in Early Jewish Literature” in Onkelos on the 
Torah. Understanding the Bible Text: Genesis (Jerusalem: Gefen, 2006): 456. 
19 У преводу: „Поглавља рабина Елиезера (= Eliezer ben Hyrcanus)“. Pirḳê de Rabbi Eliezer 
(translated and annotated with introduction and indices by Gerald Friedlander; London: Kegan 
Paul, Trench, Trubner, 1916). 
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Јосифовова супруга (Pirke de-Rabi Eliezer 36). Даље мидраш 
прича да је Јаков, пре слања Асинете даље од свог дома, везао 
јој око врата златну плочицу [дијадема, амајлија] имајући 
Божје име урезивано на њој.20 Бог поверава архангелу 
Михаилу21 задатак да узме Асинету и одведе је у Мисир у 
Потиферову кући, „јер је Асинета била  предодређена да 
постане супруга Јосифова“. Будући јалова, Потиферова 
супруга ју је одгојила као своју ћерку (Pirke de-Rabi Eliezer 38). 

Други мидраш препричава догађаје имитирајући 
епизоду из Књиге Постања о избацивању Хагаре и њеног сина 
(Постање 16, 1-16; 21, 9-21). Јаков и његова два сина Симеон и 
Леви сазнају да је Дина остала трудна са Сихемом и прете јој 
смрћу уколико би на свет донела плод њиховог сједињења. 
Приближавајући се време да роди, Дина тражи уточиште у 
дивљини где рађа дете. Након тога поставља ћерку под купину 
(seneh; cf. Излазак 3, 2-4; Поновљени закони 33, 16), пустињски 
грм од којег, према рабинским тумачима, долази име јунакиње 
(cf. Midraš Agada на Постање 41, 45).22 Даље прича о Асинети 
позајмљује одређене елементе из историје Мојсејевог 
детињства (cf. Излазак 2, 1-10).23 Орао, чије се гњездо налази у 
Египту, преузима напуштено дете и у лету одводи га у храму 
олтара у граду Он. Тамо је Асинета, под заштитом орлових 
крила, нађена од свештеника по имену Путифар. Будући 
неплодна, Путифарова супруга усваја девојчицу и набавља јој 
дојкињу (Rut Raba).24 Много година касније, када је Јосиф у 
земљи египатској спровео програм спасавања народа од глади, 
                                                 
20 Према другој верзији Јаков је произвестио на плочи епизоду из Сихема. Kadari, art. cit. 
21 Према другој верзији овај задатак био је поверен архангелу Гаврилу. Robert Graves & 
Raphael Patai, Hebrew Myths (New York: Greenwich House, 1964): 240. 
22 Wright, op. cit.: 73, 78; Judith S. Antonelli, “Asnat: Joseph’s Wife” in In the Image of God: A 
Feminist Commentary on the Torah (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1997): 114; Eisenberg, op. 
cit.: 29. 
23 Antonelli, op. cit.: 114; Mary Anna Bader, Tracing the Evidence: Dinah in Post-Hebrew Bible 
Literature (StBibLit 102; New York: Peter Lang, 2008): 23. 
24 Препричана лектира у Goldman, op. cit.: 107-108. Apud Victor Aptowitzer, “Asenath, the 
Wife of Joseph: A Haggadic Literary-Historical Study” HUCA 1 (1924): 246-247. 
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жене су му излазиле у сусрет бацајући пред њега различите 
дарове и одајући му тиме захвалност. Асинета, немајући шта 
да подари, бацила је плочицу, коју је он ухватио у ходу. Јосиф 
препознаје натпис и знајући да долази од његове сестричине 
ожени се њоме (Hadar и Daat на Постање 41, 45).25 Мидраш 
Агада на Постање 41, 45, види у Асинетином имену акроним, 
тим што свако слово одговара једној речи: ʾālep̄ долази од ʾōn 
(= Он или Хелиополис), где је Путифар био свештеник; sāmeḵ 
од seṯîrāh, „скривена“, јер је била држана у тајности због њене 
изузетне лепоте; nûn од nōḥemeṯ, „утешена“, јер је она плакала 
и усрдно се молила за њено ослобођење из дома Путифара 
паганина; и tāw од tāmmah, „савршена“ због њених побожних 
дела.26 

Предање о наслеђивању града Сихем од Јосифовог 
племена такође се повезује са успоменом на Асинету. Јосифов 
брак са ћерком Сихема, месног хананејског принца, оправдава 
њихову децу да станују у граду и његовим пределима.27 Према 
једном рабинском извору, док је Јаков живео у Египту, о њему 
је непрекидно бринула његова снаха Асинета. На њезину 
молбу Јосиф је повео своје синове оцу да их благослови 
(Midraš ha-Gadol I, 714).28 Рабини су учинили потребним 
учешће Асинете у благосиљању њених синова. У почетку, 
Јаков је оклевао да благослови Јефрема и Манасију, рођених 
од Асинете из стрепње мислећи да су они ванбрачни плод. 
Рабинска егзегеза чита Постање 48, 9 на следећи начин: „Они 
су моји синови, које ми је Бог дао «кроз њега» (bāzeh).“ 
Означене речи («кроз њега») у рабинским тумачењима се 
односе на уговор о браку. Песикта Рабати 3 (12a) јасно 
                                                 
25 Apud Ginzberg, op. cit.: 349; Graves & Patai, op. cit.: 237; Christian Frevel, „Gen 34,31 – »Ein 
stolzes Wort!«?“ in Kerstin Schiffner (et al.; eds.), Fragen wider die Antworten: Festschrift für 
Jürgen Ebach zum 65. Geburtstag (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010): 200. 
26 Ginzberg op. cit.: 368; David L. Jeffrey, “Asenath” in A Dictionary of Biblical Tradition in 
English Literature (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992): 59. 
27 Wright, art. cit.: 78; Ginzberg, op. cit.: 405; Bader, op. cit.: 24-25. 
28 Ginzberg, op. cit.: 402. 
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објашњава овај стих: „Јосиф је почео да моли говорећи: «Оче, 
моја деца су исто толико праведни као и ја. Они су моји 
синови, које ми је Бог дао кроз њу.» „Шта то значи кроз њу? 
Он је повео Асинету, њихову мајку, код његовог оца и рекао: 
«Оче, молим те, ради ове праведне жене».“29 Пре његове 
смрти, Јосиф је тражио од својих синова да сахране своју мајку 
Асинету поред Рахиље, његове мајке, чији се гроб налази у 
близини пута који води према Ефрати (Testamentum Iosephi 20, 
3).30 Углавоном сва горе поменута предања гледају да се 
Асинетина историја прекроји, тако да њен успон буде што 
упечатљивији, слично њеном мужу, омиљени лик аутора 
Књиге Постања. 

 

 
Бенџамину Вест. Јаков благосиља Јефрема и Манасију  
(1768),Allen Memorial Art Museum at Oberlin College  

(Охајо, САД). 
                                                 
29 Schreckenberg & Schubert, op. cit.: 231. 
30 Graves & Patai, op. cit.: 278; Antonelli, op. cit.: 130. 
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III. ХРИШЋАНСТВО 
 
У њиховој већини хришћанска предања о Асинети су 

преузета из јудејске књижевности, које их понекад развијају 
или тумаче. Ориген спомиње у Коментарима на Књигу 
Постања јеврејски апокриф, ненаведећи његово име, у коме су 
Јосифов господар и таст  сједињени у истој особи.31 
Александријски егзегета даље вели, позивајући се из истог 
извора, да је Асината теретила своју мајку пред оцем јер је 
Јосифу спремила замку која јој ипак није успела (види Midraš 
Abkir у Jalkut I, 146). Оригеново запажање је најстарији 
сачувани доказ који потврђује постојање ове верзије легенде о 
Асинети, иако првобитни извор није навођен. Наведени 
апокриф може бити један мидраш који је кружио у јеврејској 
заједници у Египту у свом грчком преводу.32 Међутим, за 
разлику од Оригеновог исказа, ова предаја се неће наметнути у 
светоотачкој егзегези „златног доба“. Свети Јован Златоусти 
тврди да треба разликовати Јосифовог господара и његовог 
таста, тврдећи да библијски аутор приписује двема особама 
различите професије.33 

Облици горе приказаних јеврејских предања се поново 
сусрећу у хришћанској литератури на различитим језицима. 
Каснији сиријски рукопис (VIII век), којег је Густав Опенхајм 
објавио у Fabuli Josephi et Asenethae (1886)34 и прештампаном 

                                                 
31 Origen, Adnotatio in Genesim 105. Origen, Omilii, comentarii şi adnotări la Geneză (ediţie 
bilingvă; studiu introductiv, traducere şi note de Adrian Muraru; TC 1; Bucureşti: Polirom, 
2006): 588-589. 
32 Nicholas R. M. de Lange, “Joseph” in Origen and the Jews: Studies in Jewish-Christian Relations 
in Third-century Palestine (UCOP 25; Cambridge: Cambridge University Press, 1976): 129; 
Grypeou & Spurling, op. cit.: 356. 
33 Iohannes Chrysostomus, Homiliae in Genesim 63, 4. Ioan Gură de Aur, Sfântul. Omilii la Facere 
(II) (traducere, introducere, indicii şi note de Pr. Dumitru Fecioru; PSB 22; Bucureşti: 
EIBMBOR, 1989): 297. 
34 Gustav Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethae apocrypha e libro Syriaco Latine versa (Berlin: 
Itzkowski, 1886): 4-5. Видети, такође: Pierre Batiffol, Le livre de la Prière d’Aséneth (Studia 
Patristica: Études d’ancienne littérature chrétienne 1–2; Paris: Leroux, 1889–90). 
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од Марка Филоненко (1968),35 чији је извор несумњиво 
јудејски, даје нам проширену верзију легенде са пуно 
различитим необичним детаљима о Асинети као Динине ћерке 
(види Rut Raba).36 Орао носи новорођенче из Ханаана и ставља 
га на олтар египатског храма, где је налази свештеник 
Путифар и његова супруга, који будући бездетни, усвајају 
Асинету као ћерку. Касније, након пресељења Јакова и његове 
породице у Египат, Дина препознаје повој у којем је повијала 
ћерку пре него што ју је орао отео.  Међутим, други извори 
заступају предање које познају Асинету као ћерку Пентефреса, 
египатског свештеника. Тачније, то је случај чувеног романа 
апокрифа јудео-хеленистичког порекла, распрострањеног у 
хришћанском свету, познат стручној литератури под именом 
Јосиф и Асинета или Асинета (I век пре Хр. – II век после 
Хр.).37 Непознати аутор романа оправдава брак Јосифа и 
Асинете спојивши тему „проширене породице“ (кроз 
прозелитизам) са темом конверзије (μετάνοια), често сусретана 
у јудејско-хеленистичкој књижевности.38 

На почетку романа аутор представља Асинету (Ἀσενέθ) 
као Пентефресову ћерку, свештеника у Хелиополису, и уштрб 
томе што је чини поштоватељком идола, приписује јој све 
врлине предвиђене у пропису лепоте јеврејске традиције. 
Испунивши осамнаест година, она превазилази у лепоти све 
девице земље (IosAs 1). Сваког пута одбивши бројне просце, 

                                                 
35 Marc Philonenko, Joseph et Aséneth: Introduction, texte critique, traduction et notes (StPB 13; 
Leiden: Brill, 1968): 36-37. 
36 Видети, такође: James L. Kugel, “Dinah Was Asenath’s Mother” in Traditions of the Bible: A 
Guide to the Bible As It Was at the Start of the Common Era (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1998): 435. 
37 О овом јудејско-хришћанском делу постоји богата стручна литература; опширније 
видети: Andrei A. Orlov, “Joseph and Aseneth” in Selected Studies in the Slavonic 
Pseudepigrapha (SVTP 23; Leiden/Boston: Brill, 2009): 261–262. Каталог библиотеке 
Хебрејског Универзитета у Јерусалиму (HUJI) обухвата 95 наслова на теми: „Joseph and 
Aseneth“. 
38 Trei apocrife ale Vechiului Testament: Iosif şi Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui 
Avraam (traducere, note şi prezentări de Cristian Bădiliţă; Iaşi: Polirom, 2000): 12. 
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Асинети је дражији усамљенички живот проведен са седам 
девица истог узраста у кули која се налази унутар дворишта 
палате њених родитеља (IosAs 1–2). Јосиф најављује своју 
посету. Она одбија да се уда за онога кога називају „сином 
пастира из Ханаана, одбаченог од оца свога“ и кога њезин отац 
цени као „верног мужа, уздржљивог, још увек девственог“ 
(IosAs 4, 7-9). Али, када први пут види Јосифа, Асинета 
испољава осећања дубоког жаљења због ранијег презира и 
врло брзо постаје лик мистичне драме (IosAs 6). Ни Јосиф није 
срећан када је први пут види. Иако је веома лепа, због 
неверовања остаје страна Јосифу. Међутим, он је благослови и 
моли се Богу за њезино обновљење (IosAs 8). Након Јосифовог 
одласка, Асинета је провела  седам дана у посту и покајању 
(IosAs 9–11). Осмог дана посвећује Богу један псалам у коме се 
наводе многи библијски мотиви (IosAs 12, cf. Псалми 135; 104; 
27; 142 и др.). Најзад анђео силази са неба (слично ономе из 
Књиге пророка Данила 10, 5-10), теши је јављајући јој да су 
њена молитва и њено покајање примљени, а она обновљена од 
Бога да постане супруга Јосифова (IosAs 16). Њено 
преображавање је обележено променом имена („Град 
уточишта“, πόλις καταφυγῆς) и блиставом новом одећем. Затим 
небеско биће причешћује Асинету  медним саћем „белог као 
снег“ (IosAs 17), старозаветни прототип Евхаристије (cf. 
Језекиљ 3, 3; Псалам 118, 103). Рој пчела „беле као снег“ 
обухвата Асинету вероватно намером да је очисте од 
паганских божанстава. Исти анђео објављује Јосифу у сну о 
Асенетином преобраћењу. Ове сцене садрже неколико 
симболичких значења која нису у потпуности дешифрована. У 
наредним поглављима, Асинета поново среће Јосифа, удаје се 
за њега и рађа двоје деце, што је споменут у Постању 41, 50-
52: Манасије и Јефрем (IosAs 18–21). 

Иако сцена венчања може послужити као срећни крај, 
књига садржи седам поглавља, која су саставни део наративног 
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тока романа. Аутор се ослања на епизоду из Књиге Постања о 
крвопролићу из Сихема (Постање 34). Фараонов син (први пут 
поменут у IosAs 1), смишља убиство Јосифово и отмицу 
Асинете са учешћем двојице Јаковљевих синова (Дан и Гад). 
Завера не успева, фараонов син умире, Јосиф постаје 
наследник, а потом краљ Египта. Асинета, за разлику од Дине 
није обешчашћена. Браћа злостављачи нису кажњени, јер се 
Асинета залаже за уважавање изреке моралног садржаја: 
„никоме не враћати зло за зло“ (IosAs 28, 4; cf. 1 Сол 5, 15; Рим 
12, 17). Уз ове речи апокриф Јосиф и Асинета пружа одговор 
на Постање 34, један од највише расправљених библијских 
текстова у хеленистичкој и јудејској литератури.39 

Применом методе типолошког тумачења, светоотачки 
аутори, посебно они сиријског језика, виде у Асинети праобраз 
Христове Цркве. У IV веку, Свети Афрахат Персијски и Свети 
Јефрем Сирин тумаче Јосифов брак са Асинетом (Постање 41, 
45) у особитом христолошком и еклезиолошком контексту: 
Јосиф је тип Христа, док Асинета предсказује Цркву сачињену  
од оних који потичу од народа.40 Свети Афрахат пише: „Јосиф 
се оженио ћерком нечастивог свештеника, и сам Исус је себи 
довео Цркву од нечистих незнабожаца“ (Demonstrationes 21, 
9). Свети Јефрем је саставио  химну у част града Јефрема, у 
коме посвећује неколико стихова млађем Јосифовом и 
Асинетином сину, библијском лику чије име носи: „Ти [= 
Јефрем] си син Асинете, кћи једног поганог свештеника. Она је 
символ Цркве народа“ (Hymni de Virginitate 21, 9).41 

У Православној Цркви литургијско сећање на 
„праведну Асинету, супругу прелепог Јосифа“ (apud Синаксар) 
                                                 
39 Standhartinger, art. cit.; Helen Schüngel-Straumann, “Joseph and Asenath: Genesis 41” in 
Herbert Haag (et al.; eds.), Great Couples of the Bible (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2006): 
160. 
40 Kraemer, op. cit.: 254. 
41 Rivka Nir, “Aseneth as the ‘Type of the Church of the Gentiles’” in Craig A. Evans,  H. Daniel 
Zacharias (eds.), Early Christian Literature and Intertextuality, Volume 1: Thematic Studies 
(JSOTSup 391; London and New York: T&T Clark, 2009): 109. 
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је недеља пре рођења Христа (Недеља светих праотаца), 
заједно са свим праведницима Старог завета (од Адама до 
Јосифа, вереника Пресвете Богородице) наведени у родослову 
Исуса у првом поглављу Јеванђеља по Матеју. У двема 
молитвама садржаних у православном обреду венчања (Света 
тајна брака) призива се пар супружника којег сачињавају 
Јосиф и Асинета са другим побожним паровима из Старог 
завета које је Бог посветио и благословио даром рођења деце.42 

 

 
Асинета роди Јефрема (мозаик, XIII век), 

Базилика Светог Марка (Basilica di San Marco), Венеција. 

                                                 
42 Требник (превео са грчког и црквенословенског Емилијан М. Чарнић; Крагујевац: 
Каленић, 1998): 51, 53. 
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IV. КЊИЖЕВНОСТ 
 
Слика чедног Јосифа доминирала је као омиљени 

књижевни лик у средњовековној европској драми, посебно у 
XVI веку. У овим позоришним комадима главна пажња је 
ограничена на сцени искушавања библијског хероја, док се 
Асинетино име ретко помиње. Први роман, имајући Асинету 
као главно женско лице (не и Путифарову жену), припала је 
чувственом немачком песнику и писцу Филипу фон Цезену 
(Philipp von Zesen, 1619–1689), насловљен Assenat (1670). Три 
године пре појаве овог ремекдела, још један немачки писац, 
Ханс Јакоб Кристофел фон Гримелсхаузен (Hans Jakob 
Christoffel von Grimmelshausen, 1621–1676), у свом роману Der 
keusche Joseph (= Чедни Јосиф, 1667), такође додељује 
Асинети средишњу улогу. Поменути аутори користили су као 
извор инспирације Свето Писмо, Тестаменти библијских 
патријараха (Testamenta XII Patriarcharum), дела Јосифа 
Флавија, хагадске интерполације на Књизи Постања, Куран и 
Сефер ха-Јашар. У XVIII веку, у коме је завладао 
рационализам, књижевна дела о Јосифу и Асинети која се 
позивају на романтичну машту су мање популарна и осредњег 
квалитета. На крају XIX века литвански јеврејски песник 
јидишког језика Елиакум Цунсер (Eliakum Zunser, 1836–1913) 
објављије знамениту драму Mekhiras Yosef (1874) у којој 
опевава Асинету, чедну девицу. Најважније дело XX века 
посвећено Јосифу, тетралогија Joseph und seine Brüder (= 
Јосиф и његова браћа, 1933–1943)43 немачког писца Томас 
Ман (Thomas Mann, 1875–1955) је разочаравајуће у погледу 
развоја Асинетиног лика. Ман посвећује скоро читав том 
искушењу које је Јосиф претрпео од Путифарове жене, 

                                                 
43 Преведено на српском: Томас Ман, Јосиф и његова браћа: 1. Приче Јаковљеве; 2. Млади 
Јосиф; 3. Јосиф у Египту; 4. Јосиф Хранитељ (с немачког превео Томислав Бекић; Нови 
Сад: Матица српска, 1990). 
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међутим Асинети, невести Јосифовој, посвећује само неколико 
страница.44 Најновији романи посвећени Асинети припадају 
ауторима: Alex G. Chappell (Joseph and Asenath, 2005), Sisi 
Theo (Conversations with Asenath, 2008) и Anna Patricio 
(Asenath, 2011). 

 

 
 

Јосиф и Путифарова жена (Wiener Genesis, Сирија, VI век), 
Аустријска национална библиотека (Österreichische  

Nationalbibliothek), Беч. 
 

 
V. УМЕТНОСТ 

 
У хришћанској уметности најранији сачувани портрети 

Асинете налазе се у Бечком кодексу Књиге Постања (Wiener 
Genesis), један од најпознатијих библијских рукописа у свету, 

                                                 
44 Liptzin, op. cit.: 68–73. 
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вероватно из Сирије прве половине VI века. Илустрације 
рађене у натуралистичком стилу, специфичном римском 
периоду сликарства, приказују међу осталим епизоде и ликове 
које нису присутне у Књизи Постања. Шрекенберг и Шуберт 
придају занимљиво тумачење илустрацији из рукописа на којој 
је представљена Асинета. У првој сцени (горе лево) не 
сусрећемо потешкоће у идентификацији ликова. Аутор је 
произвео тренутак када Јосиф бежи пред Путифаровом женом 
остављајући одећу иза себе (Постање 39, 11-16). Друга сцена 
(горе десно) приказује Јосифа, овога пута без одеће коју је 
носио у претходној сцени, гледајући према вратима кроз која 
је изашао.  Супротно се налази  гатара лако препознатљива јер 
јој је одећа окићена са звездама и покривач на глави украшен  
симболима сунца и месеца; вретено које врти подсећа на грчке 
богиње судбине (Μοῖραι). Жена обучена у црвено држећи 
огледало је Путифарова супруга. Дете у колевци са златном 
тијаром (или дијадемом) на глави не може бити друго него 
Асинета. Доња половина слике вероватно приказује садржај 
визије астролога, где се, такође, појављује жена која врти 
вретено, симбол судбине (fatum), и која може бити Путифарова 
жена. Оба детета су мушког пола, и вероватно представљају 
двојицу Јосифових синова, о којима, према Мидрашу, 
Путифарова супруга не зна да ли ће они бити њени или 
Асинетини.45 У другој илустрацији у којој Јаков благосиља 
Јефрема и Манасију, лево од Јосифа је женска фигура, о чијем 
присуству у овом тренутку библијски текст (Постање 48) не 
говори ништа и у којој се несумњиво може препознати 
Асинета.46 Верује се да извор инспирације за илустрације у 
рукопису могу бити популарна хришћанска литература и 
јудејски коментари на библијски текст. Мозаик који приказује 
сцену рођења Јефрема види се у Базилици Сан Марко у 

                                                 
45 Schreckenberg & Schubert, op. cit.: 226. 
46 Ibidem: 231. 
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Венецији. Такође, Асинета је приказана у Јаков благосиља 
Јосифове синове (1656), рад који је насликао Рембрант 
(Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606–1669), једно од ретких 
дела која укључују библијску матријархију у ову сцену.47 
Други рад са истом темом припада англо-америчком сликару 
Бенџамину Вест (Benjamin West, 1738–1820) израђен у 
неокласичном стилу, у периоду од 1766. до 1768. године. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Подузето излагање показује посебно место које 

Асинета заузима у јудејској и хришћанској  аретологији као 
пример доброг и врлинског понашања. Иако јој библијски 
наратор посвећује врло скромну пажњу, то јој уопште није 
спречило завидан успон међу најистакнутијим старозаветним 
личностима у потоњим стваралаштвима егзегетског карактера. 
У разноликим изложеним портретима Асинети се одају 
похвале: она је искрена обраћеница или родољубива ћерка 
свога народа, прекрасна и одана супруга, али истовремено 
брижна мајка и вредна снаха, савршено испуњавајући све 
породичне улоге које јој надахнути аутор Књиге постања 
приписује. Управо због таквих племенитих особина нису 
случајно Свети Оци препознали у чедности овог лика праобраз 
(προεικόνιση) Христове Цркве. 
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ОТВАРАЊЕ НОВИХ ТЕОЛОШКИХ 
ХОРИЗОНАТА 

(О САВРЕМЕНОЈ ПОТРЕБИ ЗА 
АПОЛОГЕТИКОМ И МИСИОЛОГИЈОМ) 

 

Питање постојања Бога, као научни или чисто 
теолошки проблем, обузимало је људске умове, како се чини, 
од самог настанка писмености и философије у свим деловима 
света. Савремена интелектуална борба западног хришћанства 
са философским и научним атеизмом није ништа друго до 
наставак старих сукоба који нису били решени у своје време 
нити ће, по свему судећи, бити решени у будућности. 
Интересантно је да се атеизам ретко јављао у агресивним 
облицима тамо где није постојала организована религија. Са 
друге стране, стриктно кастински устројен хиндуизам (са 
својим ведистичким и браманистичким стадијима еволуције) 
изазвао је реакције одређених атеистичких школа индијске 
философије, затим у атеистичком будизму, атеистичком 
ђаинизму, итд. Слично томе, апсолутистички царски култ у 
древној Кини довео је до одбацивања теизма у 
конфуцијанизму и таоизму (наравно, не рачунајући фузије ове 
две философије/религије са народном побожношћу). На Западу 
ствари нису текле неким другачијим, посебним током. 
Просветитељство је, иако суштински позитиван покрет за 
обичног човека, често на оптуженичкој клупи у судском спору 
између организованих (црквених) хришћанских деноминација 
и савремене науке. Такође, атеистички комунизам је у великим 
пределима Европе годинама представљао религију као нешто 
назадно, зло, штетно за друштво и појединца, научно 
неосновано и у суштини непотребно.  Појава тзв. „новог 
атеизма“ је, стога, природна последица наметања „научне“ 
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супремације изнад свих осталих животних ставова на Западу, а 
затим и у целом свету. 
 Један проблем који постоји у источном хришћанству, па 
и у нашој Цркви, јесте лоше промишљена апологетика. Заиста, 
она није постигла оне циљеве које је сама себи поставила, нити 
је успела успоставити органску повезаност са осталим 
теолошким дисциплинама без које, како се често чује у 
теолошким круговима, нема праве теологије. Ова тврдња има 
смисла: догматско богословље, литургијско богословље, 
пастирско богословље, мисионарско богословље, патрологија 
и остале „битније“ теолошке дисциплине не могу да стоје 
самостално, без ослањања на заједнички темељ – Богочовека 
Исуса Христа. Бесмислено је говорити о супериорности, нпр. 
догматике над литургиком, или патрологије над догматиком, 
будући да предмет интересовања једне теолошке науке не 
може бити нешто независно од Богочовека. Другим речима, 
један аспект Богочовека, по нашем скромном мишљењу, не 
може бити важнији од другог аспекта Богочовека – Богочовек 
је, једноставно, Богочовек. Какво је, онда, место апологетике у 
овој одлично осмишљеној мрежи наука од којих је свака 
пуноправна теологија? Историјски гледано, апологетика је 
најстарија научна дисциплина у хришћанској теологији, па се 
због тога не може ниподаштавати нити одбацивати као 
непотребна. Управо је историјско искуство Цркве темељ њеног 
постојања: најважнији списи Отаца нису систематска излагања 
вере ради систематских излагања вере, већ управо апологетске 
расправе са онима који су нападали Цркву, па су исти ови 
апологетски списи служили као инспирација за формулисање 
(или кристалисање) хришћанских догми у периоду 
Васељенских сабора. То нам говори да се Оци нису 
устручавали од дијалога са неистомишљеницима нити 
игнорисали претње по Цркву, њено учење и (ово се не може 
никада превише нагласити) њено стадо.  Стадо је императив; 
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оно има задњу реч у Цркви јер без изговореног „амин“ тог 
истог стада клир не може учинити ништа на своју руку (или је 
бар тако у теорији). Ово је битно из више разлога. Наиме, код 
Отаца не срећемо изливе гордости, као да су, нпр. писали 
апологетске расправе због личног сукоба са 
неистомишљеником; напротив, Оци су реаговали на тај начин 
само онда када је у питању било стадо.  Неки александријски 
свештеник Арије вероватно никада не би био примећен да 
своје погрешно учење није проповедао народу. Другим 
речима, тек онда када је у питању чистоћа вере, и то народна 
чистоћа вере, Црква је позвана да реагује на апологетски 
начин. 
 С обзиром на речено, шта је оправдање за недостатак 
апологетике у плану и програму богословских школа у 
Српској православној цркви? Да ли је Црква (а притом, 
свакако, мислимо на народ и клир, без њиховог вештачког 
раздвајања) ослобођења претњи? Неискрено би било 
одговорити да је то разлог за игнорисање апологетике. Ако је 
тако, да ли је могуће да разлог лежи у непостојању адекватних 
уџбеника за апологетику? То је немилосрдна истина, али она 
није ни близу правом разлогу. Из наше скромне перспективе, 
за коју се не усуђујемо тврдити да је апсолутно истинита, али 
није ни апсолутно неистинита, апологетика се више не изучава 
у богословским школама због недостатка кадра који би се 
могао озбиљно ухватити у коштац са савременим научним 
теоријама које су наводно претња по хришћанство.  Узмимо за 
примере теорију еволуције и теорију о великом праску (Big 
Bang) – да би један теолог схватио шта говоре ове две теорије, 
он не може остати само теолог већ мора постати биолог и 
физичар. Ниједна од ове две изузетно важне теорије не може 
бити оповргнута или потврђена само на темељу теологије јер 
на њој нису ни засноване. Проблем је што велики број 
изузетно угледних научника у савременом добу користе обе 
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ове теорије да би приказали хришћанство као назадни верски 
систем који верује да Земља и човек нису старији од 6 до 7 
хиљада година, упркос научним доказима који говоре 
супротно.  То, свакако, не значи да је теологија сиромашна и 
да су јој потребне физика и биологија (мада нису ни на одмет), 
него нам говори да један православни пастир, као и сваки 
православни хришћанин, треба да буде човек отвореног ума, а 
не ускогруди и ускоумни фанатик, непријатељ свега што није 
православно.  Са таквим појединцима се свако од нас 
свакодневно сусреће, па није потребно посебно објашњавати 
зашто је фанатизам сам по себи рушилачки фактор, нарочито у 
Цркви. Дела фанатика говоре за себе. 
 Још једна битна чињеница јесте да је апологетика била 
последња спона између теологије и савремених наука. 
Погледамо ли Апологетику нашег величанственог Лазара 
Милина, видећемо да аутор у њој покушава успоставити 
искрен и креативан дијалог Цркве са светом, и то на темељу 
науке, што само по себи није нелегитимно.  Наиме, то се 
појединцу може свиђати или му може сметати, али нема 
ниједног чврстог аргумента против употребе науке у сврху 
уздизања теологије. Питање научног „оправдања“ религије, 
како стоји у поднаслову Милинове Апологетике, сасвим је 
друга ствар. Да ли је теологији нужно да се некоме правда? 
Могуће, али само у историјском контексту, и то на Западу, не 
на Истоку. Колико нам је познато, Црква која себе назива 
православном никада није имала инквизицију, никада није 
спаљивала „вештице“ на ломачама, никада није позивала на 
крсташке ратове и убијања иноверних и инославних, никада се 
није излагала непотребном сукобу са науком нити је 
кажњавала научнике само због тога што се њихове теорије 
нису слагале са геоцентричном сиком (или илузијом) света, 
итд. Свакако, појединци јесу чинили грешке у настојању да 
трендове западне теолошке мисли насилно претворе у источне, 
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али Црква никада није заузела, нпр. чврст догматски став о 
Земљи као центру Универзума. Источна мисао је у тим 
стварима била далеко опрезнија или, боље рећи, отворенија од 
западне. Чињеница је да Римокатоличка црква сада поседује 
сопствене опсерваторије и активно учествује у савременој 
науци преко мултидисциплинарно образованих клирика, што 
јој у великој мери обезбеђује репутацију научно 
„осавремењене“ црквене заједнице. Проблем се враћа на 
Исток: какво је стање нашег дијалога са савременим светом 
који је, хтели ми то признати или не, у највећој могућој мери 
утемељен на достигнућима природних наука? 
 Уколико пажљиво проучимо томове Апологетике 
покојног проте Лазара Милина, ствар нам у извесној мери 
постаје јасна. Теорије са којима је наш велики апологетичар 
ступао у дијалог до данас су изгубиле на значају чак и у свету 
науке. Заиста је бесмислено приморавати ученике богословија 
и студенте богословских факултета да изучавају као актулено 
нешто што, једноставно, није актуелно већ деценијама. 
Проблем је, дакле, у недостатку адекватног уџбеника, али 
проблем није оправдање. Достојан наследник задатка који је 
прихватио велики Лазар Милин до данас се није појавио.  О 
узроцима оваквог стања може се расправљати на стотинама 
страница, нпр. о лошем образовању у основним и средњим 
школама где се изучавају природне науке, али то није наша 
тема. Овде настојимо осветлити један мрачни кутак у којем 
стоји скривени конзервативизам, постављен насупрот 
стварима које не би требало искључивати из теолошке мисли. 
Те ствари су, наравно, достигнућа савремене науке. 
 Бројни теолози су констатовали проблем незаинтересо-
ваности за свет „изван“ Цркве, међу првима Јован Мајендорф 
који је критиковао постепено гашење мисије међу иновернима. 
Поједини савремени теолози беже од оваквог закључка, па 
сматрају да се оправдање за слабу мисионарску активност 
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налази у недостатку новчаних средстава (sic!). Са друге стране, 
примери великих православних мисионара, нпр. светог 
Николаја Касаткина, говоре нам да финансијска подршка 
матичне Цркве није никакав изговор за мисију. Потребна је 
само добра воља и вера у Бога, а Христос нас поучава да Бог 
брине чак и за врапце. Оправдање, дакле, неповратно пада у 
воду и тоне у мрачне дубине нелогичности. Не смемо 
дозволити да материјално богатство буде темељ или препрека 
било чега у Цркви. Слично је и са апологетиком: за изучавање 
савремене науке потребна је само добра воља. Нису потребне 
посете бечким, лондонским, ватиканским или њујоршким 
библиотекама – све нам је доступно простом претрагом на 
Google-у, при чему не мислимо на странице википедије већ на 
огромне интернет библиотеке препуне научних књига, 
чланака, есеја, итд. Једино што је нужно пре такве претраге 
јесте знање енглеског језика, што није посебно тежак задатак. 
Друго питање које неко може поставити јесте могућност споја 
теологије са природним наукама у, условно речено, каријерама 
православних теолога. Заиста, много сигурнији пут за „пробој“ 
у врх савремене православне теологије јесу докторати из 
догматике или патрологије. Присетимо се, ипак, да је велики 
Георгије Флоровски објављивао не само теолошке радове, него 
и радове из биологије. Можда ови његови биолошки чланци 
нису фамозни као теолошки, али то није битно; битно је 
истаћи да наши велики теолози нису били искључиви према 
свему што није теологија.  
 Још једно питање је вредно постављања, а у истом духу 
са претходним пасусом: шта, заправо, није теологија? Где стоје 
границе научне дисциплине коју називамо теологијом? У 
академском смислу, свима нам је јасно шта се подразумева под 
речју теологија. Међутим, шта теологија искључује у њеном 
личном, духовном доживљају у људима? Искрени теолог ће 
добро промислити пре но што одговори на ово питање. По 
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нашем скромном мишљењу, једини прави одговор би био: 
„Теологија нема границе. Све што је Божија творевина – 
предмет је теологије“. Уколико овај одговор прихватимо као 
тачан, онда у већој мери постаје јасно зашто, нпр. астрономију, 
биологију, физику, математику, хемију и антропологију 
можемо посматрати кроз призму богословља. Један 
астрофизичар ће, рецимо, човека посматрати као продукт 
органске хемије засноване на остацима експлозије супернове, 
иако је човек примарно интересовање антропологије; 
антрополог ће свемир посматрати као човеково животно 
окружење (иако је свемир примарно интересовање астронома 
или астрофизичара), биолог ће посматрати, субатомске 
честице, атоме и молекуле разних елемената да би схватио 
како утичу на органску хемију (иако је квантна механика 
занимање физичара), итд. Зар теологија не може обухватити 
све ове дисциплине? Зар се не може рећи да су све поменуте 
науке само изрази људског интересовања за Божије дело у 
којем живимо? Ако је тако, онда теологија дефинитивно има (и 
мора) нешто рећи о новијим схватањима света као Божијег 
космоса. 
 Апологетика је покушала да поменута октрића како-
тако доведе у склад са теологијом. Прецизније речено, 
апологетичари су изучавали оно што су откривали научници и, 
дивећи се величанствености уметничког дела великог 
Уметника, тврдили да ова открића упућују на Бога као Творца, 
без Којег ништа у овом тамном свемиру испуњеном енергијом 
и материјом, укључујући и најинтелигентнији облик живота за 
који знамо (човека), нема смисла. Човек је биће које тражи 
смисао, а Бог је Биће које тај исти смисао обезбеђује. Баш као 
што западни апологетичари падају на питању природног зла у 
дебатама са атеистима, тако и атеисти падају на питању 
животног смисла – свет без Бога може бити леп, шарен, 
испуњен занимљивим галаксијама, небулама и неутронским 
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звездама, али је обесмишљен и јадан. Апологетика је, стога, 
била одлична спона између теологије и науке која је човеку 
помагала да мору нових открића да смисао, веће значење од 
пуке егзистенције у складу са законима физике, али јој је тај 
задатак, наизглед, био споредан. 
 Једна од чудних појава у апологетици била је тешко 
објашњива потреба нападања других религија и доказивања 
супериорности хришћанства у односу на све остале верске 
системе. Ова појава је довела до тога да велики број 
православних богослова апологетику схвата управо на тај 
начин – као доказивање истинитости хришћанства насупрот 
лажности свих осталих религија.1 По свему судећи, то је био 
још један од разлога за искључивање апологетике из 
образовног система Српске православне цркве, након чега је 
она замењена историјом религија, али се као уџбеник за овај 
предмет и даље користе два тома Апологетике Лазара Милина. 
Тек се у ове две књиге види колико је лоше изворе 
информација наш велики апологета имао када је писао о 
религијама. На пример, у другом тому се наводи да су будисти 
преузели богињу Гван Јин из хиндуизма и да су њени прикази 
толико неморални да би изазвали саблазан међу хришћанима. 
Ради се, заправо, о бодисатви који је изворно будистички и 
није преузет из хиндуизма, већ је дуговековном проповеђу 
будистичке науке од Индије до Јапана постао женски 
бодисатва који се одликује нежношћу, саосећајношћу, 

                                                 
1 Недавно је писац ових редова имао прилику да са једним теологом води 
разговор о апологетици, током којег је са обе стране утврђено да је 
повратак апологетике у богословске школе неопходан. Међутим, након 
наше оцене, засноване на Мацукасовом мишљењу да савремена 
апологетика није извршила задатак који је сама пред себе поставила, 
саговорник је изнео пример Доситеја Обрадовића који је „помоћу 
апологетике“ оповргнуо неког римокатоличког богослова. Управо је у 
таквим ставовима садржано целокупно погрешно схватање апологетике као 
науке која нам пружа аргументе за свађу са иновернима и инославнима. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

48 
 

чедношћу, итд (ово су били типично женски атрибути у мисли 
старих Кинеза, па је због тога мушки бодисатва 
Авалокитешвара постао женски бодисатва Гван Јин у Кини, 
или Канон у Јапану). Занимљива је чињеница и да су јапански 
хришћани у време гоњења под шогунатом Токугава скривали 
лик Пресвете Богородице управо помоћу кипова богиње 
Канон. Она је била нешто најсличније Богородици што су 
имали у својим старим религијама, па су, плашећи се да их 
агресивни гонитељи не разоткрију, урезивали ситне крстове на 
позадини кипова тзв. Марије Канон, тиме покушавајући да у 
својим домовима обезбеде било какве хришћанске симболе 
под плаштом шинтоистичке и будистичке иконографије. 
Дакле, теорија да би се хришћани саблазнили њеним 
„неморалним“ изображењима, једноставно, није тачна. Још је 
много нетачних података у нашим садашњим уџбеницима за 
историју религија, нпр. да су древни Кинези били монотеисти, 
да ђаини јеретике називају тиртанкари (тако, заправо, називају 
своје духовне хероје, светитеље), да је Буда умро од 
свињетине, итд. Укратко, проблем са уџбеницима није решен 
ни претварањем апологетике у историју религија. 
 Дијалог Цркве са религијама је неопходна ствар, али тај 
дијалог није основна тема нашег есеја. Пример којим смо 
илустровали нашу тврдњу о некомпетентности поменутих 
апологетика служи само као доказ да апологетика не може и не 
сме бити агресивна. Уколико је таква, сигурно ће запасти у 
озбиљне грешке и неће имати ни зрна научне вредности. 
Слично је и са природним наукама које захтевају пажљиво 
промишљање наших теолошких ставова које настојимо 
супротставити или ускладити са одређеном научном теоријом. 
Једна крајност јесте апсолутно одбацивање свега што је 
утврдила наука и замењивање савремене космологије 
библијском космологијом. Наиме, никада не треба заборавити 
да ниједан део Библије није пао с неба, као Кур'ан у исламу, 
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већ је писан од стране људи под инспирацијом Духа Светога. 
Зато није чудно што су тадашња (и за то време апсолутно 
савремена) схватања света ушла у Библију. Ми данас знамо да 
Земља није равна плоча, па можемо почети од те чињенице 
читаву расправу о различитим космологијама (космогонија је 
сасвим друга ствар). Друга крајност је прихватање свих 
научних теорија и повлачење у још увек необјашњене 
феномене да би се ту некако угурао Бог. Ово је вероватно још 
већа грешка од прве крајности, будући да се ради о теорији 
„God of the gaps“, која Богу оставља места у одређеној 
мистерији само до оног тренутка док научници не објасне ту 
мистерију и тако оставе Богу ове теорије све мање и мање 
места у свету. Чини нам се да велики број православних 
апологетика залази у ову другу крајност. Довољно је погледати 
катастрофалне покушаје апологетике појединих руских 
апологетичара који основну инспирацију имају у заиста 
погрешним и пре екстремистичко-протестантским него 
православним писанијима једног америчког апологетичара. 
 Радови веома популарне „четворице коњаника новог 
атеизма“ одавно су дошли код нас. Ричард Докинс, Сем Херис, 
Кристофер Хиченс и Денијел Денет – највећи проповедници 
атеизма у нашем времену (уз изузетак сада већ покојног 
Хиченса) чести су учесници популарних дебата са 
хришћанским и исламским апологетичарима. Њима се може 
придружити и Лоренс Краус, амерички астрофизичар и 
космолог који се прославио популарном књигом „Физика 
Звезданих стаза“, да би данас већину времена утрошио на 
оповргавање хришћанства. Међу озбиљнијим хришћанским 
апологетама, пак, истичу се Вилијам Лејн Крег и Алистер Мек 
Грат, од којих је други оксфордски професор са докторатима 
из теологије и природних наука, достојни наследник великог 
хришћанског писца и апологете К. С. Луиса. Његове две књиге 
„Докинсов Бог“ и „Докинсова заблуда“ (пародија на наслов 
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Докинсове књиге „Заблуда о Богу“) изузетно су добре студије 
у којима не настоји да просто брани хришћанство од 
Докинсових заиста агресивних напада на религију, већ 
анализира његове аргументе и у већини случајева успева да 
негира њихову валидност на основу самих природних наука. 
 Коњаници новог атеизма, иако не представљају неки 
посебан напредак у атеизму по питању аргументације и научне 
утемељености, ипак добијају огроман медијски простор и већ 
су постали омиљене хуманистичке фигуре у популарној 
култури на Западу, као какви Марвелови суперхероји. Не без 
разлога, представљени су као племенити борци за ослобођење 
света од религијске репресије и мрачњаштва. Вероватно им 
треба честитати на храбрим изјавама против кршења људских 
права у исламским земљама које упражњавају екстремне 
облике шеријатског закона, осуде америчких „хришћанских“ 
екстремиста (телеванђелисти, расистичка „хришћанска“ 
удружења, агресивна хомофобија), противљења америчкој и 
НАТО агресији против Ирака и осталих поробљених земаља, 
итд. Међутим, ово нису ствари које не би осудио било који 
психички здрав хришћанин. Проблем лежи у њиховом 
изједначавању верског есктремизма са религијом уопште, што 
се вероватно најбоље види у њиховом нападу на ислам. 
Неретко ће неко од ових атеиста у недостатаку арумената за 
стављање знака једнакости између ИСИС-а и свих муслимана 
прибећи начину упражњавања шеријата, нпр. у Саудијској 
Арабији, где се до дан данас врше погубљења за вештичарење, 
хомосексуалност, напуштање ислама, женама није дозвољено 
да возе аутомобиле, третиране су као грађани другог реда, итд. 
Свакако, не чине сви муслимани исто што чини један од 
најважнијих америчких војних савезника на Блиском истоку – 
Саудијска Арабија (вероватно су у Либији рађене горе ствари). 
Нови атеисти ће сличан рецепт употребити за осуду 
хришћанства. Изједначавање заборављених крсташких ратова 
са још увек актуелним концептом џихада је најчешћи аргумент 
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за доказивање историјске искварености хришћанства. Такође, 
инквизиција се пореди са шеријатском забраном напуштања 
ислама, итд. Укратко, основна одлика следбеника новог 
атеизма јесте доказивање непостојања Бога због онога што 
чине следбеници ове или оне религије. 
 Нешто озбиљнији аргументи нису продукт размишљања 
Докинса, Хиченса, Денета и Хериса. Стивен Хокинг је 
релативно скоро запањио јавност својом тезом да је свет могао 
настати и без Бога, тј. да је Бог апсолутно непотребан у 
стварању. Анализирајући стање Универзума у самом тренутку 
његовог настанка и секунд „раније“, Хокинг закључује да, с 
обзиром да пре великог праска нису постојали ни време ни 
простор, Бог није имао времена да каже „нека настане“. 
Наравно, ово је веома упроштено (и, искрено признајемо, 
помало неприкладно) упроштавање Хокингове теорије, али је 
игнорисање хришћанског учења о Богу који је изван времена и 
простора такође неприкладно.  Још једна омиљена теза нових 
атеиста јесте постојање природног зла као доказ за 
непостојање Бога, што заиста јесте велики камен спотицања за 
западне апологетичаре. 
 Још једном вреди поновити да ови аргументи већином 
нису ништа ново, него су само рециклажа старих аргумената о 
којима се расправља вековима. Ствар је у извођењу закључака 
на основу научних открића: иако свако појединачно откриће 
стоји само за себе и ни у ком случају не може доказати или 
оспорити постојање Бога, атеистичка и теистичка 
интерпретација пружају нове могућности за нове сукобе. На 
срећу (ако је то овде прикладан израз), жестоки сукоби између 
науке и теологије још увек нису прешли на Исток. Сигурни 
смо, пак, да ће се тај прелазак десити релативно брзо, 
првенствено захваљујући великој дистрибуцији Докинсове 
„Заблуде о Богу“ на нашем говорном подручју, али и 
повећаној активности домаћих атеиста (кроз удружење 
„Атеисти Србије“ и сличне организације са планом рада који 
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се састоји у дељењу „некрштеница“ и „раскрштеница“ онима 
који су постигли некакво антирелигијско „просветљење“). Ове 
чињенице за сада јесу занемарљиве, али нам историјско 
искуство говори да је „боље спречити него лечити“, и то на 
конкретно дефинисане начине. 
 Једна грешка коју често чинимо јесте неосновано 
запостављање народа у теолошком образовању. Веронаука и 
проповеди, истини за вољу, чине доста добра, али је то 
недовољно.  Вероватно ће се свако ко чита овај есеј присетити 
реченица „не треба народу о томе причати“ или „не могу то 
они разумети“. Чему овакав став? Зар је наш народ толико 
необразован да не може схватити бар мало „догматике“ и 
„етике“? Уколико јесте, онда није крив народ, или је циљана 
публика она са просечном или слабијом интелигенцијом, а 
знамо да то није тачно.  Један нараштај пролази, а други 
долази – све више младих похађа факултете, тј. добијају 
академско образовање, а неретко прихватају и идеје које ни у 
ком случају не долазе изнутра, из традиционалног српског 
православног етоса, већ из „етоса“ неких других друштава. Не 
трудимо се да пишемо строги и уштогљени научни рад, па 
молимо читаоце да нам опросте због употребе „приземнијих“ 
примера, али их је неопходно поменути због констатације 
реалног чињеничног стања. Народ који називамо 
„светосавским“ све мање зна о том истом Светом Сави; 
животна философија Светог Саве има све мање утицаја у 
нашем друштву, док животна „философија“ представника нове 
поп (не)културе узима све већег маха у српском народу.2 Ретко 
се може чути глас против оваквог тренда у нашем добу. Дакле, 

                                                 
2 Занимљива нам је била акција Римокатоличке цркве у једном хрватском 
граду, усмерена против „метал музике и употребе марихуане“. По нашем 
скромном мишљењу, „неморал“ метал музике давно је почео да се стиди 
пред „моралом“ турбо-фолк (не)културе која управо безобзирним и 
запањујуће дрским пропагирањем греха заслужује да се назове 
сатанистичком. 
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стадо чији смо приоритет истакли на почетку есеја није баш 
најбоље чувано.  Уколико је и тачно да народу недостаје 
образовање и здрава етика, онда су православни пастири ти 
чија је дужност да усмере људе ка правим вредностима, без 
устручавања и изговарања. Како рекосмо, за одређене ствари 
је потребна само добра воља. Можда ће неко други имати 
више стрпљења и „елана“ да људе поучи нечему другом, 
нечему што у суштини није хришћанско ни људско.  
 Како се у читаву тему уклапа апологетика? Једноставно, 
она је јединствен начин на који Црква успоставља контакт са 
другим и другачијим мишљењима и ступа са њима у 
креативни дијалог. Научни атеизам није нешто ново ни нешто 
страно нашем историјском искуству – исти је као у доба 
комунизма, с том разликом што сада долази без очигледног 
политичког одјејанија. Вероватно му се може приписати 
секуларизам и хуманизам, мада то нису вредности које 
представљају било какве препреке за Цркву, нарочито када се 
говори о бризи за добробит обичног човека. У недостатку 
неког политичког система који би био апсолутно хришћански, 
било каква устајања против демократије, хуманизма и 
секуларизма су контрапродуктивна (јер се Црква често 
повезује са монархизмом у умовима „прогресивних“ 
политиколога). Са друге стране, активније бављење 
пастирским и мисионарским богословљем отвара нам нове 
хоризонте теологије – разнолики народ којем је у наше време 
једно од ретких преосталих везивних ткива управо 
православно хришћанство.  Брига о стаду Христовом није 
нимало лак задатак, због чега је апсолутно на месту теорија о 
Божијем призвању. С тим на уму, приоритет у релацијама 
једног теолога са било чим и ким добијају Бог и народ, чиме се 
остварује идеал човекољубља, а заједно са народом и идеал 
богољубља – у заједници једни са другима ступамо у 
заједницу са Христом. Притом не дајемо временску предност 
успостављању првог или другог –љубља, а то наглашавамо 
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знајући да много људи воли игру речима, па се од просте 
изјаве која не претендује на теолошку узвишеност направи 
изјава која, извучена из контекста, може изгледати као нешто 
претерано озбиљно.  
 Ово је, једноставно речено, позив на размишљање: да 
ли смо учинили све што је у нашој моћи да не искочимо из 
воза времена којем смо подвргнути као и сви остали? Да ли 
постоји још начина вршења мисије од оних на које смо 
навикли у протеклим вековима? Да ли се прихватање нових 
метода може изједначити са модернизмом од којег многи беже 
као од нечег злог? Питања су многа, а одговор може бити само 
„да“ или „не“. На крају нам свима остаје оно због чега смо на 
првом месту и сабрани око исте Чаше, а то је вера. Сви ћемо 
спремно рећи да верујемо у Бога и да верујемо Богу, али не 
смемо очекивати да ће Бог урадити и наш део посла, будући да 
ништа што се чини у Цркви није изван богочовечанске 
синергије. Другим речима, нешто је и на нама, људима. Стога, 
подстицање дијалога и креативности постају приоритети у 
данашњем деловању Цркве, што даље подразумева активну 
заинтересованост, помоћ и бодрење у развоју сваког члана 
Цркве понаособ. Само на тај начин, пуштањем човека да 
изрази стање своје душе, можемо знати шта је човеку потребно 
и која су његова питања, па тек онда можемо дати одговор. 
Несумњиво, једини најбољи одговор на сва егзистенцијална 
питања јесте Христос, али је најпре потребно чути питање. 
 
 

Ведран Голијанин, МА 
Православни богословски факултет 

Светог Василија Острошког 
Универзитета у Источном Сарајеву 
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ 
ПРАКСЕ 

 
 
 

МИРОМ ГОСПОДУ ПОМОЛИМСЈА 
(У МИРУ ГОСПОДУ СЕ ПОМОЛИМО) 

 
 У свету скоро да не постоји чешће помињана реч 

од речи - “мир”. Ова реч изговара се у политичким говорима, 
дипломатској преписци, на међународним конференцијама, 
међусобним сусретима државника, али и у свакодневном 

животу међу тзв. обичним људима. Али, мира нема па нема. 
Где је мир и, заправо, који је то мир који нам је истински 

потребан? 
Невероватно колико је наша служба испуњена 

молитвама за мир и тражењима истог! Само у једној почетној 
јектенији (која се и назива „мирна“ ), реч „мир“ се среће више 
пута. То је и почетно „Миром Господу помолимсја“, које би 
правилније било превести са грчког „у миру Господу 
помолимсја“. То је затим и следећа молитва за вишњи мир, тј. 
за мир који долази одозго, од Бога. Потом – за мир целог света, 
што на руском („о мире всего мира“) звучи као да кажете 
„узмимо, на пример, следећи пример“, али у грчком 
представља молитву за „мир у космосу“ и ослобођено је 
повезивања са таутологијом. 

Узгред, тај молитвени призив „за мир целог света“ 
својевремено се био инфилтрирао у совјетске плакате, па су 
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многи некад редовно могли да виде позив „Свету – мир!“ (рус. 
Миру – мир!) који је био написан белом бојом на јарко 
црвеном памучном платну. Затим, после молитве за 
„благорастворење ваздуха и изобиље плодова земаљских“ у 
служби се поново чује молитва за времена мирна. И то не 
рачунајући многобројне „Мир свима“ и возгласе у којима се 
Господ назива Царем мира. 

О чему говори толико често призивање мира и 
подсећање на њега? Говори о томе да нам недостаје мир. 
Унутар сваког појединачног људског срца налазе се раздор, 
побуна и бројне жалости. Између људи у породицама и 
колективима све време тињају спорови, који су час пригушени 
час заоштрени. Због глупости, ситница. Свађају се комично и 
непомирљиво таште и зетови, снахе и свекрве. Свађају се 
надређени и подређени. Ропће редов на заставника и заставник 
на потпуковника. Попреко један на другог гледају 
црномањасти и риђи. Богати тихо презиру сиромашне, и 
сиромашни, час тише час гласније, али једнако жестоко мрзе 
богате. И тај синонимични низ конфликата и конфронтација 
могао би се продужавати и продужавати. А да се речи не би 
вукле у бесконачност, млади песник који је у младости и 
погинуо једном је рекао, да је „ма где ти био и ма шта радио – 
између Земље и Неба – рат“. 

Носећи у самоме себи, под грудима, под срцем, а пре – 
у самом срцу, семена спорова и раздора, човек је осуђен на 
свађе у свакодневици, а човечанство на локалне и глобалне 
конфликте. „Откуда ратови и распре међу нама? Не отуда ли, 
од сласти ваших, које се боре у вашим удима? Желите и 
немате; убијате и завидите, и не можете да добијете; 
борите се и војујете, и немате, јер не иштете. Иштете, и не 
примате, јер зло иштете, да у сластима својим трошите.“ 
(Јак. 4,1-3) И при свему томе Црква стално тражи мир, моли се 
за мир и призива мир на све људе. Ви ћете рећи – где је плод? 
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Где је, заправо, мир? А плод је у томе што ми и буквално не 
једемо међусобно једни друге. Дивни Гогољ једном је рекао да 
људи не једу једни друге за доручак и не претварају се у праве 
људождере, само зато што се стално служи Света Литургија. 
Благодат Божија излива своје уздржавајуће дејство и не да 
људима да се потпуно одвоје од моралног закона и поистовете 
са демонима. То и јесте плод. Онај ко се моли, разуме 
изречено.  Али онај ко се уопште не моли, такав говори 
надмене фразе типа: „Због чега Бог не уништи зло? Где је 
уопште ваш љубљени Сведржитељ, ако је у свету толико зла?“ 
Ово питање, као неправилно формулисано, не заслужује 
одговор. А човек који се моли мора срцем да схвати да су 
молитве Цркве – тајанствени извор свега онога што је добро, и 
јака, можда, једина узда на свако сатанско деловање. Стога 
дакле Црква сваког сата, чак и у овој сада минути на 
различитим језицима и гласовима позива, моли се и тражи 
мир, и та мољења нису бесплодна нити бескорисна. 

Човек нема мира. Нема га ни у срцу, ни у мислима. На 
папиру мир, истина, постоји. Постоји у декларацијама и 
мировним споразумима. Ти споразуми, који ће неминовно 
бити нарушени правом јачег или из других разлога, и 
претворени су у макулатуру. А у животу и у стварности нема 
мира. 

Код Бога постоји мир, и Сам „Он је мир наш“, како 
Павле о томе више пута говори. И Црква се непрестано моли 
за оно чега или нема, или недостаје, а што је веома потребно.  
Хвала јој на томе. Када једног дана Црква напусти свет и 
сакрије се као Крилата Жена Апокалипсе, тада ће сва твар 
осетити да је живот изгубио смисао.  То ће осетити и верујући 
и неверујући, због тога што је живот без Цркве тужно и 
неподношљиво ишчекивање неизбежне смрти. Понегде то већ 
знају, и то не из књига већ из искуства. Знају, чекају крај, и 
изводе правилне закључке... 
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Осврните се около.  Ако видите крст који вири изнад 
кровова и ако зачујете звук звона, ако просто из неког разлога 
пожелите да одете у храм, знајте – у храму се и сада, и јуче, и 
прекјуче моле за мир целог света. Придружите се тим 
непроцењивим мољењима. Управо због њих изнад наших 
глава још увек не лете меци. 

протојереј Андреј Ткачов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

59 
 

 

 
ДУХОВНА РАЗМИШЉАЊА С ПОВОДОМ 

ДРУГА НЕДЕЉА ВЕЛИКОГ ПОСТА 
 

Друга недеља Васкршњег Поста, названа још и Пачиста, 
посвећена је спомену светог Григорија Паламе,архиепископа 
солунског. На светој Литургији која се тога дана служи читају 
се два јеванђелска одељка: први је из Марковог Јеванђеља или 
седмо зачало, односно друга глава од 1 - 12 стиха, а други је из 
Јовановог Јеванђеља или пето зачало, односно прва глава од 43 
– 51 стиха.  
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Свети јеванђелист Марко у овим стиховима описује 
лечење одузетога (парализованог) у Капернауму: „И уђе(Исус) 
опет у Капернаум после неколиоко дана, и чу се да је у кући. И 
одмах скупише се многи тако да не могаху ни пред вратима да 
се сместе; и казиваше им реч. И дођоше к њему с узетим, кога 
ношаху четворица. И не могући приближити се к њему од 
народа, открише кров од куће где он бејаше, и прокопавши 
спустише одар на коме узети лежаше. И Исус видевши веру 
њихову, рече узетоме: Синко, опраштају ти се греси твоји! А 
онде сеђаху неки од књижевника и помишљаху у срцима 
својим: Што овај тако хули на Бога? Ко може опраштати 
грехе осим једнога Бога? И одмах разумевши Исус духом 
својим да они тако помишљају у себи, рече им: Што тако 
помишљате у срцима својим? Шта је лакше? Рећи узетоме: 
Опраштају ти се греси; или рећи: Устани и узми одар свој, и 
ходи? Но да знате да власт има Син Човечији на земљи 
опраштати грехе, рече узетоме: Теби говорим: Устани и узми 
одар свој, и иди дому своме. И уста одмах, и узевши одар 
изађе пред свима тако да се сви дивљаху и слављаху Бога 
говорећи: Никада тако што не видесмо. “  

Напомињемо да исто чудо описују  и јеванђелист Матеј: 
9 глава, 1 - 8 стих, као и јеванђелист Лука у 5 глави 17 – 27 
стих. 

 Из овог јеванђелског одељка издвојили бисмо два 
главна и веома важна учења.  

 Као прво, осврнимо се и застанимо мало на сведочење 
светог јеванђелиста Марка, који казује. „ И Исус видевши веру 
њихову, рече узетоме: Синко, опраштају ти се греси твоји.“ 
(Мк 1.5)  

 Ово је веома важан податак. Дакле, Господ Исус 
Христос није поставио ни једно питање, никог није ништа 
упитао, није прекорио ону четворицу што су пореметили мир у 
кући и прекинули Га у његовом учењу. Није их прекорио ни 
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због тога што су учинили пометњу међу све присутне и што су 
открили кров куће. Већ, напротив, био је усхићен вером, 
љубављу и пожртвованошћу ове четворице.  

 Сада нам се ваља присетити друге заповести Божије 
која гласи: „ Љуби ближњега својега као самога себе.“ (Мт 
22.37) Ова четворица нису жалили труда и здушно су 
прихватили да помогну свом ближњем. И ако су били у 
прилици да их народ укори и изгрди због немира који су 
починили, а поготово домаћин куће је имао сва права да их 
отера и изгрди јер су му открили кров, ова четворица нису 
узимала у обзир никакву опасност и неприлику у којој су били, 
већ су  са вером прешли  све препреке и дошли до Христа да 
би добили исцелење за овог одузетог. 

 Они су могли да издрже сваку могућу погрду, прекор и 
евентуално протеривање   јер су искрено веровали да Христос 
може да исцели њиховог ближњег. Јер да  нису искрено 
веровали у Христа, зар би се толико потрудили и заложили за 
свог ближњег?   

 Овде дакле, јасно видимо примену у дело прву Божију 
заповест која гласи: „Љуби Бога свим срцем својим, свом 
душом својом и свом мишљу својим“.(Мт 22.37) Као 
закључак,ова четворица су на делу испунила обе ове 
заповести. Знамо да је сам Господ рекао: „О овим двема 
заповестима виси сав закон и пророци.“ (Мт 22.40). 

 Оно што Господ жели да нам пренесе и да нас научи 
овим примером, јесте чињеница да ми као хришћани имамо од 
Бога нам дану ту моћ и могућност, али истовремено и обавезу, 
да  у невољи помогнемо своме ближњему. И то не само да 
физички помогнемо већ првенствено молитвом, јер нашим 
молитвеним заузимањем за ближњега који је у невољи, 
можемо овоме и душу да спасемо.   

 Јасна је једна ствар. Свети јеванђелист Марко јасно 
казује да Господ Христос, пошто је видео веру ове четворице, 
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није исцелио од болести узетога, није му повратио здравље у 
оболело тело, већ је једноставно рекао: „Синко, опраштају ти 
се греси.“ (Мк 2.5) 

 Уколико површно размишљамо, ове речи  Христове 
могу звучати и парадоксално.  Четворица пријатеља се муче да 
га изведу пред Христа, да га исцели, да му поврати здравље, а 
Господ му казује, на изглед, нешто сасвим друго, које, као да 
нема никакве везе са опаком болешћу која је снашла овог 
човека.  

 Међутим, у другом делу овог јеванђелског описа, након 
разговора са књижевницима, Господ наређује оболелом: „Теби 
говорим: Устани и узми одар свој и иди дому свом.“ (Мк 2.11). 
Тек сада му Господ исцељује оболело тело и враћа му здравље. 

 Овај гест који је Спаситељ учинио јасно нам сведочи да 
Господ Христос не гледа на тело, на физичку изглед човека, 
јер је све то привремено и смртно.  Господ гледа, првенствено, 
душу. Он жели да душа буде здрава, односно чиста и без 
греха: 

„ Јер каква је корист човеку ако сав свет задобије а души 
својој науди ? Какав ће откуп дати човек за душу своју ? (Мт 
16.26) „ Не бојте се оних који убијају тело а душе не могу 
убити; него се више бојте онога који може и душу и тело 
погубити у паклу.“ (Мт 10.28) „ Јер је душа претежнија од 
хране а тело од одела.“ (Мт 6.25) „ Нама,  који не гледамо на 
ово што се види, него на оно што се не види; јер је ово што се 
види привремено, а оно што се не види, вечно.  Јер знамо, ако 
се наша земаљска кућа, телесни шатор, разруши, имамо 
здање од Бога, кућу нерукотворену, вечну на небесима. Јер за 
тим и уздишемо желећи да се обучемо у свој небески стан” 
(2Кор. 4.18; 5.1-2). 

 За било коју особу која лежи на болесничкој постељи 
најважније је здравље. По нашој људској логици то и јесте 
тако.  Сваки човек, осим смрти, највише се боји болесничке 
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постеље, односно болести. А све то због тога што је наше 
људско размишљање и умовање сувише приземно и 
изопачено, сувише укорењено у овосветско и са великим 
напором успе да се с времена на време истргне од овосветског 
духа и вине у небеске висине. Овим јеванђелским описом, 
Господ Исус Христос нас учи и примером показује да и у 
најтеже оболелом телу, као и у најздравијем телу, оно што је 
најважније јесте душа.  

 Ако је душа здрава, односно без греха, ако у души 
обитава Бог и благодат Божија, онда и најопакија болест тела 
са лакоћом може да се истрпи и победи. Као пример можемо 
навести старозаветног Јова.  

 Уколико нам је ум здрав и освећен богомислијем, а 
душа испуњена божанском благодаћу, сваку рану и болест 
тела са лакоћом можемо да носимо.  Јер човек мора бити 
свестан да једино дуготрпљењем може да спасе душу. А 
дуготрпљење значи имати непоколебљиву веру и љубав  у 
Бога, ум одржавати у богомислију и разговору са Богом, а све 
то скупа у души ће  зачети осећај покајања, скрушености, 
умилења, самосажаљења, љубави, милосрђа према ближњима. 
Све те врлине које красе душу обогатиће је Богоприсуством и 
претвориће је у храм Духа Светога. Оваква осећања и духовни 
доживљај учиниће сваку тегобу, патњу и болест 
подношљивом.  

 Једино дуготрпљење у Христу може уродити плодом. 
То и такво дуготрпљење засновано је на љубави према Богу 
као и драговољном приношењу самога себе на жртвенику 
страдања за Бога и његову Цркву, за веру и отачаство.  Овде 
морамо да се присетимо свих великомученика, мученика, 
новомученика и исповедника за веру Христову.  

 Иначе, дуготрпљење може да поприми и демонске 
димензије; уколико се оно заснива на жељи за личним 
доказивањем, за испуњењем неких похотних жеља или за 
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осветом. У оваквим случајевима, дуготрпљење је засигурно 
веома штетно и погубно за душу и за спасење. Таквом 
дуготрпљењу крајњи циљ није стицање заједнице са Богом, 
већ стицање нечега што је притивно Богу, његовој науци и 
закону. Такво дуготрпљење се не заснива  на љубави већ на  
поремећености ума, параноји,  мржњи,  што је све плод 
сатанизованог и оболелог ума.  

 Најдрагоценији драгуљ којег човек поседује  је душа. 
Свако од нас својом делотворном љубављу може помоћи 
ближњему да се спасе, чиме истовремено помаже и спасењу 
сопствене душе.  

 Делотворна љубав према ближњему не претпоставља 
само физичку, материјалну или финансијску помоћ, већ и 
духовну, а то је наша молитва за  ближње. Молећи се једни за 
друге, спомињајући их у нашим молитвама, на проскомидији, 
у јектенијама или разним молебанима, умољавајући  Пресвету 
Богородицу,све свете Божје угоднике, да они буду наши 
заступници и посредници пред Богом за наше ближње, 
умилостивићемо Бога својом љубављу, жртвом, дуготрпље-
њем, истрајношћу и усрдношћу.  На  такву духовну помоћ 
указује и саветује нам и свети апостол народа у својим 
посланицама: „Носите бремена један другога, и тако 
испуните закон Христов.“ (Гал 6.2); „ Не брините се ни за 
што, него у свему молитвом и мољењем са захвалношћу 
казујте Богу жеље ваше.“ (Фил 4.6); „ И све што год чините, 
од срца чините, као Господу, а не као људима.“ (Кол 3.23); „О 
братољубљу не треба да вам се пише, јер сте сами од Бога 
научени да се љубите међу собом...Зато се тешите узајамно, 
и изграђујте један другога, као што и чините... саветујте 
неуредне, тешите малодушне, подржавајте слабе, будите 
великодушни према свима.“ (1 Сол 4.9; 5.11,14).  

Односећи  се на љубав коју свагда треба да  указујемо 
својим ближњима, свети апостол Јаков  нас учи: „Ако ли брат 
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или сестра голи буду, и оскудевају у насушној храни, и рече им 
који од вас: Идите с миром, грејте се, и наситите се, а не 
дате им што је потребно за тело, каква је корист ? Тако и 
вера ако нема дела, мртва је сама по себи... Исповедајте пак  
једни другима сагрешења, и молите се Богу једни за друге, да 
оздравите. Много је моћна усрдна молитва праведника.“ 
(Јаков 2.15-17; 5.16). 

 У јектенијама које свештенослужитељи изговарају 
приликом вршења свих црквених богослужења, они се моле 
Господу: за свако село, град, крај и све оне који вером живе у 
њима. Такође се моле за све оне које плове, путују, болеснике, 
паћенике, изгнанике и сужње, за оне који плодове доносе и 
добра творе у свим  светим храмовима, за све оне који се 
труде, певају на светим богослужењима, као и за све присутне 
у светом храму.  

 Света Православна Црква је прописала и молитве за 
разне прилике, за страдалнике, за болеснике, за путнике, за 
ђаке и све оне који уче. У Требнику имамо прописана 
молитвена правила за све потребе, док у Молитвеницима 
имамо записане молитве родитеља за децу, деце за родитеље, 
супружнике једни за друге... 

 Све то доказује да нас Православна Црква учи и 
подстиче, не само да физички једни друге помажемо, него да 
се и једни за друге Богу молимо.  Уместо да међусобно 
празнословимо, оговарамо, те на тај начин душу теретимо 
грехом, навикнимо себе да са Богом, у молитви разговарамо.  

 Да би то  успели, потребно је да искреним покајањем и 
исповешћу, из нашег ума, срца  и душе, искоренимо сваки траг 
зависти, нетрпељивости и мржње према ближњему.Тиме у 
нашу душу усељавамо благодат Божју и постајемо верни 
ученици и следбеници Христови: „ Тако да се светли 
светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела, и 
прославе Оца вашега који је на небесима.“ (Мт 5.16). 
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 Спаситељ нас овако саветује: „Чули сте да је казано: 
Љуби ближњега својега, и мрзи непријатеља својега. А ја вам 
кажем: Љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас 
куну, чините добро онима који вас мрзе и молите се за оне 
који вас вређају и гоне, да будете синови Оца својега који је на 
небесима.“ (Мт 5.43-45) „И како хоћете да вама чине људи, 
чините тако и ви њима.“ (Лк 6.31); „ Будите, дакле, 
милостиви као и Отац ваш што је милостив.“ (Лк 6.36).   

 За време Божанске Литургије, после Канона 
Евхаристије, односно после претварања предложених часних 
Дарова у свето тело и крв Христову, док појци поју Достојно 
јест или Ирмос, свештеник се тихо и побожно моли, помињући 
најпре Свете, затим упокојене, а потом и живе чланове цркве. 
Одмах после отпеваног ирмоса, свештеник изговара гласно 
јектенију за здравље, мир, дуговечност и правилно управљање 
патријарха или надлежног архијереја, и док појци одговарају 
свештеник се тихо моли: „ Помени Господе, град овај у коме 
боравимо (или село ово, или свету обитељ ову ), сваки град и 
крај, и оне који са вером бораве у њима. Помени Господе, оне 
који плове, путнике, болеснике, патнике, заробљенике и 
спасење њихово.  Помени Господе, оне који плодове доносе и 
оне који добро творе у светим Црквама твојим, и оне који се 
сећају сиротиње, и на све нас ниспошљи милост твоју.“ 1 

 Богонадахнути свети оци Василије Велики и Јован 
Златоусти, написали су  предивне литургијске молитве које 
дотичу срце и душу. 

Имамо диван пример из житија светог Владимира, 
великог кнеза руског.Желевши да испита која је вера 
најбоља,послао је једно изасланство у Цариград. Када су се 
његови изасланици вратили, саопштише кнезу да су били на 
служби у православној цркви, Светој Софији, и да су били 

                                                 
1 Служебник,  Београд ,2011, стр.137. 
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„ван себе не знајући да ли су на земљи или на небу”.То је 
побудило Владимира да се крсти и да крсти народ свој.2 

 Не  разумем велики део оних који су крштени у 
православној вери, а не долазе на свету Литургију да би 
молитвено учествовали у духовној заједници земаљске и 
небеске Цркве. Јер за време Литургије, земаљска црква се 
уздиже до небеске,а небеска силази до  земаљске  и обе се 
сједињују у светој Чаши, у светом Причешћу. Не могу да 
разумем све оне који су бар једном присуствовали на светој 
Литургију, а да баш ништа од тог светог тренутка нису 
осетили. 

Такође не могу да схватим оне особе које са лакоћом 
напуштају и окрећу леђа својој светој прадедовској 
православној вери  и приступају разним сектама и култовима, 
који убијају душу и тело. Занимљиво је колико сатана успева 
да их вара. Сви они, без разлике, после мало времена 
проведених у секти, говоре како су тек сада, у новој вери 
успели да пронађу и упознају Бога. Свима овима, док су бар 
именом припадали православној вери, нико није бранио да  
долазе на богослужења,  пажљиво слушају и уче све што се за 
време њега дешава.Такође можемо да читамо о разним 
последицама и страдањима оних који су успели да схвате 
пагубност своје одлуке и извуку се из канџи секти.3 

 У данашњем времену савремених компјутерских, 
дигиталних технологија, система и неког виртуалног 
(нестварног, лажног) света, као православни хришћани смо 
позвани на велику мисију: да целим својим бићем, начином на 

                                                 
2 Охридски пролог ,свети за 15. јул ,Владика Николај ,Ваљево ,2007, 504-

505. 
3 За пример прочитати на : 1) 

http://jehovinisvedoci.blogspot.ro/2012/01/bila-sam-jehovin-svjedok-
svjedocanstvo.html  ; 2) http://www.kolektiv.me/29397/ISPOVIJEST--Bio-
sam-u-sekti-u-Podgorici .....  
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који живимо и опходимо се, посведочимо  Пут, Истину и 
Живот. А то је Господ наш Исус Христос, Живи Бог, који нам 
себе самог  даје у светој Евхаристији.  

 Господ Исус Христос је стално са нама. Није више, као 
пре 2000 година, само у једној кући у Капернауму, већ свагда у 
светом храму, у црквеној заједници двоје или троје који су 
сакупљени у Његово име. Данас није више потребно да 
откривамо кров на кући како би дошли до Њега, Он је стално 
присутан у Цркви - тамо ћемо Га наћи.  

 Блаженопочивши румунски духовник и старац Арсеније 
Папачок, у једном разговору, између осталог је казао: 
„Немојте да сматрате да сте безначајна бића и да вам 
молитве нису услишене. Овде нема преваре. Вапим, Господе, 
Господе, целим својим бићем, не само оним делом куда 
протиче крв живота, већ невидљива крв; не црвена већ крв 
духа.“ 4  

 
протонамесник Благоје Чоботин 

 
 
 

 
 

 

                                                 
4 Părintele Arsenie Papacioc, Testament, cuvinte de folos, Editura Areopag , 

Editura Meditaţii 2011, стр. 102. 
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МОЈА ПРВА ПАРОХИЈА-ТОРЊА 
 
 

Након завршетка Српске православне богословије у 
Темишвару 1959.године,ступио сам у брачну заједницу са 
мојом изабраницом Душицом,рођеном Писаров из Ченеја.За 
ђакона и свештеника сам рукоположен 12. и 13. јуна 1962. 
године. 

Моја прва парохија је била поморишко село Торња, коју 
сам опслуживао од 1.јула 1962. до 31.децембра 1974.године. 

У овој парохији су по ондашњем Домовном протоколу 
биле 52 српске куће,и као таква, услед велике асимилације, 
изискивала је велики труд и залагање.Парохијска црква 
посвећена празнику Рођења Пресвете Богородице,сазидана 
давне 1879. године,била је подоста оронула и изискивала 
поправке; и као парохијски дом, без електричне енергије,,на 
петролејској лампи“. Парохијани разочарани и повучени у 
себе.Али уз помоћ Божију,пун почетничког  елана и воље и уз 
несебичну помоћ оно мало верника, добро смо сви заједно 
засукали рукаве и ставили се у коштац са немогућим.Најпре је 
инсталирана електрична енергија у  парохијском дому и 
цркви.У овом периоду, у неколико наврата, вршене су 
неопходне поправке на цркви.Верници су и поред недостатка 
српске школе, успели да очувају свој матерњи језик и српске 
обичаје. 

Торњанска парохија-првенац моје свештеничке службе 
ме везује још и за неке  битне сегменте у моме животу.Овде је 
рођена и крштена моја ћерка Горјана, као и то што сам и поред 
редовних обавеза, успео да порадим и на мом личном 
богословском дошколовавању и усавршавању.Одавде сам  као 
ванредни студент  дипломирао на Богословском факултету у 
Букурешту 1967.године.Тема мог дипломског рада је била из 
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Догматике:,,Тајна Спаситељевог страдања,крсне смрти и  
спасења у делима др. Јустина Поповића”,а под менторством 
чувеног румунског теолога професора др Димитрија 
Станилојеа.  

Ово мало подсећање нека буде пример младим 
свештенослужитењима да не посустају, као и да следе речи 
Апостола:,,Ово заповедај и учи. Нико да не презире твоју 
младост, али буди образац вернима у речи, у живљењу, у 
љубави, у духу, у вери, у чистоти”.  
(1 Тим 4,11-12). 

протојереј-ставрофор Стеван Рајић 
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О  УПОТРЕБИ  ВЕНАЦА  НА ПРАВОСЛАВНОМ 
ОПЕЛУ 

  
У задњим годинама имао сам прилике да  на сахранама 

након завршеног опела, гледам како ковчег покојника 
прекривају десетинама венаца, тако да погребно возило личи 
на неки камионет натоварен зеленилом међу којим штрче и 
висе неке исписане траке од хартије. Из далека посматрано ово 
личи на некадашњу сеоску запрегу којом су сељаци довозили 
свеже покошену детелину или траву. 

То  никоме не смета, већ као да број венаца одређује 
значај покојника и његово место у друштву, односно колико га 
је друштво волело и поштовало (самог покојника или можда 
некога из његове породице). Међутим, указати захвалност и 
поштовање покојнику не значи да ожалошћеној породици 
принесеш велики и богато украшени венац. Поготово што 
такав венац души покојника не може у ничему помоћи.  

Венци на сахрани немају никакву религиозно-духовну и 
православну основу.  

Стари незнабожачки, пагански Римски и Грчки народи 
полагали су на гробове својих умрлих рођака, у знак 
поштовања, венце од зеленог лишћа и цвећа. Такође су се у 
Античко доба главе царева и јунака крунисале зеленим 
ловоровим венцем. 

Старозаветни Јевреји нису користили венце. Нигде у 
Старом Завету нема писаних трагова о томе да су Јевреји 
након полагања покојника у гроб и затварања гроба, улазе у 
исти украшавали венцима или цвећем.  

Такође, ни први хришћани нису то чинили. Нигде нам 
Свето Писмо о томе не говори, а потом ни хришћанска 
историја није такву праксу забележила.  
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Одакле онда та пракса код нас и због чега ми данас то 
чинимо ? Одговор је једноставан. Прихватили смо утицај (као 
и у многоме друго чему погубном) западног богоотпалог 
друштва, сматрајући, можда, да је наша православна духовна 
култура заостала или  назаднија за разлику од римокатоличке, 
протестантске и секташке коју сматрамо напреднијом, 
савременијом, укорак са духом времена (савременог модног 
тренда). 

У томе се грдно варамо.  Православље као наука, као 
пракса, као култура и традиција и све остало што оно јесте и 
значи, изнад је, превазилази све што је овосветско.  
Православље је изнад свих култура и цивилизација, јер је оно 
божанског порекла, те је због тога савршено.   

Примера ради. Погледајмо све православне гробове 
бивших владара, ктитора наших православних храмова и 
манастира. Ниједан такав гроб није начичкан венцима које ће 
увенути и иструлети. Напротив, на сваком гробу или при 
сваком гробу горе кандила.  
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Погледајмо гробове црквених великодостојника, 
уснулих патријараха, епископа, погледајмо монашка гробља, 
нигде нећемо наћи  венце, једино природно посађено и 
одржавано цвеће  и  кандила која  горе. То је православни 
обичај и пракса, а нипошто  природни или вештачки венци.  

Посетимо ли цркву светог Великомученика Георгија на 
Опленцу, код Тополе, у чијој су  крипти, испод светог храма, 
сахрањени Српски Краљеви, Краљице, Принчеви и Принцезе 
из породице Карађорђевић. На њиховим гробовима нема 
полаганих венаца, али кандила која горе, својим пламеном, 
даноноћно обасјавају предивне мозаичне фреске  са зидова 
крипте. Они су, ипак, били краљеви, али православци, 
светосавци. Господ Исус Христос овако нам казује: „ Заиста, 
заиста вам кажем: ко моју реч слуша и верује Ономе који ме је 
послао, има живот вечни, и не долази на суд, него је прешао из 
смрти у живот“.(Јн.5,24) Основно Спаситељево учење јесте 
стицање вечног Божјег Царства и бесмртност душе. Због тога 
нам и понавља, казујући нам: „А ово је воља Онога који ме је 
послао, да сваки кији види Сина и верује у њега има живот 
вечни, и ја ћу га васкрснути у последњи дан“.(Јн.6,40) Као 
закључак свега до сада реченог, исти апостол и јеванђелист 
Јован изричито наглашава: „И ово је сведочанство да нам је 
Бог дао живот вечни, и овај живот је у Сину Његову. Онај 
који има Сина има живот; ко нема Сина Божијега нема 
живота. Ово написах вама који верујете у име Сина 
Божијега, да знате да имате живот вечни и да верујете у 
име Сина Божијега“(1 Јн. 5,11-13).  

Јасно је дакле, да се бесмртност душе и вечни живот 
стичу  једино у Господу Исусу Христу, јер је Он, једном за 
свагда, принео себе за цео људски род и својом крсном жртвом 
и славним васкрсењем, донео спасење палом човеванству – 
отворио Царство Небеско – и свима нама понудимо да заједно 
са Њим обитавамо у Његовом Царству.  
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После раздвајања душе од тела, тело се враћа у земљу 
из које је и узето, а душа као бесмртна по благодати, враћа се 
своме Творцу и Господу. У том тренутку, као и после тога, 
души су потребне молитве оних који после ње остају на 
земљи, потребне су јој молитве Цркве, односно заједнице 
верних. 

Од природних венаца, или оних пластичних, душа која 
је напустила тело нема никакве користи. Ни најлепше 
украшен, нити најскупљи  венац неће душу пред Богом 
оправдати од учињених и не окајаних и неисповеђених 
грехова, нити ће венац, као одраз нашег поштовања према 
покојнику, моћи да покрене неизмерно Божије милосрђе  да се 
смилује на грешну, непокајану душу. Господ нам казује: „ 
Милости хоћу а не жртве“. Венци који се на опелу доносе у 
част покојника не одражавају и не исказују нашу милост и 
милострђе према души уснулог. Али искрена молитва свакако 
ће дотаћи милосрђе Божје, те ће Бог због наше љубави, коју 
молитвено указујемо према покојнику, да се смилује на душу 
овога.  

Такође, донети венац неће помоћи ни телу покојника и 
спречити трулење истога.  Једино што ће у кратко време да се 
осуше (уколико су природни) и претвориће се у смеће које  се 
потом баца. Све зелене гробне хумке, за пар седмица 
претвориће се у гомилу смећа. 

Зар није штета за све оне зелене и миришљаве јеле 
којима су поштребне године да  постану велико дрво ? Како се 
само брзо секу гране које су годинама расле и лепо се развиле, 
а тако им је мало времена потребно да се претворе у ђубре.  

Осим тога, такви природни венци (па и они вештачки) 
нису нимало јефтини. Свако ко купује венац може рачунати 
да, свесно свој новац баца на смеће.  

Сетимо се иначе, пре педесетак година,  ни у нашем 
ондашњем друштву, наши дедови и прадедови нису доносили 
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венце на погребу  својих рођака и ближих пријатеља. Ова 
нехришћанска, с тим више неправославна пракса, придобила је 
маха после деведесетих година прошлог века када смо, као 
друштво, почели да прихватамо са Запада све могуће праксе, 
без основе и скроз површне, стране нашем православном духу 
и погубне души. На жалост,  много је таквих који сматрају да 
све што долази са Запада, из богоотпалог капиталистичког 
система јесте културно, напредно и корисно.  Време ће  
показати да ли је тако.   

Једноставно венце покојницима нипошто не треба 
куповати. Уколико желимо да укажемо наше поштовање према 
уснуломе или породици овога, на материјалан начин, онда 
новац  којим би купили непотребан венац, ставимо у коверат 
уз неку пропратну хартију на којој би исказали писмено 
саучешће и бираним речима охрабрили и порджали породицу 
у њиховој тузи. Тиме би заиста упечатили своје присуство на 
сахрани, а приложени новац имајући у виду често тешку 
материјалну ситуацију, свакако би добро дошао ожалошћеној 
породици, те би ова могла да измири све финансијске обавезе 
које  једна сахрана потребује.  

Постоје и други начини на који би тај новац могао да се  
утроши. Наше друшво не оскудева од сиромашних породица, 
од  старих људи који су изнемогли  и тешко живе, дечијих 
домова и разних прихватилишта. Таквима, за дотичан новац 
можемо купити оно што им је потребно и замолити их да се 
моле за душу покојника у чије се име врши милостиња.  Тада 
би заиста поступили  хришћански, а наша жртва учињена у 
спомен покојника засигурно би била  богопријатна.  

Такође би уместо  куповине венаца, могли да 
приложимо у неки манастир или парохијску цркву и да 
замолимо да се за душу покојника отслуже 40 светих 
Литургија и помена, јер је то искључиво православна пракса и 
православни начин старања за душу покојника. Тако би 
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обогатили своју душу врлином љубави према ближњему, и 
помогли  и души покојника  молитвом. 

Православље је доживљај: сједињење душе са Богом, са 
својим Творцем. Било да је реч о живом човеку у телу или о 
души покојника, циљ је исти, стицање Духа Светога и 
обитавање у Божијем Царству. Свакако да венци донешени у 
част покојника, на опелу, неће помоћи у стицању наведених 
циљева. Помоћи ће једино искрена љубав према покојнику 
преточена у молитву узнесену Богу.      
 

протонамесник Благоје Чоботин 
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протојереј-ставрофор др Радомир В. Поповић 
Богословски факултет 
Универзитета у Београду 
 

СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И 
ЛИКИНИЈЕ 

(савладари и противници) 
 
 Апстракт: Рад представља покушај да се осветли 
владавина Константина и Ликинија са аспекта њиховог односа 
према Хришћанству. Чињеница је да су оба владара допринела 
слободи хришћанске вере, да су заједнички наступали када је 
требало спречити прогоне хришћана од стране Максенција, 
Максимина Даје. Да ли је Ликиније, како га виде неки 
савремени писци, био последњих година своје владавине 
велики прогонитељ хришћана? Или, такво предубеђење треба 
донекле променити изношењем, додуше оскудних података и 
чињеница које га ипак представљају у нешто бољем светлу 
када је реч о његовом односу према Хришћанству. Додуше, у 
политичком и војном сукобу двојице владара многи су 
страдали, да ли увек само као хришћани или пак и као 
Константинове политичке присталице? 
 
 Кључне речи: Константин Велики, Ликиније, слобода 
Хришћанства, прогони, аријанци. 
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Оно што се догодило почетком 4. века на плану 
хришћанске цивилизације, међу осталим актерима и 
учесницима свакако је незамисливо без улоге Св. цара 
Константина Великог и његовог зета и савладара Ликинија. 
Њихово савладарство представља крај тетрархије која се 
завршила са коначним преовладавањем Хришћанства и 
Константиновом монархијом (једновлашћем). Овде ћемо 
двојицу владара посматрати са тачке гледишта хришћанске 
Цркве чијој су слободи, у мањој или већој мери они, свако на 
свој начин, допринели. 

Савладарство Константина и Ликинија трајало је више 
година, око једну деценију (313-324)1 и имало је променљив 
карактер. Са хришћанске тачке гледишта Коснтантиново 
хришћанско опредељење не доводи се у сумљу, док се то за 
Ликинија не може у потпуности рећи. Његов став је био 
променљив, а у хришћанском потоњем предању за које је 
најзаслужнији управо Јевсевије Кесаријски, он шта више, важи 
за прогонитеља хришћана. Колико је овакав став тачан и 
веродостојан, друго је питање. У целовитој процени 
Ликинијевог односа према Хришћанству треба имати у виду 
неке чиwенице које га не могу квалификовати као апсолутног 
мрзитеља и прогонитеља хришћана, макар не током 
целокупног трајања његове владавине. Ликинија видимо да у 
преломним годинама (311, 312 и 313) узима активно учешће у 
доношеwу државних закона који иду у прилог Хришћанству.  

Лактанције2, један од савремених сведока и писаца коме 
можемо веровати јер је близак догађајима и људима о којима 
                                                 
1 Pierre Maraval, Constantin le Grand, empereur romain, empereur chretien, 

Paris 2011, 135-158. 
2 О Лактанцију, блажени Јероним, De viris illustribus, 80. А. Садов, 

Древне-христианскии церковнии писател Лактанции, С. Петербург 
1895. Д. Богдановић, Свети Оци и учитељи Цркве – мала приручна 
патрологија, Београд 1989, 78-82. 
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пише, први пут помиње Ликинија (265-324; владао 308-324) 
када говори о цезару, односно императору Максимијану 
Галерију (умро 311). Када је после Диоклецијанове абдикације 
(305; умро 313. године) Галерије играо главну улогу у систему 
тетрархије, Ликиније се помиње као његов “пријатељ из 
најранијих војничких дана”3. Изгледа да је Ликиније припадао 
војној аристократији са ширих простора Илирика као и 
Галерије, истакао се у војничкој каријери. Није одмах био 
укључен у систем тетрархије. Око 308. године постао је 
император, након договора Галерија и Диоклецијана у 
Карнунтуму (Carnuntum, недалеко од Беча), чему се одмах 
успротивио  цезар Максимин Даја (305-313), Галеријев 
сестрић, који је сматрао да је за тај положај управо он био 
заслужнији и као старији имао је предност у односу на 
Ликинија.  Када у априлу 311. године (30. април) цар Галерије 
у Никомидији издаје свој познати Едикт, Галеријев едикт, као 
саиздавачи овог закона јављају се, поред Галерија - и 
Константин Велики, Максимин Даја и Ликиније4. На самрти 
Галерије управо Ликинију, као поверљивом, поверава своју 
супругу и сина 5. За разлику од Константина, Галерија - који 
преживљава последње дане, и Ликинија, Јевсевије Кесарјски о 
Максимину Даји говори као о мрзитељу и прогонитељу 
хришћана. Он је само формално прихватио и спроводио 
поменути државни закон, односно Галеријев едикт. Јевсевије 
каже да Максимин Даја само усмено саопштава на Истоку 
Галеријев едикт. Наиме, његов префект Савин је у његово име 

                                                 
3 Lactance, De la mort des perseсuteurs, SC, Paris 1954, XX,3; српски 

превод, М. Милин, Лактанције, О смрти прогонилаца, Београд 2011, 
20,3. 

4 Јевсевије Кесаријски, Црквена историја, 8,17. Лактанције, О смрти 
прогонилаца 34. 

5 Лактанције , Исто , 35. 
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издао указ у корист хришћана који садржински подсећа на 
основне поставке Галеријевог закона. Мир је за хришћане 
трајао око пола године. Већ у јесен 311., у октобру почели су 
прогони на Истоку и то у областима (Сирија, Египат) у којима 
влада Максимин Даја. Сада до изражаја долазе односи 
Ликинија и Максимина Даје који владају на Истоку. У тим 
међусобним односима лако се примећује да је Ликиније 
ватрени бранилац и заштитник хришћана и хришћанске вере 
уопште. Ликиније је потпуно, у том погледу,  на страни 
Константина Великог који влада на Западу. Овде се поставља 
питање колико је могао на Истоку бити примењен у пракси 
Галеријев едикт о слободи хришћана. Лактанције који је 
близак овим догађајима и личностима које добро познаје, каже 
да је Максимин Даја на Истоку у областима којима је владао 
“забранио хришћанима да се окупљају унутар градова и да 
граде куће за окупљање, затим уследила је забрана да се 
окупљају на јавним местима или по приватним кућама, имао је 
обичај, не да убија хришћане, већ да их нечовечно сакати: 
одсецао им је руке, ноге, уши, нос, копао очи 6. Жртве ових 
прогона добро су знане у хришћанском предању. Треба 
поменути епископа Силуана Емеског, затим Петра 
Александријског епископа који је пострадао (+311), а био је 
“велики познавалац Светог писма и у свему образац истинског 
епископства”. Пострадао је свештеник Лукијан у Антиохији 7.  

Убрзо је Максимин Даја је издао закон против 
хришћана. Закон је издат у граду Тиру код Антиохије. Додуше, 
у њему се хришћани не помињу изричито по имену, али је по 
свом садржају овај закон изразито антихришћански 8. За њега 
                                                 
6 Лактанције , Исто , 36,7. 
7 Јевсевије Кесаријски, Црквена историја, 9,6. Ј. Поповић, Житија 

Светих за новембар, дан 25, стр. 743-749. 
8 Исто, 9,7. 
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су хришћани “људи који су одани глупости”. Све несреће које 
су снашле народ и државу “произађоше управо кривицом 
безаконика који су одани погубној заблуди и глупости која 
окужи душу њихову, и такорећи покри стидом и срамом 
безмало цео свет”9. Оне који су се одрекли Хришћанства цар 
похваљује и честита им јер су се спасли “од велике буре или 
као да су оздравили од тешке болести”. 

Даљи след догађаја који се брзо смењују опет 
заокупљају Константина и Ликинија на истом послу – 
учвршћивање положаја хришћанске вере у царству. 
Занимљиво је да Јевсевије Кесаријски за Константина Великог 
и Ликинија који заједнички држе фронт заштите хришћана, у 
похвалном тону истиче да “су били испред њега (Максимина 
Даје) и пореклом, и образовањем, и чиновима, и мудрошћу и 
истинским поштовањем Бога”10. Одмах после Констан-
тиновог тријумфа код Рима (крај октобра 312), Ликиније и 
Константин су у Медиолануму: ступају у породичне везе 
(Конастантинова полусестра Констанција - ћерка Констанција 
Хлора и Теодоре, удала се за Ликинија) и издају познати закон 
о слободи хришћана – Милански едикт. Јевсевије једноставно 
констатује да је Константин Велики “а са њиме и Ликиније, 
обојица су украшени разумом и благочешћем … и кренули су у 
рат на нечестиве тиране” 11. Савез и приближавање двојице 
владара, и политички, и по питањима вере, био је за 
Максимина Дају проблематичан и изазован. Одмах је предузео 
војни поход  са 70 000 војника и осваја области којима влада 
Ликиније. Сукоб двојице владара у светлу Миланског едикта, 
                                                 
9 Исто, 9,7. 
10 Јевсевије Кесаријски, Црквена историја, 9,10. 
11 Исто, 9,9. Лактанције, О смрти прогонилаца 45,1. Т.D. Barnes, 

Constantine and Eusebius, 63. 
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не само код Лактанција, посматра се као сукоб Хришћанства 
које је ту, и многобоштва, које полако силази са сцене. 
Ликиније је у овом сукобу оличење хришћанина. Пред 
одлучни сукоб код Адријанопоља у пролеће 313. године, 
Ликинију се у сну јавља анђео Господњи који му је издиктирао 
кратку молитву којом се његови војници пред сукоб са 
непријатељем три пута обраћају “највишем Богу” (Deum 
summum)12: “Најузвишенији Боже (Summe Deus), молимо Те, 
свети Боже, молимо Те: сву правду Теби поверавамо, наше 
спасење (salutem) Теби поверавамо, наше царство (imperium) 
Теби поверавамо.  Тобом живимо, кроз Тебе постојимо као 
срећни победници. Највиши, свети Боже, саслушај наше 
молбе: пружамо Ти своје руке, услиши нас, свети, највиши, 
Боже”. 
 Из власти је, дакле, овом победом елиминисан 
Максимин Даја. Сада је Ликиније могао мирно, у јуну месецу 
(13. јун) 13 313. године да на Истоку у Витинији прогласи 
договор из Милана, односно Милански едикт о слободи 
хришћанства.   

Међусобни однос двојице владара, Ликинија и 
Константина у преломним годинама за даљу судбину 
Хришћанства савремени писци виде сходно својим убеђењима. 
Када је тачно почео сукоб Константина и Ликинија тешко је 

                                                 
12 Лактанције, Исто 46,3-6. Т.D. Barnes,Ibid, 64. с правом сматра да је ово 

био сукоб верске природе, да је Ликиније бранилац хришћана показује 
случај прогона и убиства гатара Теотекна у Антиохији, видети: Теофан 
Византинац, Летопис, издање В.И. Оболенски-Ф.А. Терновски, Москва 
1884, 13. 

13 Пјер Маравал прецизира датум саопштавања Миланског едикта у 
Никомидији 15. јуна 313. године, P. Maraval, Constantin le Grand 138. 
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рећи. По некима то је 314. година 14. Епископ Јевсевије 
Кесаријски Константина види, пре свега, као од Бога позваног 
цара који побеђује у знаку Крста. Лактанције не говори о 
сукобу Константина и Ликинија, не помиње војни сукоб код 
Цибале (Винковци), што значи да је његов спис настао пре 
316. године. С друге стране, Јевсевије нема лепо мишљење о 
Ликинију. Ликиније је нечовечно поступио према Галеријевој 
супрузи, Валерији, ћерки цара Диоклецијана. Она је била 
убијена. Да ли је Јевсевијево мишљење о Ликинију, и самом 
Константину најобјективније и сасвим тачно, друго је питање. 
Занимљиво је у том смислу сведочење црквеног историчара 
Сократа Схоластика, који пише око једну стотину година 
касније, како он види Ликинија? По њему, Ликиније 
једноставно мрзи хришћане, мада није смео отворено да их 
гони, вероватно плашећи се могућих реакција. Ако би се 
хришћани оглушили о његове законе, Ликиније их је 
кажњавао, “они су били оштећени и телом и имањем”, што је 
изазвало “велики Константинов гнев, и формално 
пријатељство претвори се у отворено непријатељство, а из 
тога произиђе рат” 15. 
 Сукоб двојице владара је пре свега сукоб политичке 
природе. Елиминисати Ликинија и његове потенцијалне 
                                                 
14 Ј. Richard Garey, Тhe Persecution of Licinius, 1999, Calgary, 10-13. А. 

Величко, Историа византииских императоров, том 1, Москва 2009, 52. 
Ph. F.Еsler, Тhе Еаrly Christian Wоrd, vol II , Nеw Yоrк, 2000, 105, сматра 
да је војни сукоб двојице владара почео 316. године. Исто мисли и Пјер 
Маравал који прву етапу сукоба датира у 316-317. годину, Исто, 141-
145.М. Мирковић почетак сукоба ставља приликом прославе деценеалија 
(316), видети М. Мирковић, Лициније и прогони хришћана у 
Сингидунуму, Зборник Филозофског факултета у Београду 14-1, 25. 

15 Сократ Схоластик, Црквена историја, 1,3-4. Р. Радић с правом сматра да 
Ликиније није издавао специјалне законе против хришћана, Р. Радић, 
Константин Велики – надмоћ Хришћанства, Београд 2010, 106. 
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наследнике из политичке власти био је Константинов циљ. На 
Истоку има процентуално више хришћана него на Западу. 
Кроз призму овог сукоба посматрати став двојице владара 
према хришћанству је занимљив приступ и Јевсевијеве 
извештаје треба пажљиво исчитавати и објективно их 
вредновати. Да ли је и колико стварно дошло до Ликинијевог 
верског обрта у контексту овог војног и политичког сукоба? 
Да ли хришћане којима Ликиније пакости, овде треба 
посматрати као политичке, а не искључиво верске противнике 
и непријатеље? Када је већ до сукоба двојице владара дошло, 
Јевсевије доноси више појединости о томе како Ликиније на 
Истоку где влада, пакости хришћанима, вероватно и 
нехришћанима као Коснтантиновим политичким пристали-
цама. “Издао је закон који забрањује свуда и свако узајамно 
општење епископа, путовање у суседну Цркву, састајање 
сабора или саветовања” 16. Хришћане је изгонио из свог 
двора, слао у прогонство, одузимао им имовину 17. Даље, 
забранио је Ликиније да се хришћани мушкарци моле заједно 
са женама, чак да епископи дају пастирске поуке женама, 
препоручујући да жене могу поучавати у вери само жене. 
Заповедио је да се хришћани на молитву могу окупљати ван 
градова “јер је тамо чистији ваздух” 18. На мети Ликинијевих 
прогона посебно су били хришћански епископи које је овај 

                                                 
16 Јевсевије Кесаријски, De vita Constantini 1, 51. Сократ Схоластик, 

Црквена историја 1,3 каже да Ликиније “није смео отворено да прогони 
хришћане, јер се плашио Константина, издао је наређење да се епископи 
не смеју састајати са Јелинима (-мисли на нехришћане), да се 
хришћанство не би ширило”.   

17 Јевсевије Кесаријски, Исто, 1,52. Георгије Амартол, Хроника 10,42, 
настала половином 9. века у којој писац једноставно бележи: “Чувши да 
Ликиније у Никомидији мучи и убија хришћане, веома се разгневио на 
њега”. 

18 Исто, 1, 53. 
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сматра за “пријатеље великог и богољубивог цара”19. 
Пострадали су у Севастији Св. четрдесет мученика, затим у 
Сингидунуму (данас Београд) – Свети Ермил и Стратоник.20 
Јевсевије сукоб двојице владар види као сукоб Хришћанства и 
до тада преовлађујућег многобоштва у Римском царству. 
“Објавивши рат Константину, објавио је рат и Богу кога је 
Константин поштовао”21. Рушио је хришћанске храмове, 
нарочито у области Понта, јер “је мислио да ми савршавамо 
служење за Константина и за њега молимо Бога, а не за 
њега”22. Војни сукоб је био неизбежан и убрзо је почео.  
Ликиније је символ многобоштва које је на глобалном плану 
на низлазној линији у Римском царству. Константин Велики у 
војним походима на Ликинија са собом има “свештенике 
Божије”, војници носе хришћанско знамење Крст и лабарум, 
док се Ликиније “окружио прорицатељима и гатарима”23. Он 
Константина отворено оптужује да је “одбацио отачке 
обичаје”, и прихватио је безбожно мишљење незнано одакле 
узетог Бога; док “срамним знамењем он посрамљује своју 
војску”, јер су хришћани “безбожници”. 
 Да ли мере које Ликиније предузима, вероватно, не само 
против својих хришћанских поданика, треба у строгом смислу 

                                                 
19 Исто, 1, 56. У хришћанском предању које је касније настало као жртве 

Ликинијевих прогона помињу се Светих четрдесет мученика из 
Севатије, види, Теофан Византинац, Летопис, 13, где се каже да је убијен 
епископ Василије Амасијски као и четрдесет мученика у Севастији;  Ј. 
Поповић, Житија Светих за март, дан 9, Београд 1973, 157-165. 

20 Р. Поповић, Хришћанство на тлу источног Илирика пре досељавања 
Словена, Београд 2004. М. Милин, Зачеци култова ранохришћанских 
мученика на тлу Србије, Лицеум 5, Крагујевац 2000, 9-24. Српски превод 
житија Ермила и Стратоника, видети, Р. Поповић, Београдски мученици 
Ермил и Стратоник, Богословље 1-2(1991)73-80. 

21 Јевсевије Кесаријски, Црквена историја, 10,08. 
22 De vita Constantini 2,2. Црквена историја, 10,08. 
23 Исто, 2, 3-4. 
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видети као чисте прогоне због вере? Забрана окупљања 
епископа на локалне саборе у ратно време, елиминисање из 
дворске службе оних за које је сматрао да му нису наклоњени 
и евентуални потенцијални непријатељи. Свако градско 
окупљање могло је бити опасно.  Сви наведени Јевсевијеви 
наводи који су по њему антиконстантиновски и 
антихришћански, могу се ипак подвргнути анализи и 
детаљнијем посматрању. Ликинијеви закони по којима жене 
могу да дају поуке женама, да вероватно тренутно у току 
ратних сукоба није препоручљиво да се заједно моле 
мушкарци са женама, да ли су они искључиво 
антихришћански, и да ли су то прогони хрићана, или су само 
неке привремене мере које су могле елиминисати евентуалне 
побуне и груписања која би ишла у прилог Ликинијевог 
политичког противника, Константина Великог? Доводити у 
везу аријанство широко распрострањено на Истоку са 
Ликинијем је сувише слободна процена унутрашњих црквених 
прилика које су сувише политички обојене и, свакако, не 
одражавају реалну црквену стварност у том тренутку. 

Војни пораз Ликинија код града Цибале (Cibalae) у 
Панонији (8. октобар 316. године) (-данас Винковци), наш 
писац види као победу Крста. Константин је у овом сукобу 
лично заповедио да се Крст носи у току ратног сукоба на она 
места “где је видео да је неки одред слаб” 24. У даљим 
сукобима Константин је успео да освоји цео Илирик и 
прикључи под своју непосредну власт. Под његовом влашћу 
нашле су се две трећине државе. Наиме, вођени су преговори, 
а споразум је постигнут 1. марта 317. године у Сардики. По 
овом споразуму Ликиније је био принуђен да Константину 
уступи европски део царства изузев Тракије, Мезије и Мале 

                                                 
24 Исто, 2,7.  Павле Орозије, Историја против многобожаца 7, 28. Т. D. 

Barnes, Constantine and Eusebius,67  
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Скитије25. Одлучујући сукоб уследио је код Хрисопоља (данас 
Једрене у Турској) (324) и елиминисао је Ликинија потпуно из 
власти. Ликиније је убијен  у Солуну, вероватно због покушаја 
побуне 26. 
 За Јевсевија Кесаријског Ликинијев пораз је био 
одлучујући за целу државу јер, “сви делови римског царства 
сјединили су се у једно, сви народи Истока слили се с другом 
половином државе, и целина се украсила једном влашћу, као 
једном главом”. С друге стране, исти писац види хришћане као 
жртве прогона зато што нису хтели да служе идолима, 
одузимана им је имовина, радили су у рудокопима, 
радионицама оружја27. После Ликинијевог коначног пораза, 
хришћани бивши војници су се могли вратити поново на своју 
војну службу. Цар се након победе обратио једним писмом на 
Исток – дакле оним областима којима је донедавно владао 
Ликиније. У писму благодари Богу због задобијене победе. 
Истовремено даје слободу свим прогнаним због вере, 
хришћани се враћају из рудника, са острва, прихватају се војне 
службе, враћена им је одузета имовина: куће, поља, засади28. У 

                                                 
25 Сократ Схоластик, Црквена историја 1,6; Ермије Созомен, Црквена 

историја 4,16; Т. D. Barnes, Constantine and Eusebius, 67. P. Maraval, 
Constantin le Grand 144. Ch. Walter, The iconography of Constantine the 
Great emperor and saint, Leiden 2006, 25, победа је нашла одраза и у 
ковању новца – Константин је победник, постигнут је толико жељени 
мир. 

26 Исто, 2,18.   
27 Исто, 2,19-20.   
28 Ve vita Constantini II, 24, 39, 55 – реч је о два указа која је цар издао 323. 

или 324. године, дакле десет година после Миланског едикта. Они својом 
садржином подсећају на садржај Миланског едикта (А.П.Лебедев, Епоха 
гонении на христиан, Москва 1994,328-9).Теодорит Кирски, Црквена 
историја 1,7-8. Теофан Византинац, Летопис, издање В.И.Оболенски-
Ф.А.Терновски, Москва 1884, каже да је Ликиније смрти предао гатар 
Теотекна у Антиохији, да посебно прогони хришћане у војсци, тако је 
убијен Василије Амасијски и четрдесет мученика, стр. 13. 
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другом указу цар Константин у духу Миланског едикта 
промовише хришћанску слободу својим поданицима на 
Истоку. Константиново хришћанско опредељење је 
недвосмислено када каже “молим те велики Боже, буди 
милостив и благонаклон твојим источним народима, …Теби 
сам предао своју душу …” 29. Ако се има у виду улога војске у 
политичком и уопште друштвеном животу, Ликинијеви 
поступци према официрима су разумљиви. Свака и најмања 
подозривост морала је просто бити одстрањена. Наравно, 
такви поступци су оцењени искључиво са хришћанске тачке 
гледишта као прогони војника хришћана. То је само ишло у 
прилог цара Константина Великог чији култ као хришћанског 
владара је већ утемељен. Као цар свих поданика Константин 
сада све више обраћа пажњу на хришћане. Ако у Миланском 
едикту за хришћане има израз corpus christianorum, он је сада 
доследнији и исти појам замењује речју ecclesia који је 
прецизнији и сврсиходнији. 
 Само годину дана касније (325), на Првом Васељенском 
сабору у Никеји, у канонима које је овај сабор усвојио, има 
помена “о Ликинијевој тиранији” (επι τις τιραννιδος Λικινου). 
Наиме 11. канон говори о онима који су недавно отпали од 
вере, како се у канону каже, без велике нужде и невоље: није 
им одузимана имовина, нису били у великој опасности, али су 
се приклонили Ликинију 30. Таквима се налаже, ако желе да се 
врате у Цркву, да прођу покајну дисциплину у трајању од 12 
година. Дакле, у канону се помињу они који су отпали од вере 
и приклонили се Ликинију, односно “Ликинијевој тиранији”. 
Да ли је приклањање Ликинију као Константиновом 
противнику заиста и отпадање од вере? Унутрашње превирање 

                                                 
29 Ve vita Constantini II,  55. 
30 Р. Поповић, Васељенски сабори – одабрана документа, књ. 1, Београд 

2012, стр. 109 и 115. 
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је заиста било велико и утицало је на политичка опредељења 
свих поданика, па и хришћана који у то доба, свакако нису 
били у већини у Римском царству. Први Васељенски сабор је 
сазвао Константин Велики и потписао и спроводио у живот 
све његове одлуке, и по питању потискивања Аријеве јереси и 
спровођење канонско-дисциплинарних прописа који се односе 
на црквени живот и организацију.  

Да ли је Ликиније био аријанац? или боље речено, да ли 
је подржавао аријанце? Може се претпоставити да јесте, али о 
томе у изворима нема изричитог ослонца. Јевсевије Кесаријски 
који је и сам био наклоњен Аријевој јереси, овај податак не 
наводи и не ставља га на душу Ликинија. Вероватно, да је био 
строги антиаријанац, сигурно би Ликинија окарактерисао као 
аријанца. У сваком случају, после Ликинијевог пораза 
Константин Велики долази на Исток да буде од помоћи 
хришћанима. Тако га макар виде извори њему наклоњени. У 
том смислу треба видети и појаву и царев став према 
аријанству, и то у његовом зачетку. Почетак Аријеве јереси 
није лако тачно датирати, али се узима да је ова јерес узела 
маха 318-319. године 31. Константин Велики од самог почетка 
устаје против Аријеве јереси. Да ли и овај његов поступак 
треба посматрати у контексту сукоба са Ликинијем с којим би 
се могло повезати евентуално солидарисање са аријанцима на 
Истоку. Као што је Константин Велики имао поверење у 
епископа Осију Кордовског кога шаље у Египат да ради на 
помирењу у Цркви везаном за аријанство, тако је вероватно и 
Ликиније могао утицати на неке аријански настројене 
епископе на Истоку, какав је рецимо био Јевсевије 
Никомидијски који столује у престоном граду где је и цар32.О 
Ликинијевој проаријанској наклоности можда се посредно 

                                                 
31 A. Tuilier, Le conflit entre Constantin et Licinius et les origines de 

l’arianisme ,252. 
32 Исто, стр 155-156.   
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може закључити из неких догађаја који су уследили у Цркви 
после Првог васељенског сабора. Наиме, полуаријанци и 
аријанци су нажалост на Истоку постали доминантна 
стварност. Сам цар је био окружен у најмању руку 
полуаријанцима какав је био Јевсевије Никомидијски и 
Теогније Никејски. Ова двојица су у први мах одбили да 
потпишу одлуке сабора у Никеји (325), обрели су се у 
прогонству које је трајало неколико година. Сократ Схоластик 
доноси њихово покајно писмо које су упутили цару како би 
били враћени из прогонства 33. И заиста, они су се вратили на 
своје епископске катедре. Међутим, аријанци се нису 
зауставили само на томе. Ишло се озбиљно и на 
рехабилитацију самог свргнутог презвитера Арија. Занимљиво 
је да је у покушају Аријевог повратка у Цркву велику улогу 
одиграла удова Констанција, супруга цара Ликинија. Добро 
организовани аријанци успели су да одобровоље цара 34. 
Најпре је, према казивању С. Схоластика, цар Константин 
упутио писмо Арију, после чега су Арије, праћен свештеником 
Евсојем а посредовањем удове царице Констанције, дошли код 
цара са једним Аријевим исповедањем вере35. У контексту 
Аријевог краја, односно изненадне смрти на улицама 
Цариграда, овај догађај помиње и Свети Атанасије Велики 
Александријски (+373) који је трпео прогонство и то у више 
наврата, управо захваљујући јевсевијевцима, који су некада, 
свакако имали и Ликинијеву подршку, у годинама пре Првог 

                                                 
33 Сократ Схоластик, Црквена историја 1,14. Р. Поповић, Свети цар 

Константин Велики у очима савременика, Константин Велики – 
историја и култура, Београд 2010, 16. 

34 Свети равноапостолни Константин као изабрано оруђе Божијег 
промисла, прев. са руског А. Илић, Београд 1867, 76-77. 

35 Сократ Схоластик, Црквена историја 1,25 
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васељенског сабора36. Исту верску политику подршке 
аријанцима даваће и потоњи цареви из династије  Константина 
Великог. 
 Када се говори о односима Константина Великог и 
Ликинија није безначајна чињеница како се у српским 
средњовековним житијама рефлектује повест о Св. цару 
Константину 37. Тако писац Константин Филозоф у Житију 
деспота Стефана Лазаревића доноси занимљив родослов у 
којем се између осталог каже да је Константин Велики имао 
ћерку Константију која се удала за Ликинија који је био Србин, 
а један од његових потомака је Стефан Немања, оснивач 
владарске династије у Србији 38. Најзад у 17. веку патријарх 
Пајсије Јањевац у свом делу Житије Светог цара Уроша 39 
између осталог описује како је Константин побеђивао у знаку 
Крста: победио је Максенција, затим своју мајку Јелену шаље 
у Јерусалим да пронађе часни Крст. Помиње исто тако и 
коначни Константинов обрачун са Ликинијем, који и поред 
вишекратних опомена није престајао да прогони хришћане. На 
крају, патријарх Пајсије, слично Константину Филозофу каже 
да је царева сестра Константија била удата за Ликинија који је 
био Србин - чији су потомци Немањићи у средњем веку 40. 
                                                 
36 Свети Атанасије Велики, Окржна посланица епископима Египта и 

Либије, код, Р. Поповић, Васељенски сабори – одабрана документа, 
Београд 2012, 88; С. Схоластик, Црквена историја 1,38. 

37 Р. Радић, Константин Велики у српским средњовековним житијама, 
Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта, књ. 1, 
Свако нека верује како му срце жели, Београд 2011, 41-46. 

38 Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, деспота српског, 
Библиотека “Извори српског богословља”. књ. 2, прев. и напомене Г. 
Јовановић, Београд 2009, 26-7. Р. Радић, Исто, 45. 

39 Патријарх Пајсије, Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 
књиге, књ. 16, прев. Д. Богдановић и Т. Јовановић, прир. Т. Јовановић, 
Београд 1993, 87. 

40 Д. Богдановић-Т. Јовановић, Патријарх Пајсије, 98. 
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Закључак 

 
Савладарство Константина и Ликинија било је 

променљивог карактера. У почетку су заједно доприносили 
слободи и победи Хришћанства, резултат чега је Милански 
едикт и његово спровођење у живот као државног закона, а пре 
тога елиминисање из власти оних савладара (тетрарси) који су 
прогонили хришћане (Максениције, Максимин Даја). Све до 
сукоба двојице владара, Ликиније је представљен као неко ко 
је, у најмању руку, наклоњен хришћанима. Међутим, када се 
тетрахија свела на диархију и када се тежило ка завођењу 
једновлашћа (монархије) у Римском царству, политички и 
војни сукоб двојице владара био је просто неизбежан. Као 
победник изашао је Константин. Савременици то виде као 
тријумф Хришћанства у личности Константина, и пораз 
многобоштва које је, хтео не хтео,  оличавао сада Ликиније. 
Пре би се могло рећи да је Ликиније у свом делу царства 
прогонио хришћане, више као Константинове политичке 
присталице, а не само као хришћане. У истом контексту треба 
видети и појаву аријанства и евентуалну Ликинијеву 
наклоност овој јереси. Овакви закључци следе након 
пажљивог читања и анализе обавештења које даје, пре свега, 
цару Константину наклоњени, писац Јевсевије Кесаријски. 
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ЈЕДНА МОГУЋА ИСТОРИЈА МАНАСТИРА 
СИРИЊА 

У недостатку потребних историјских докумената, данас 
је тешко саставити или написати прецизну историју манастира 
Сириња. Једини поуздани документи1 који помињу овај 
манастир у другој половини XVI века веома су шкрти и 
ограничавају се само на помињању  славе његовог  храма2 и 
ништа више. Али, иако  су шкрти, они су поуздани, јер баш на 
основу ових дикумената, год. 2002, темељ цркве овог 
манастира пронашао је др. Думитру Цејку, директор Музеја 
Планинског Баната из Решице. 

У овој ситуацији, у недостатку докумената који би 
расветлили историју овог манастира, приморани смо да 
пажљиво анализирамо  историјски контекст подручја у којем 
се налази манастир Сириња и на основу овога покушамо да 
повежемо  историјат манастира за сигурне догађаје на којим се 
ослања oвај  контекст. 

Историја је утврадила и доказала да је Свети Сава, први 
српски архиепископ, након своје мисије 1220.године3 на двору 
мађарског краља Андраша II, исдејствовао је и право да Срби 
који живе северно од Дунава и Саве имају право  да подижу  
православне цркве и манастире.  

На основу овог стекнутог права, Свети Сава је још за 
живота, 1225.године, подигао манастире Базјаш и Златицу. 
Осим ова два манастира, Свети Сава је у близини Вршца 
обновио манастир Месић у којем су дошли хиландарски 
монаси на челу са јеромонахом Арсенијем.4 

                                                 
1 Engel Pal, A TEMESVARI ES MOLDVAI SZANDZSÁK TÖRÖK KORI 

TELEPULESEI (1554-1579), Szseged, 1996, стр. 128. 
2 Ibidem 
3 Љубивоје Церовић, Срби у Румунији ,Нови Сад 1991,стр.10. 
4 Исто,стр.12. 
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У стратешком смислу, архиепископ  Сава Немањић  се 
је определио  да манастире ван граница ондашње Србије 
оснива у подручјима у којима је била велика концетрација 
српског живља. Манастири су требали да са једне стране буду 
жаришта културе и одбране од денационализације, а са друге 
стране, да утврђују српки народ  у православној вери. 

У овом смислу велика је могућност да су српски монаси  
наставили започети рад Светог Саве на оснивању манастира у 
срединама где су живели Срби ван Србије, утолико више што 
се задужбинарство српских владара у пределима  северно од 
 Дунава наставило и након смрти Светог Саве 1235.године. 5 

Стечено право од стране мађарског краља и каснији 
вазалски статус 6 који су имали Срби у Мађарској краљевини, 
фаворизовали су подизање цркава  и манастира у овим 
подручјима. 

Тако да Дунавска клисура која се налазила на југу 
Мађарске краљевине, на самој граници са Српском 
краљевином, више је него остала подручја уживала у 
материјалној помоћи која је долазила од српских владара. Тако 
се може објаснити велики број српских манастира у Дунавској 
клисури које помињу такозвани турски тефтери са почетка 
XVI века.7  

                                                 
5 Помињемо овде десепота Јована Бранковића кога предање и неки 

историјски извори помињу као ктитора манастира Кусића и Светог 
Георгија на Брзави (Шенђурца). 

6 Вазалски статус по коме су Срби били обавезни да бране јужну границу 
Мађарске Краљевине објашњава и чињеницу да у Дунавској Клисури сва 
српска насеља – са чистим српским називом – налазила су се на самој 
левој обали Дунава, почевши од Базјаша па до Оршаве [Дивић, 
Белобрешка, Сушка (по топониму код Сушка) Пожежена (Позазин), 
Мачевић, Мудава (Медава), Љупкова (Љупка), Брзаска (Брза Заска), 
Дренкова (Дранко), Свињица (Зинице), Плавишевица, Љуботиња, 
Оградена, Дубова, Јешелница (Јалшаница)]  

7 Веома интересантно је да и манастири из Дунавске Клисуре и Пољадије 
имају све словенска имена: Базјаш, Златица, Кусић, Св. Арханђел код 
Извор Трнова (Мудава), Сириња (по неким калуђерима, пореклом из 
Сирије, сирињанци), Св. Никола (код Свињице), Мракуња. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

97 
 

Oви тефтери помињу, поред манастира Сириња са 
црквом која је имала храмовну славу Св. Николу8, и манастир 
поред Свињице који је исто имао храмовну славу Св. Николу9, 
потом манастир у близини Старе Молдаве (боље речено, поред 
Коронине), са храмом Светих Архангела  и манастир Базјаш са 
храмом Светог Илије.10 

За манастир Сирињу11, постоји могућност да је  
подигнут од стране калуђера које је Свети Сава поставио у 
манастиру Базјашу и Златици.Страдао је и порушен или у току 
велике најезде Татара 1241или 1432.године, од стране Турака 
који су истерали витезове Тевтонског реда које је 1430. 
поставио краљ Сигисмунд од Луксембурга, да бране јужну 
границу након изгубљене битке код Голупца 1428.године.12 

                                                 
8 Engel Pal, наведено дело, стр. 128. 
9 Исто,страна 134. 
10 Исто,страна 26. 
11 У близини манастира Сириње (северо-западно) налазила су се 

средњовековна српска насеља Драгосело и Дебели Луг, која су се до 
рушења манастира, можда  налазила поред Дунава. 

12 Након изгубљене битке са Турцима 1428.године, код Голупца, мађарски 
краљ Сигисмунд од Луксембурга заузео је један дефанзиван став на 
јужној граници Мађарске краљевине, на Дунаву. У ту сврху, краљ 
Сигисмунд обратио се писмом магистру Тевтонског реда, нудећи му 
тврђаве на левој обали Дунава у замену за одбрану јужне границе  на 
Дунаву. Након дугих предговора са тевтонцима, једним засебним актом 
из фебруара 1430. године, набројана су утврђења која су предата 
тевтонцима: Северин, Оршава, Геврин, Свињица, Дренкова, Либразд, 
(Либорађа), Пожабу (Пожежена), Соил,. (неидентификован), Љупко  
(Љупкова), Свети Владислав (Коронина), Карашова, итд.Укупно свега 24 
утврђења, заједно са војним ефективима. Тевтонци се нису  дуго 
задржали у утврђењима Дунавске Клисуре. Нападани у више махова од 
стране Турака, од којих је најжешћи  био 1432 г., они који су преживели, 
напустили су ова утврђења и повукли се са дунавске границе. ((По Ioan 
Haţegan, „Cavalerii teutoni în Banatul Severinului (1429-1435)”, in revista 
Tibiscus, vol. V, Timisoara 1979, p. 191- 195)) 
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Ако је ова претпоставка истинита, онда је манастир поново 
саграђен (обновљен)  крајем XV века. 

 

 
 

ПЛАН ТЕМЕЉА ЦРКВЕ МАНАСТИРА СИРИЊЕ 
Нацрт: професор др Думитру Цејку 
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Судећи по нацрту плана откривеног темеља цркве, 
основа цркве је такозвани,, триконхос,,13 који је специфичан 
српским манастирима јужно од Дунава,14 манастир Сириња је 
саграђен (или обновљен) на прелому XV и XVI века. 

Историјски извори указују да је нацрт,, триконкоса,, 
северно од Дунава сачинио калуђер Никодим Гргић, рођен у 
Прилепу, код Новог Брда, који је био  блиски рођак кнеза 
Лазара Хребељановића.15 Из историјских извора је познато  да 
га је кнез Лазар, заједно са старцем Исаијом, послао у 
Цариград ради посредовања у измирењу српске и византијске 
цркве, коју мисију је успешно обавио. 16 За Никодима 
историјски извори говоре да је био,, частан и освећен човек, 
силан у књигама, још силнији у разуму, речима и 
одговорима.17 

Пред велику опасност за све европске народе која  је 
настала после битке код реке Марице 1371., све више је 
долазила до изражаја потреба склапања савеза између 

                                                 
13 Моравски стил у српској архитектури током средњег века, обухвата 

временски период од седме деценије XIV (често се као преломни догађај 
узима Маричка битка 1371) до 1459. године односно до пада Србије под 
османлијску власт, док симболички почетак епохе означава Лазарево 
подизање Раванице (1375—1377) и Лазарице (1377—1388). Сам стил је 
назив добио по реци Морави у чијем сливу су подизани сакрални објекти. 
Основну карактеристику овог стила представља основа цркве у облику 
тролиста односно триконхоса која је заправо црква са основом уписаног 
крста (нормалног и сажетог) којој су, уз олтарску, придодате две 
певничке апсиде са јужне и северне стране по узору на 
светогорске манастире.  sr.wikipedia.org/sr/Моравски_стил 

14 Dumitru Teicu, Mănăstiri Ortodoxe Medievale din Banat in Studii Istorice, 
Timisoara, 2003,р. 83-93. 

15 Љубивоје Церовић , цитирано дело,24. 
16 Ђоко Слијепчевић ,Историја Српске Православне Цркве,прва 

књига,Београд ,1991,173-175.Никодим је на овим преговорима имао улогу 
,,тумача речи’’. 

17 Исто,24-25. 
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хришћанских држава. У овом историјском контексту, уклапа 
се и мисија Никодима Гргића коју му је поверио кнез Лазар, 
пославши га на двор Влашког војводе Владислава-Влајка18. 
Мисија је као главни  циљ имала успостављање веза са 
Влашком. Влашки кнез Владислава  I Влајку (1364-1377) 
замолио је кнеза Лазара да му помогне при организовању и 
учвршћавању Цркве која је 1359.године, уздигнута у степен 
митрополије. Влашки кнез је посебно желео да уреди монашки 
живот, који би постао бедем православља на тим просторима. 

За Никодима је записано  да је,,у угро-влашкој основао 
два велика манастира с великим трудом и марљивошћу,,19 
 забележено је да се трудио и,,око подизања манастира 
Водице,, који се налазио изнад Ђердапа на влашкој страни, а 
1384.године, старао се око подизања манастира Тисмане, који 
се налази северо-источно од манастира Водице према Ердељу. 
За подизање оба ова манастира, Никодим је добио замашна 
финансијка  средства од кнеза Лазара, које чињенице 
потврђују повеље.20 За издржавање поменутих манастира, кнез 
Лазар је подарио неколико села из североисточне Србије, која 
су раније била у власништву Радича Бранковића-Растислалића, 
господара Браничева.21  Повеље кнеза Лазара је након његове 
смрти потврдио и његов син, Стефан Лазаревић.22 Поред 
издрадње манастира Водице и Тисмане, предање везује име 
Никодима и за изградњу манастира Прислоп.23 

Треба још додати да је Никодим Гргић подизао 
манастире и по Србији. Историјски извори помињу га као 

                                                 
18 Исто,25. 
19 Исто. 
20 Исто. 
21 Исто. 
22 Исто. 
23 Mircea Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Sibiu, 1978, p. 83. 
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оснивача манастира Вратне код Брзе Паланке и манастира 
испод Мироча, према Дунаву.24 

Из горе представљеног историјског контекста може се 
закључити  да  је свети Никодим  (или његови ученици ) 
подигао или обновио манастир Сирињу негде на прелому XIV 
и XV-тог века. Темељи манастирске цркве у облику 
,,триконхоса” који се и данас види, потврђује ову чињеницу. 

 

 
 

2.6.2015.године-Света Литургија на темељима  
манастира Сириње 

 
Манастир Сириња у поређењу са другим манастирима 

из Баната, није имао дуг живот, што је свакако и узрок што 

                                                 
24 Исто. 
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није остао у памћењу мештана и традицији места, па ни у 
историјским документима. 

Што се тиче гашења манастирског живота и рушења 
самог манастира, могу се предложити два периода, један након 
гушења Вршачке буне, 1594. године, или негде на почетку 
XVIII-тог века, за време ратова између Аустрије и Турске.25 

Надамо се да ће даља истраживања решити и 
одговорити на сва питања и недоумице везане  за прошлост 
овог манастира, од кога су данас остали само темељи његове 
 цркве, из којих као да уздише прошло време и некадашња 
слава. 

протојереј др Васа Лупуловић 
 

 

 

 

                                                 
25 Први поменути период рушења манастира, након Вршачке буне, чини се 

ближи је истини. Да је био порушен у време ратова између Аустрије  и 
Турске, у почетку XVIII-тог века, прота Николаје Стојка од Хацега би то 
навео у својој књизи ,,Cronica Banatului”. 
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ПOРОДИЦА БАЈИЋ ОД ВАРАДИЈЕ 
 

 
Апстракт: Племићка породица Бајић од Варадије одиграла је 
значајну улогу у животу Срба из Баната. На прелому осамнаестог и 
деветнаестог века ова породица је својим родбинским везама 
повезивала и одржавала живи дух међу Србима у Банату и у 
Кнежевини Србији, гајећи при том добре односе са царском Русијом 
у нади коначног ослобођења Србије од Турака. Живот ове породице 
осликава живот племићког сталежа у Банату, са свим његовим 
особеностима.  

 
Кључне речи: племство, Банат, Срби, Бајић, Варадија 
 

Средњевековно племство Баната престало је да постоји 
средином шеснаестог века, када су Турци заузели највећи део 
Баната, падом темишварске тврђаве 1552. године и стварањем 
темишварског пашалука. Турска експедиција у Банату почев 
од 1551. године имала је за циљ да васпостави малолетног 
Јована Жигмунда Запољу на трон угарских краљева, али ипак 
освајање Баната имало је дугорочне последице на живот 
банаћана. Раја је и даље била обавезна на плаћање дажбина, 
служење војног рока у служби турског султана, понекад је 
укидана слобода вероисповести, али јој је живот донекле текао 
исто, с тим што је сада служила неког новог господара. Са 
друге стране, елитни слој средњевековног друштва, племство, 
почело је исчезавати. Освајањем Баната, освојени су, и 
придодати Порти, сви поседи средњевековног племства. Ово је 
моменат када са историјске сцене заувек нестају многе 
племићке породице. Међутим, почетком осамнаестог столећа 
остварена је могућност да се територије некадашње Угарске 
Краљевине коначно ослободе Отоманске империје. Ратне 
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операције које су почеле 1716. окончане су Пожаревачким 
миром 1718. године. Банат је придодат аустријској империји и 
сматран за добро Бечког двора. 

Нова аустријска администрација је одмах по 
ослобођењу, у Банату почела спроводити низ реформи. Банат 
свакако није могао одолети налету западњачке културе. 
Западњачки дух тога времена, дух просвећености,  нудио је 
човеку нов вид рационалног поимања света, а ослобођеној раји 
представио је једног новог рационалног човека који живи ради 
себе и кроз себе. Преостали чланови племићких породица, чије 
су породице пре доласка Турака у Банату поседовале огромна 
имања, тражили су од нове администрације да поново уживају 
своје поседе. Изазов решити оба пробелма за аустријску 
администрацију бивао је све већи и нужнији јер су поново 
зараћене аустријска у турска војска почеле рат. Цар Леополд, а 
касније и царица Марија Терезија, су нашли за сходно да 
официре граничарских насеља сврстају у ред ситних племића, 
у такозвано војно племство.  На тај начин су осигурали 
потребну војну снагу на јужним границама империје. 
Православном становништву дали су слободу вероисповедања 
и могућност самосталног организовања верског живота и  
школовања у разним универзитетским центрима Европе. 
Поред свега тога аустријској администрацији било је потребно 
оформити елитни слој модерног друштва. У условима 
просвећености, када се Европа спремала да потчини 
аристократију и сведе је у ред буржоазије, аустријска 
администрација је понудила заинтересованим богатим 
трговцима, просветним радницима, ратницима, да куповином 
поседа стекну племићко достојанство.  На тај начин обезбећен 
је елитни слој модерног друштва који је био чврсто везан за 
аустријску круну, али који је видно одударао од 
средњевековног аристократског сталежа. 

Племићка породица Бајић своје порекло води из 
околине Блаца, одакле су Јанко (Јован) Бајић, племић из 
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Сремске Митровице, хаџи Настас Бајић и Теодор Бајић из 
Земуна. Племићка породица Бајић из Земуна се ускоро по 
избијању Првог Српског устанка истакла као веома значајна 
трговачка породица. Хаџи Настас Бајић, искрени родољуб, био 
је знаменити земунски трговац, који је својим прилозима 
помагао српске устанике. Године 1812 против њега је поднета 
пријава о тајним преговорима са руским генералима, наводећи 
при том и исказ да је русофил1. Овако држање тадашњих 
власти потврђује и чињеница да је породица Бајића у Земуну 
често пута  била место где су руски генерали били свечано 
угошћени, као што је то био случај и 1808. године, када је овде 
био угошћен руски политички представник у Србији и шеф 
руске мисије у Београду Константин Константинович 
Родофиникин.  

Породица Бајић је учествовала у аустротурском рату 
1788-1789. године када је сопственим лађама осигурала 
аустријској војсци саобраћај на Дунаву у околини Београда и 
допремање намирница и соли. Јован Бајић је на тај начин 
стекао поверење аустријског цара Леополда II који га је 
наградио племићким достојанством 25 јула 1791. године. 2 Из 
повеље цара Леополда сазнајемо о Јовану (у неким изворима 
Јанку) Бајићу као родоначелнику племићке породице који је 
био ожењен Роксом Глигори са којом је изродио синове 
Теодора, Димитрија, Луку, Павла и Николу и ћерку Катарину. 
Породица је наставила да живи на поседу у Земуну све док 
Тодор Бајић није купио од ерара посед у Варадију 1832. 
године. Тек 07. маја 1857 породица је добила предикат од 
Варадије и тада су уврштени у ред аустријских племића. 
Атанасијев син, Милош, добио је 1882. године признање 
племићког достојанства и титулу аустријског барона, а 10. 
децембра 1891. и признање мађарског бароната.  
                                                 
1 Биографски речник Матице српске А-Б, стр. 336 
2 Нађ, 1857, стр. 89-90 
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Породица Бајић је активно учествовала у историјским 
дешавањима у долини Караша, а поготово у Варадију. Наиме, 
када је већи део православних Румуна примио унију, породица 
Бајић остала је у православљу, али је активно учествовала у 
животу мештана из Варадије. Тако је Милош Бајић 1874. 
године, за изградњу месне школе издвојио 30.000 форинти и 
уступио грађанским властима за изградњу новог школског 
објекта. 3 

 

 
 

Племићки грб породице Бајић  
од Варадије 

 
Тодор Бајић од Варадије усвојеник Лазара Бајића, брат 

од стрица Луке Бајића, племића из Сремске Митровице, 
родоначелник је породице Бајић од Варадије. Тодор Бајић је 
                                                 
3 Прву, 1950, стр. 68 
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рођен  око 1805. године и веома рано је остао без родитеља, 
али му је стриц пружио могућност високог образовања. 
Говорио је српски, мађарски, немачки и грчки, а добро је 
познавао финансијске прилике по Европи, што му је 
допринело школовање у Бечу. После дугог колебања књаза 
Милоша Обреновића, и после састанака, 11. и 15. марта 
1824.године, договорена је веридба његове ћерке Петрије и 
младог Тодора Бајића, који је тада живео у Земуну и водио 
трговачку кореспонденцију свога стрица. Тодор Бајић и 
Петрија (рођ. 24. јула 1808, Брусница – упокојила се 25 јануара 
1871 у Напуљу)4, ћерка књаза Милоша Обреновића, ступили 
су у брак 1824. године. Њих је венчао митрополит Агатангел у 
цркви Светог Марка у Београду 25. маја 1824. године за шта га 
је књаз Милош наградио свотом од 1.000 гроша.5 Петрија и 
Теодор су на имању живели окружени отменим друштвом. 
Петрија је била веома цењена особа и радо се одазивала како 
би помагала несрећнике. Често се потписивала девојачким 
презименом,  ређе као Петрија Хаџи Бајић благородна от 
Обреновић. Кућа Бајића одмах по ступању у брак Тодора са 
старијом ћерком књаза Милоша, постала је једна од 
угледнијих српских племићких породица у Банату. Веома су 
добро и у детаљима познавали политичке прилике како у 
Банату и Аустријској царевини тако и у Србији и Русији. У 
писмима упућеним своме оцу у изгнанству, Петрија га је 
упозоравала о могућим смишљеним атентатима над њиме и о 
појединим политичким збивањима у Србији, поготово у време 
револуционарних догађаја 1848. године.6 Тодор Бајић и 
Петрија су се често дописивали и са Вуком Стефановићем 
Караџићем, одржавајући уједно везу са царским руским 

                                                 
4 Станисављевић, 2011, стр. 140 
5 Станисављевић, 2011, стр. 144 
6 Станисављевић, 2011, стр. 145 
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двором.7 Из овог брака рођени су  Лазар, Милош, Атанасије, 
Јеврем  и Катарина.  

Лазар још у раним година је скончао услед болести.  
Jеврем је рођен у Темишвару, похађао је најпре  школу 

у Шопрону, а затим наставио школовање на Реформатском 
колегијуму из Тате.8  

Атанасије (у неким изворима Анастас) рођен је у 
Земуну 1828. године. Једино је он имао потомака. Ступио је у 
брак са Јованом, рођеној у угледној племићкој породици 
Атанасијевић од Валеапаја. У овом браку рођени су: Љубица, 
Марија, Милан и Стефан. Атанасије се упокојио у Бечу 5. 
новембра 1876. године. Пре упокојења је оставио  болници у 
Будимпешти своту од 500 форинти за издржавање. Касније је 
ова сума новца прерасла у фондацију Атанасија Бајића 
намењена овој болници.9   

Љубица (19. јул 1860, Варадија – 19. децембар 1881, Беч 
) се касније удала за  барона Хајнриха фон Траутемберга (12. 
јуни 1850, Лемберг – 11. април 1917, Беч) из угледне баварске 
племићке породице.  

Марија (1864-1932) се удала за Белу Талиана (1851-
1921) 1885 године 10, потоњег министра привреде Угарске 
(1903-1905), а угарски баронат и предикат од Визеша додељен 
им је 13. децембра 1911. године.11 Заједно са својим супругом 
подигли су 1903. године у Турској Кањижи срески суд, где се 
данас налази зграда оштине, а 1908 године отворили су 
фабрику свиле, забавиште и дом за незбринуте и старе особе. 
Поставили су понтонски мост 1885. године, изградили 
болницу 1895. године а 1896. подигли  железничку станицу. 

                                                 
7 Церовић, 1997, стр. 311 
8 Кеблеш, 2006, стр. 312, 318, 894, 897 
9 Képviselőházi irományok, 1878. XI. Kötet, 395. Sz, стр. 227 
10 Хаберман, 1992, стр. 273 
11 Ацовић, 2008, стр. 437 
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Калдрмисана је главна улица, основана штедионица, водна 
задруга, уређен је кеј уз Тису и почела електрификација 
Турске Кањиже. У овом браку родили су им се Андор (1886 -
1904), Љубица (1888-1961), Тибор (1891-1948) и Јено (1891-
1948).12 

Милан Бајић од Варадије, син Атанасија и Јоване.Он и 
његова супруга Маргарета Паћански (Patyanszky) од Визека 
(Viszak) имали су ћерку Јовану (Janette), сина Михајла и Петра. 
Mилан Бајић од Варадије био је председник и истакнути члан 
Атлетског клуба из Лугожа (Lugosi Athletikai Club) 1885 
године.13 Учествовао је у разним скуповима ловачких 
удружења Угарске заједно са бароном Николићем и Талијаном 
1890 године14. Милан Бајић био је подпредседник Првог 
мађарског осигуравајућег друштва 1914. године и редовни 
члан врховног суда у Будимпешти.15  

Стефан (Иван, Иштван) Бајић је извесно време од 1905. 
до 1906. године обављао дужност директора железничке пруге 
Сегедин-Кикинда-Велики Бечкерек.16. Поклонио је суму од 50 
круна за гимназију у Кикинди 1917. године.17 

Милош Бајић од Варадије син Тодора Бајића и Петрије 
рођ. Обреновић, рођен је 1. фебруара 1827 године у Земуну,а 
упокојио се 31. јула 1897 године у Бечу. Најпре је похађао 
школу у Шопрону, а затим наставио школовање на 
Реформатском колегиујуму из Тате18. Оженио се Катарином 
Харис 1891. године.  Године 1884. био је посланик Угарског 

                                                 
12 Хеја, 2002, стр, 192 
13 Vadász- és Versenylap 29. évfolyam, 1885,szeptember 3, XXIX evfolyam, 36 

sz.  
14 Vadász- és Versenylap 34. évfolyam, 1890, deczember, 23, XXXIV evfolyam, 

74. szam.   
15 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, Budapest, 1914, стр. 283, 586 
16  Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)  
17 Крчмери, 1917, стр. 14 
18 Кеблеш, 2006, стр. 312, 318, 894, 897 
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државног сабора, а 1895. године је био  изабран за члана 
Горњег дома угарског Сабора.  

 

 
Милош Бајић од Варадије (1827-1897) 

 
 

Посебно се истакао у погледу побољшања закона о 
пензионисању јавних функционера.19  Активно је учествовао у 
животу српског живља у Будимпешти. Заједно са бароном и 
братом од тетке Феодором Николићем финансирао је 1888. и 
1889. године штампање листа Српски дневник. Стицањем 
ордена Гвоздене круне стекао је баронску титулу аустријског, 
а касније и мађарског бароната. Уписао се у ред великих 
добротвора Матице Српске, а за изградњу новосадске 
гимназије даривао је суму од 100 000 форинти 30. јуна 1897. 

                                                 
19 Képviselőházi napló, 1884. V. kötet, 1885. február 27–április 21, стр. 194 
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године, месец дана пре његовог упокојења.20 Сахрањен је у 
породичном маузолеју у Варадији. Као син најстарије ћерке 
Милоша Обрановића, по тадашњем уставу био је први по реду 
за наслеђивање престола Обрановића у случају да изумре 
мушка линија. После упокојења кнеза Михајла наследио је око 
10.000.000 форинти. Често је се  појављивао на разним 
трговачким скуповима где је на аустријском тржишту  почела 
продаја најзнаменитијих раса рогате стоке. Године 1897. на 
једном таквом скупу купио је 12 крава и једног бика, чиме је 
знатно допринео унапређењу сточарства у околини Варадије, 
увођењем рационалног сточарства.21  

Петар Бајић је прихватио војничку каријеру. Тако њега 
срећемо као хусарског официра, пред крај деветнаестог века.22 
Свакако је Петар напредовао у војничкој каријери, те га 1912. 
године сусрећемо као пуковника у аустроугарској војсци са 
седиштем у Дебрецину.23  

Михајло Бајић (1889-1955), син Милана и Маргарете 
рођен је 27. октобра 1889 године у Варадији. Основао је 
дендролошки парк жупаније Ваш.24 Године 1879. у част 
аустријске принцезе Јелисавете, приложио је суму од 3000 
форинти за издржавање сиротишта у Будимпешти.25 
Својевремено је живео у Сомбатхељу и ту помагао школство.   
Године 1926. овдашњој школској установи поклонио је 
1.800.000 круна.26 Његовим прилогом оспособљена је 
лабораторија за природне науке и опремљени хербаријуми.27 
Сам Михајло Бајић је повремено вршио испитивања и научна 
                                                 
20 Историјски архив Војводине, фонд Ф62/534 
21 Гоз, 1983, стр.273 
22 Тули, 2004, стр. 124 
23 Sport und Salon, 18.05.1912  
24 VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1989. (Vas 

Megyei Levéltár 1989) , стр, 10-16 
25 Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1879, 

стр, 110 
26 Хорват, 1927, стр. 56 
27 Хорват, 1927, стр. 73 
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истраживања, а посебно је био заинтересован за врсте пољских 
кринова (hemerocallis), које је у детаље стручно описао. 28 

 

 
Михајло Бајић (1889-1955) 

 
Породица Бајић је одржавала посебне пријатељске 

односе са племићким породицама тога времена. Михајло Бајић 
је био чести гост грофа Естерхазија на имању у Саросду.29 
Михајло Бајић је  за свога пријатеља грофа Естерхазија 
осмислио идејни план парка око грофовског имања30, а такође 
је израдио и нацрт плана парка око имања породице Фестетић 
надомак Будимпеште у Селишту. 

                                                 
28 Своје научне радове објавио је у стручним часописима тога времена. 

(Annales Societatis culturalis comit. Castriferrei et civit Sabariae et musei 
comit Castriferrei II, 1926-27, Szombathely 1927 ,,Az alsószelestei park. Irta 
báró Baich Mihály`` стр. 179-196; ,,Der Park von Alsószeleste. Von Michael 
Baron Baich (Alsószeleste)`` стр. 244-245)  

29 Кути, 2013, стр. 190 
30 Кути, 2013, стр. 194-1991.  
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Бароница Јована Бајић била је удата за доктора Тибора 
Веселија (Weszely Tibor).31Они су  као посед имали Ихаз 
пустару (Ihasz Puszta) која је била у њиховом власништву од 
око 1900. године. Године 1924. бароница је са својим мужем 
уступила по 10 јутара  Шандору Тоту и Ференцу Чатарију, чије 
су породице верно служиле на овам поседу скоро 120 година.32 
Имали су ћерку Деиси која се 19. јануара 1929. године удала за 
др. Јожефа Пучера; венчање је обављено  у цркви која се 
налазила на породичном имању у Ихаз пустари.33 Јована је 
остала удовица 1933. године, јер јој је муж у 53 години живота 
преминуо од плућне болести у Будимпешти.34 

Један део чланова породице Бајић од Варадије 
сахрањени су у породичној гробници – маузолеју који се 
налази на узвишици коју мештани данас зову Деалу Килиилор 
(Брдо Келија). Oвај маузолеј, који се налази на месту 
средњевековног манастира35, породица Бајић је купила 1865. 
године, плативши у сребру договорену цену.36 Маузолеј 
породице Бајић, који су преуредили мајстори из Италије 1872. 
године37, у основи је гробљанска капела, која је могла да 
                                                 
31 Pápa és Vidéke, 26. évfolyam 1-52. sz. (1929.01.13) 
32 Pápai Hírlap – XXI. évfolyam – 1924.10.18 
33 Pápai Hírlap – XXVI. évfolyam – 1929. 01.12 
34 Pápai Hírlap – XXX. évfolyam – 1933. 01.28 
35 О Манастиру у Варадију први помен потиче из 1381. године када је 

поменут калуђер Нифонт из Адрианопоља, који је овде основао манастир. 
Средином седамнаестог столећа, Алексу Удра, кнеза и спахију Петровца, 
Греонија, Букошнице, Бодивице и Великог Тиквана, напала је група од 29 
турака док је славио славу  и при том покушали да његову породицу 
одведу у ропство. Због тога што је успео да одбрани своју породицу, 15. 
августа 1641. године, поклонио је половину свога имања Манастиру 
Варадија. Обнову манастира покренуо је епископ Спиридон Штибица, а 
1754. године под епископом Јованом Георгијевићем на темељима старе 
манастирске цркве започето је  зидање  нове цркве од камена. 
Манастирска црква је освећена 1773. године у част празника Успења 
Мајке Божије. (Прву, 1950, стр. 59; Цејку, 2007, стр. 145-146) 

36Прву, 1950, стр. 52 
37 Прву, 1950, стр. 59 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

114 
 

прими на два нивоа крипте. Капели је касније придодат 
бакарни покривач и торањ. Недалеко од овог маузолеја 
налазио се објекат где је становао гробљар и уједно особа која 
се бринула о реду у капели. Око овог маузолеја до година 
колективизације постојао је импозантан парк са ретким 
биљним врстама и екзотичним дрвећем. Цео овај комплекс у 
неокласицистичком стилу са изразитим источњачким 
мотивима, почео је да губи своју лепоту, импозантност и 
намену одмах после Другог Светског рата. Ратна догађања 
током овог рата учинила су да се у близини овог маузолеја 
отвори школа за обуку војних пилота.  

Разарање породичног имања почело је одмах после 
Првог Светског рата. Војници који су се враћали са ратишта 
често су чинили безакоња, пљачкајући виђенија имања. На 
мети пљачки било је и имање Петра Бајића, са чијег је имања 
одузето више пољопривредних машина и стока. Националана 
Гарда из Оравице је тада наредила да се одузета имовина 
распрода и добијен новац да се утроши за издржавање 
гардиста.38 

 
Поседи породице Бајић од Варадије 

 
Породични архив веома упечатљиво говори о поседима 

породице Бајић. Породица је поседовала Варадију, Марковац 
(од 1904 године), Велики Жам, Етелхазу и Бочар.39 Такође 
породица је имала у свом власништву  и палате у Будимпешти, 
Бечу, Вршцу и Земуну. Ове палате су купљене махом од 1897. 
до 1909. године. Највећи градитељски подухвати  на имањима 
одвијали су се од 1915. до 1925. године.40 

После нових аграрних реформи 1862. године, породица 
Бајић постала је власник над ливадама, пустарама и ораницама 
у околини Варадије, где су до данас сачувани топоними 
                                                 
38Леу, 1995, стр. 58 
39 Ковач, 1998, стр. 275 
40 HU Budapest Főváros Levéltára - IV.1411.b - 1897 - 04879 - Baich br 
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Ровине и Ливада. Године 1863. Бајићи су почели да куповином 
ораница проширују свој посед. Већ пред крај 1863 године, 
пошто су куповином постали власници већег дела сеоског 
атара Варадије, јавила се потреба комасације терена. У 
договору са мештанима, породица Бајић је оформила  други 
део газдинства на око 7 километара северно од места Варадије, 
на месту званом Мездраја.41 

Године 1893. барон Стефан Бајић је купио  посед 
Лидерц на јавној лицитацији која је одржана у Араду 6. 
новембра 1893. године.42Стефан је убрзо увидео да се 
напредна земљорадња може спровести у дело угледајући се на 
остале племићке поседе у Банату, попут поседа породице 
Чеконић.  Од 1895. године Стефан је заједно са водећим 
личностима пољопривреде из Баната оформио пољопривредну 
задругу која је имала да штити интересе велепоседника који су 
се претежно бавили земљорадњом.43  

Барон Милан Бајић поседовао је две зграде у 
Будимпешти (Lipotvaros) у Tükör и Becsi-utcza на броју 867/а, и 
ту је извесно време и становао, док је Стефан Бајић поседовао 
зграду такође у Будимпешти у Lendvay utca, бр. 23 и имање у 
Бочару. Барон Петар Бајић поседовао је зграду у Будимпешти, 
Becsi utca, бр. 65144 док је Јована Бајић поседовала део куће на 
Петефи тргу.45 Породица је такође имала у своме поседу 
имање у Барку (Bârca, жупанија Долж) од 1898. до 1907. 
године46 и Браилоју. 

 
 

                                                 
41 Прву, 1950, стр. 54 
42 Vadász- és Versenylap 36. évfolyam, Budapest, 1892, szeptember, 18, XXXVI 

evfolyam, 53.szam. 
43 Vadász- és Versenylap 41. évfolyam, 1897.04.09 
44 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, Budapest, 1916, стр.141 
45 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)  
46 HU Budapest Főváros Levéltára - IV.1411.b - 1897 - 04879 - Baich br 
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мр Радован Пилиповић 
Архив Српске Патријаршије у Београду 
 
 

АРХИВСКА ГРАЂА ИЗ АРХИВА СПЦ У 
БЕОГРАДУ О ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 
Први светски рат представља несумњиво један од 

преломних догађаја у новијој историји Србије и српског 
народа. Са правом названи „Велики рат“, према обиму ратних 
операција и размерама страдања за свет, уследио је за Србију 
након низа ослободилачких ратова које је она водила за 
ослобођење своје и својих сународника. Први светски рат је се 
распламсао након напада Аустро-Угарске на Краљевину 
Србију, а повод за такав оружани напад Двојне монархије и 
оправдање агресије и примене силе био је атентат на 
аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда у 
Сарајеву 28. јуна 1914. године. Аустро-Угарске власти су 
сматрале да је иза тог атентата стајала званична Краљевина 
Србија која је, према њиховим оптужбама и мишљењу, 
морално, материјално и логистички пружала подршку и помоћ 
патриотској организацији „Млада Босна“.  

Након дипломатске кризе, настојања Аустро-Угарске да 
ограничи суверенитет Краљевине Србије и објаве рата Русији 
од стране Немачке 1. августа 1914. године усковитлао се ратни 
вртлог који је увукао у себе велике европске државе, њихове 
колоније и друге у свету које су се сврстале у два блока. Снаге 
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су биле подељене на 1) Централне силе (Немачка, Аустро-
Угарска, Турска и Бугарска) и њихове савезнике и 2) Земље 
Антанте (Француска, Велика Британија и Русија) са 
савезницама Србијом, Црном Гором и Белгијом, а којима су се 
доцније прикључиле Италија, Румунија, Грчка, Сједињене 
Америчке Државе и друге земље.   
 Први светски рат донео је становништву Краљевине 
Србије велика ратна напрезања. У годину 1914. земља је ушла 
териотријално увећана, након Балканских ратова 1912. и 1913. 
године, а у опсегу својих граница заокруживала је ослобођену 
Стару Србију и један део Македоније (после Другог 
балканског рата 1913. године). Држава је, на тај начин, 
фактички са 1914. годином била у трећој години рата. Епско 
памћење српског народа придаје Првом светском рату 
достојанство једног славног времена, Велики рат је 
доживљаван у историјској свести као есхатолошко остварење 
и рекапитулација свега онога што је у нововековној српској 
историји отпочето са Првим српским устанком и стварањем 
модерне српске државе, почевши од 1804. године. После 
Светског рата српски народ се из свих националних крајева и 
области нашао иза једних граница, у држави предвођеној 
династијом Карађорђевића. 
 Аустро-Угарска је објавила рат Краљевини Србији 28. 
јула 1914. године. Ратне операције су се очекивале, због 
природе границе са Двојном монархијом у северним деловима 
земље, према рекама Сави и Дунаву. Београд – престоница 
земље био је на удару, изложен непријатељским нападима. 
Државна, а следствено томе и црквена администрација била је 
премештена у унутрашњост земље.  
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 Православна црква Краљевине Србије делила је као 
својеврсна државна институција све ратне напоре нације. 
Канцеларијско срце црквене управе и администрације – 
Београдска конзисторија (Духовни суд) премештена је из 
Београда, по одлуци Св. Архијерејског Сабора 6. августа 1914. 
године, најпре у Крагујевац, а касније у Параћин. Архивска 
грађа Духовног суда из Београда такође се селила о чему 
имамо сигурних сведочанстава:  

„Услед ратних прилика у земљи где су сва погранична 
места била у опасности због напада непријатеља преко Саве и 
Дунава, а нарочито Београд, који је био први на удару, овај је 
суд морао један део своје архиве и благајну Духовног суда и 
Арх. Сабора, као и драгоцености из Митрополије пренети у 
Крушевац на чување, по наређењу Господина митрополита... 
При овом пресељавању судске архиве и благајне суд је морао 
учинити извесне материјалне издатке за куповину сандука, 
плаћање кола за шиљање истих, као и плаћање чиновника који 
је са благајнама, архивом и драгоценостима и ишао у 
Крушевац, Крагујевац, Ниш  и Параћин“. 1 
 Архивска грађа српског црквеног порекла није 
коришћена у науци, а разлози за њено (не)коришћење, 
довољно су познати нашој како стручној, тако и широј 
јавности. Ова документација која се овде објављује баца 
додатно светло на ратне прилике у Србији 1914. и 1915. 
године. Мирних месеци 1914. године, дакле у првој половини 
године, нађена архивска сведочанства показују педантно 

                                                 
1 Архив Српске православне цркве, Varia (1915), Духовни суд Главној 

контроли о пресељењу црквене архиве у унутрашњост Србије, 15. 
фебруар 1915. године.  
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регистратурско пословање у Београдској конзисторији, тј. 
Духовном суда Архиепископије и митрополије Београдске.  

Архивисти Архива Српске православне цркве су у 
расутој грађи реконструисали предмете који имају следеће 
класификационе ознаке (од Ф I до Ф VIII), а са којима је 
рађено до јула 1914. године. Међу архивским књигама постоји 
и један Регистар који се односи на године 1914. и 1915.2 
Предмети из ратних месеци 1914. године и предмети који су се 
решавали у 1915-ој, све док се краљ, краљевска влада и 
целокупна државна управа, са војском нису повукли из 
окупиране Србије, немају класификациону ознаку, него само 
датум, што је и разумљиво због брзине канцеларијског посла и 
тада пристуне ратне психозе.  
 У архивској докуемнтацији из фонда Конзисторије за 
време Првог светског рата има значајне грађе, која може 
попунити наше сазнање из српске националне историје 
поменутог периода. То историјско сазнање се проширује не 
само одређеним детаљима, него и значајним широко 
повученим линијама. Пред очима историчара се појављује 
судбина свештенства, затим избеглица, материјална страна 
живота ратног доба. Све је на јендом месту у поменутом 
архивском фонду и могуће је сагледати, осмотрити, али и 
извући одређене закључке. Архијерејска власт се, као и увек, 
обраћала потчињенима преко наредби, расписа или 
окружница. Досадашње издавање архивске грађе црквене 

                                                 
2 Радован Пилиповић, Духовни суд митрополије београдске 1836-1915. 

године (прелиминарна историјска белешка, класификациони план и 
методолошко упутство), Гласник Удружења архивских радника 
Републике Српске, бр. 5 (2013), стр. 58.  
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провенијенције није могло да рачуна са документима и 
архивалијама из ратног периода (после 1914. године), јер таква 
грађа није сачувана.3 Митрополит Димитрије је, између 
осталог, издао значајне окружнице које се тичу проблема 
црквеног живота у ратним приликама. Овде се наричито 
истичу окружнице митрополита Димитрије да се може радити 
за време заповедних празника док траје рат и о забрани да се 
инвалидима наплаћују црквено-административне таксе. 
Такође, за литургичаре је занимљива и важна преписка везана 
за освештавање водице у приликама епидемије и зараза. 

У архивској грађи се налазе и спискови интернираних и 
избеглих свештеника; сви подаци о материјалној помоћи која 
је током рата пружана свештенству, а посебно избеглом и 
њиховим породицама, као и другим избеглицама. Постоје 
извештаји свештеника и настојатеља манастира о крађама 
црквених ствари и уништавању црквене архиве 1914. године 
од стране непријатеља. Тако, парох из Шопића Харитон А. 
Поповић пише својим претпостављенима 17. јуна 1915. 
године:  

„Парохиске књиге, архиву свештеничку и црквену 
непријатељски војници, спаљивали и цепали па онда бацали у 
барама и по путевима, те остатак ових књига, при одступању 
непријатељске војске, сељаци су покупили и предали општини 
Чибутковачкој; а нешто има и књига код цркве. За сређивање 
архиве и протокола треба да се уложи много труда и време 

                                                 
3 У едицији Архива Епархије браничевске која покрива период од 1836. до 

1941. године, последњи том је за нас значајан овом приликом, а то су: 
Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1931-1941, 
приредили Мирослав Лазић и Зоран Ранковић, Пожаревац 2013.  
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пробави; јер ниједне књиге нема у целости, а такво је стање с 
рачунима и архивом.“4  

Личне људске судбине у вртлогу рата имају посебан 
тон и осенченост. Тако врбички парох, Божидар Јокановић, 
крајем децембра 1914. вели сведочећи о приликама у 
Шумадији:  

„Ваше Високопреосвештенство, Од 11. новембра текуће 
године до 6. овог месеца опевао сам више до 400 лица у три 
овд. војне болнице и двема парохијама које опслужијем и у 
којима је било тада настањено око 30-40.000 избеглих 
породица из округа где су вођене ратне операције. Дакле, за 24 
дана из дана у дан опевао сам свакога дана више од 10 лица по 
становима и гробљима, осим крштења и других свештено-
радњи и богослужења у празничним данима у цркви. Многе 
нужне свештено-радње вршио сам 17 дана и у буковичкој 
парохији, колико сам могао доспети, јер је надлежни парох био 
напустио парохију, када је непријатељска војска била на 
неколико километара пред Аранђеловцем.“5  

На који начин је свештенство разумевало своју 
друштвену улогу у ратним временима најбоље се види из 
једног пасуса годишњег извшештаја Николе Божића, окружног 
проте београдског:  

„Свештенство је у овим тешким данима било на висини 
свог позива. Делило је са паством и добро и зло и очински се 
старало да ублажи јад и чемер, и да утеши ожалошћене, а 
                                                 
4 Архив СПЦ, Varia (1915), Парох шопићки Харитон А. Поповић начелнику 

среза колубараког о страдању архиве и црквеног инвентара, 17. јуна 1915. 
године.  

5 Архив СПЦ, Varia (1914), Молба Божидара Јокановића митрополиту 
Димитрију за одсуство, 14. децембра 1914. године.  
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помогне бедне и невољне. Српски свештеник родољубљем 
својим посведочио је, да је достојан следбеник оних великих 
предака својих који су узимали видна учешћа у ослобођењу и 
стварању Србије. Не гледајући на све патње које подноси са 
породицама својим са несређеношћу свога стања и борбе за 
насушни хљеб, умео је да се узвиси и да се сав заложи за 
паству своју и да јој свуда добрим примером предходи“.6 

И за крај: Архивска грађа која је сачувана потиче из 
пословања централних административних тела и органа 
Православне цркве у Краљевини Србији. Она је настајала у 
ратном времену, преживела је страдање и уништење за 
разлику од неких других архивских фондова у земљи, али је до 
сада била занемарена и у науци некоришћена. Савремени 
извештаји црквеног порекла говоре и о негативном 
непријатељском односу према архивској грађи, не само према 
свештеним здањима, другим драгоценостима, свештенству и 
народу. Међу фондовима и збиркама Архива СПЦ на време 
Првог светског рата се највише односи архивски фонд 
„Конзисторија митрополије београдске“, односно „Духовни 
суд“ који је управо са Канцеларијом митрополита и 
Архијерејским Сабором сносио тежину и одговорност 
црквеног управљања. Архивска документација баца светло на 
проблеме црквеног живота у ратним приликама, а добрим 
делом се односи и на харитативни рад цркве према 
избеглицама и болеснима. Настала у друштвеном контексту 
ратног напора и страдања представља извор сазнања за многе 
аспекте црквено-народног живота Срба датог периода. 
                                                 
6 Архив СПЦ, Varia (1915), Годишњи извештај окружног проте београдског 

Николе Божића за 1914. годину, 10. јануар 1915. године.  
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ШЕМАТИЗАМ  

ПРАВОСЛАВНЕ СРПСКЕ ЕПАРХИЈЕ 
ТЕМИШВАРСКЕ ЗА 1916. ГОДИНУ 

 
 Митрополијско-патријаршијски архив Српске академије 
наука и уметности у Сремским Карловцима садржи 
непроцењив фонд докумената славне Карловачке митрополије, 
у чијем се саставу налазила и Темишварска епархија – од треће 
деценије XVIII века па све до васпостављења Српске 
патријаршије након Првог светског рата. 
 Поводом прикупљања података о прошлости српских 
места у Северном Банату, са пријатним изненађењем наишли 
смо на до сада необјављени шематизам Епархије темишварске, 
састављен у пролеће 1916. године. Документ се налази у 
јединици К304//1916, у Фонду МПА при Архиву САНУ у 
Сремским Карловцима. 
 Из пропратног писма упућеног тадашњем 
администратору Карловачке митрополије епископу пакрачком 
Мирону (Николићу), а које носи потпис епископа 
темишварског др Георгија (Летића), сазнајемо да је 
Шематизам сачињен на основу директног налога 
администратора Митрополије (бр. М.40 / 16/29.02.1916), 
односно индиректног налога мађарских власти. У налогу је 
тражено да се, сем стандарних статистичких података о 
епархијским телима, односно парохијама, наведе и да ли из 
епархије има свештеника који су на (црквеној) служби у 
Америци или иностранству. Упитни шематизам је требало 
сачинити на мађарском, односно српском језику. Управа 
Темишварске епархије је примерак на мађарском упутила већ 
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18.02/02.03.1916. Високом краљевском угарском министарству 
просвете (бр. К.261/77.1916), док је српски примерак 
шематизма послат из Темишвара у Сремске Карловце 
22.03/04.04.1916. године, где је примљен два дана касније. 
 

 
 

Прва страна Шематизма 
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 Документ садржи 17 ручно писаних страна великог 
формата, и веома је добро очуван. Листови су пришивени, те 
сачињавају својеврсну целину. На крају документа, налази се 
прилепљен папирни жиг црвено-беле боје, са текстом ПЕЧАТ 
УПРАВЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ 
ТЕМИШВАРСКЕ. Чињеница да је цела статистика ручно 
писана (у време када су се писаће машине редовно користиле), 
као и брз одговор темишварских епархијских власти, али и 
неколико омашки у самом тексту, указују да је сам документ 
састављен на брзину, током бурних ратних дана. 
 У наставку доносимо текст упитника-шематизма. Због 
недовољног простора изоставили смо  поједине мање 
релевантне податке као што су: личне адресе чланова 
конзисторије, односно административна припадност места 
(жупанија, срез, краљевско пореско звање, итд.). Поједине 
скраћенице у тексту разрешене су угластим заградама. 
 

 
ШЕМАТИЗАМ 

 
Прав[ославне]. срп[ске]. епархије темишварске за 1916. 

г[одину]. 
 

Назив средишње епархијске Управе: Темишварска 
прав[ославна]. срп[ска]. епископија. 

Седиште: Темишвар 
Епископ дијецезан: Др Георгије Летић, члан Горње 

куће, доктор богословља, и.т.д 
 

Епархијска Конзисторија 
 

Председник: Епископ дијецезан, као горе. 
Потпредседник: Исак Дошен, архимандрит. 
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Приседници: Јован Новаковић, окр. протопрезвитер у 
Темишвару; прот. Југ Станикић, парох у Оросламошу; ј. 
Миливој Поповић, парох у Санаду; ј. Иван Алексић, парох у 
Модошу; Урош Сандић, кр. срески судац у Темишвару; др 
Јован Савковић, одветник, конз. фискал у Темишвару-Граду; 
Христифор Свирчевић, епарх. шк. референт-надзорник; Ђура 
Терзин, срп. нар. учитељ у Темишвару-Фабрици. 

Конзисторијални референти: ђакон Милорад 
Влашкалин, привр. конз. бел., реф. административни; ђакон 
Стеван Самуилов, конз. подбележник, реф. духовни; 
Христифор Свирчевић, епарх. школски надзорник, реф. 
школски; Лукијан Бранковић, епарх. ревизор и ј. Слободан 
Костић, парох у Темишвару Ференцвароши (Мехали), епарх. 
подревизор као референти рачунских предмета; др Јован 
Савковић, конз. фискал. 
  

Конзисторијална и епископска канцеларија 
 

Конзисторијални бележник: Милорад Влашкалин, као горе. 
Подбележник: Стефан Самуилов, као горе. 
Ексхибитор: јеромонах Јосиф Протић. 
Конз. експедитор: Коста Васиљев. 
Конз. писар: Сима Поповић, умир. учитељ. 
Епарх. ревизор: Лукијан Бранковић. 
Епарх. подревизор: јер. Слободан Костић. 
Епарх. шк. надзорник: Христифор Свирчевић, као горе. 
Концепт. помоћник: Ђура Терзин, учитељ, као горе. 
 
Епархијски епитропи: 

1.) Урош Сандић, кр. табле судац, конз. приседник. 
2.) упражњено.  
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Окружни протопрезвитерати 

 
1. Арадски 

Седиште: Арад. Протопрезвитер: Станко Жупански, парох. 
2. Великобечкеречки 

Седиште: Велики Бечкерек. Протопрезвитер: Ђура Страјић, 
парох, на допусту. Управитељ протопрезвитерата прот. Жарко 
Стакић, парох при великобечекречком храму Св. Ваведења. 

3. Великокикиндски 
Седиште: Велика Кикинда. Протопрезвитер: Миливој Радовић, 
парох. 

4. Темишварски 
Седиште: Темишвар. Протопрезвитер: Јован Новаковић, конз. 
приседник, темишварско-градски парох. 
 

Арадски протопрезвитерат  
 
Арад, сл. краљ. град. Фил[ијале]: Марија Радна, Панкота, 

Липа, Кишсентмиклош. Парох: прот. Станко 
Жупански. Прот. помоћник: Стеван Поповић. 

Арад-Гај, предграђе вароши Арада. Парох: Корнелије 
Адамовић. 

Батања. Парох: Јефта Петровић. Сист[емизовани]. 
пар[охијски]. пом[оћник].: Михајло Пандуровић. 

Деска. Парох: Тимотије Рајић. 
Фенлак. Парох: Димитрије Вујковић, сада у војној служби. 

Замењује га братство ман. Бездина. 
Црна Бара. Парох: Миливој Јовановић, сада у војној служби. 

Заменик: Димитрије Тешић. 
Ђала. Парох: Душан Чудић. 
Кетфељ. Парох: Светолик Јовановић. 
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Мађ. Чанад. Парох: Душан Замуровић, сада у војној служби. 
Замењује га парох великочанадски. 

Моноштор. Филијале: Винга, Темиш Калача. Адм. парох.: 
Светозар Јовановић. 

Срп. (Вел.) Чанад. Филијала: Поргањ. Парох: Константин 
Ђурић. 

[Нађфала. Парох: Сава Ћосић.1] 
Нађлак. Парох: Александар Поповић. 
Вел. (Срп.) Св. Миклуш. Филијале: Нађос, Ловрин. Парох: 

Петар Агрима. 
Срп. (Вел.) Св. Петар. Филијала: Перјамош. Парох: Михајло 

Путник. Сист. пар. пом.: Марко Шугин. 
Оросламош. Парох: прот. Југ Станикић. 
Печка. Филијала: Семлак. Парох: Сава Дамјанов, сада у 

војној служби. Замењује га арадско свештенство.  
Саравола. Филијала: Егреш. Адм. парох.: Ђорђе Цвејић. 
Санад. Парох: Миливој Поповић, конз. приседник. 
Сириг. Парох: Ненад Барачки, сада у војној служби. Замењује 

га парох из Деске. 
Торња. Адм. парох.: Георгије Драгић, јеромонах. 
Турска Кањижа. Парох: Милан Димитријевић. 
Нови Св. Иван. Парох: Наум Марјановић. 
Варјаш. Парох: Александар Грујић. 
 

Великобечкеречки протопрезвитерат 
 

Срп. Арадац. Филијала: Горњи Арадац. Парох: Стеван 
Грчић. 

                                                 
1 У оригиналном документу је, засигурно омашком, изостављено место 

Нађфала (Наћвала). (Место се налази на списку парохија са краја 
Шематизма). Ради потпуности података, пропуст у оригиналу смо 
допунили одговарајућим подацима према другим изворима из тога 
периода. 
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Бега Св. Ђурађ. Филијале: Честелек, Велики Торак, Мали 
Торак, Каталинфалва. Парох: Бранко Петровић. 

Бока. Филијала: Торонтал Сечањ. Парох: Димитрија Којић. 
Срп. Ченеј. Филијале: Хрватски Ченеј, Ерегфалу. Парох: 

Анђелко Грбић, сада у војној служби. Замењује га 
свештенство из Црње. 

Срп. Црња. Филијале: Мађарска Црња, Немачка Црња, 
Жомбоља, Тоба. Парох: Милета Јакшић. Сист. пар. 
пом.: Душан Димитријевић. 

Горњи Елемир. Филијала: До(л)њи Елемир. Парох: 
упражњено.  Сист. пар. пом.: Сава Стајић. 

[Српски Итебеј2]. 
Канак. Парох: Душан Станковић, сада у војној служби. 

Замењује га парох у Боки. 
Срп. Кларија. Парох: Григорије Чолаковић, намесник. Лични 

помоћник: Јован Аћимов. 
Модош.Филијале: Чавош, Иштванвељђ, Каталинфалва. 

Парох: Иван Алексић, конз. приседник. 
Вел. Бечкерек, варош са уређеним сенатом. 

1.) Храм св. Великогоспојински. Парох: прот. Ђура 
Страјић, на допусту. Сист. парох. пом.: Симеон 
Никифоровић. Прот. помоћник: Драгутин Мојић. 
Лични помоћник: Михајло Шипош. 

2.) Храм св. Ваведења. Парох: прот. Жарко Стакић, 
управитељ протопрезвитерата. Сист. парох. пом.: 
Павле Милићев. 

Вел. Кеча. Парох: Боривој Грбић. 
Срп. Неузина. Парох: Јован Петанек. 
Ечка. Филијала: Лукачфалва. Парох: Светозар Теодоровић. 
Пардањ. Парох: Бранко Милошевић. 
Шурјан. Адм. парохије: Милан Жан. 

 
                                                 
2 Место је изостављено у оригиналном документу. 
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Великокикиндски протопрезвитерат 

 
Арач - Врањево.  Парох: Младен Боберић. Сист. парох. 

помоћници: Милош Влашкалин, Александар Бранковић. 
Ђакон: Стеван Крстонишић. 

Башахид. Филијала: Нађбикач. Парох: Милош Димић. Сист. 
парох. пом.: Светозар Трлајић, сада у војној служби. 

Беодра. Парох: Миливој Томић. 
Бочар. Парох: Новак Радојчин. 
Чока. Парох: Лазар Арсикин. 
Јозефово.  Парох: Јоаким Сувајџић. 
Карлово.  Парох: Миливој Јовановић. Сист. парох. пом.: 

Милош Пејић, сада у војној служби. 
Куман. Парох: Стеван Мирковић. Сист. парох. пом.: 

упражњено.  
Меленци. Парох: Милутин Думић. Сист. парох. помоћници: 

Јован Јовановић и Сима Попов, сада у војној служби. 
Мокрин. Филијале: Валкањ и Нађтеремија. Парох: Григорије 

Стајић, намесник. Сист. парох. помоћници: Милош 
Челекетић и Јован Татаровић, сада у војној служби.  

Вел. Кикинда. Филијале: Киштосег, Нађкомлош. Парох: 
Миливој Радовић, окружни прототопрезвитер. Сист. 
парох. помоћници: Владислав Веселинов, Петар Симић, 
Георгије Бартулов. Једно место упражњено.  Протопрезв. 
помоћник: Каменко Бранчић. Ђакон: Стојан Јакшић. 

Срп. Крстур. Парох: Добривој Николић, доктор политичких 
наука. 

Падеј. Парох: Душан Имброновић. 
Тиса Хиђош. Филијала: Сајан. Парох: Григорије Кузмановић. 

Сист. парох. пом.: Душан Путник. 
Тиса Св. Миклош. Филијала: Јазова. Парох: Јован Димитри-

јевић, на дописту. Замењује га Коста Димитријевић. 
Тараш. Парох: Обрад Брусин. 
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Темишварски протопрезвитерат 

 
Немет. Парох: Максим Стануловић. 
Чаково.  Филијале: Чебза, Гилад, Сепхељ, Петроман, 

Жебељ. Парох: Милош Милошев, намесник. 
Гад. Парох: Исидор Николић. 
Ђир. Филијала: Тођир. Адм. парох.: Сретен Јовановић. 
Фењ. Парох: Миливој Гађански, у војној служби. Замењује га 

горњеитебејско свештенство.  
Иванда. Парох: Милош Каћански. 
Овсеница. Адм. парох.: Александар Ђ. Поповић. 
Сока. Филијала: Банлак. Адм. парох.: Александар Ђ. 

Поповић. 
Мали Бечкерек. Филијала: Шандорхаза. Адм. парох.: Урош 

Ковинчић, сада у војној служби. Замењује га Милан 
Стојковић. 

Лукаревац. Филијала: Темешфалу. Адм. парох.: јеромонах 
Никанор Савић. 

Парац. Филијале: Јаношфелд, Ујпеч, Лигет. Адм. парох.: 
Војислав Освалд, сада у војној служби. Замењује га 
јеромонах Закхеј Иванов. 

Рудна. Филијала: Мацедонија. Парох: Душан Предић. 
Срп. Св. Мартон. Парох: Василије Петровић. 
Станчево.  Филијала: Дубоки Надаш. Адм. парох.: Никола 

Вајдић. 
Дињаш. Филијала: Бегасентмихаљ. Парох: Урош Јовановић. 
Кнез. Адм. парох.: Милан Николић. 
Краљевац. Адм. парох.: јеромонах Спиридон Оберкнежевић. 
Петрово Село.  Адм. парох.: јеромонах Никанор Савић. 
Темишвар-Град, сл. краљ. град. Филијала: Темешмурањ. 

Парох: Јован Новаковић, окружни прот., конз. приседник. 
Прот. пом.: Иван Прекајски. 
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Темишвар-Фабрика. Филијале: Темешремете, Чернеђхаза, 
Сентандраш, Бузијаш, Кадар, Терексакош. Парох: 
Илија Белеслијин, намесник. 

Темеш-Ференцварош (Мехала). Парох: Слободан Костић, 
сада у војној служби. Замењује га темишварско 
свештенство.  

 Толвадија. Адм. пар.: адм. парохије у Ђиру. 
 

Манастири 
 
Бездин. Филијале: Мунара, Секешут, Немет-Сентпетер. 

Настојатељ: Исак Дошен, архимандрит, потпредседник 
Епарх. конзисторије. 

Намесник: Сергије Јовановић. 
Братство: Милутин Јосић, Митрофан Шољмошанов, 

Пантелејмон Дошен. 
 
 Св. Георгије. Филијале: Фоља, Шипет, Војтек, Бирда, 
Скуља, Гата(љ)ја, Гертењеш, Дета, Омор, Апатфалва.  

Настојатељ: Стеван Николић, игуман. 
Намесник: Серафим Журковић. 
Братство: [јеро]ђакон Дамаскин Рацков. 

 
 

Самосталне грчке црквене опћине што потпадају под 
Темишварску прав. срп. епархију 

 
 Ходмезевашархељ. Адм. парох.: др Петроније 
Трбојевић, патр. синђел. 
 Сентеш. Адм. парох.: администратор парохије у 
Ходмезевашархељу. 
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Закладни свештеник 
 Духовник манастира Св. Тројице у Великој Кикинди: 
јеромонах Стефан Илкић. 
 

 
 

Печат Управе Православне српске епархије темишварске 
 
 

У наставку документа следи списак црквених општина 
у епархији са српским називима у азбучном реду, као и списак 
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црквених општина са мађарским називима у мађарском 
азбучном реду (т.ј. по абецеди). 
 Према горњем шематизму, Темишварска епархија је 
1916. године имала у саставу 4 протопрезвитерата, са свега 80 
парохија у 79 места, с тим што је свештенство обављало требе 
за православне Србе у још 71 места (која су означена као 
филијале) и 2 манастира. Пописано је свега 99 мирских 
свештенослужитеља (пароха, системизованих помоћника, 
личних капелана, ђакона), и 13 свештено-монаха. 
 Верујемо да ће премијерно објављивање овога 
шематизма бити од користи свима онима који се баве 
историјом нашега народа и наше свете Цркве током бурних 
година Првог светског рата.  
 

мр Дејан Попов 
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ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈЕ 
 
 
 
ДЕСЕТИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У  САБОРНОЈ 

ЦРКВИ 
 

У Темишвару су се хорски концерти или беседе почели 
одржавати још крајем 19. века, о већим празницима и светко-
винама, свакако и о Божићу.  

Између два рата, малтене је у сваком нашем месту 
одржавана мања или већа свечаност – уз обавезно учешће 
неког певачког друштва.Можда се старији присећају да је 
некадашњи мушки хор Саборне цркве, у тешко доба 
комунизма, одржао неколико концерата на Бадње вече, 
скромно, али ипак из срца, на радост свих тада присутних. 

Данас је стање, свакако, другачије, у сваком погледу. 
Срби у Темишвару су већ десету годину заредом навикли да 
себи на дан Божића приуште уживање у духовној хорској 
музици. Тако је било и ове године, 7. јануара с почетком у 
19.00 часова, када је у Српској саборној цркви у Темишвару, 
одржан свечани Божићни концерт. 

Као и ранијих година, наша богомоља била је испуњена 
до последњег места. Водитељ програма г. Дејан Попов, је по-
здравио  све присутне, честитајући им празнике и затим 
најавио наступ гостујућег румунског хора Teofora Dacica 
Timisiensis, православне румунске парохије из кварта Дачија, 
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који је под управом свог диригента, свештеника Флорина 
Јонуца Филипа извео композиције: Sabin Drăgoi –„Vestim 
Naşterea“, „O, ce veste minunată“; Nicu Moldoveanu –„ În ieslea 
din Vitleem“; Ioan Brie – „În seara de Moş Ajun“, „Troparul 
Naşterii Domnului“; Paul Constantinescu – „Condacul Naşterii 
Domnului“; Dumitru Georgescu-Kiriak – „Plecarea magilor“; *** 
(Народно коледо) – „Scoală gazdă“. 

Најлепши тренутак концерта био је када су наступила 
деца, односно Вокална група Српских ученика из Темишвара: 
Петар Аџић, Андреја Скорцан, Саша Марков, Ивана Милојков, 
Тања Момир, Милица Пантин, Бранкица Плавошин, Софија 
Стојков, Лука Стојков, Ивана Тодоровић, Дарко Тодоровић и 
Игор Фењац под управом професора Јоце Бугарског. Они су 
отпевали „Божић, Божић“, „Коледарску песму“, „Ој, бадњаче, 
бадњаче“, „Витлејеме славни граде“, „Кад је Исус мали био“. 
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Последњи су наступили, као домаћини и  организатори 
концерта, Хор православне Саборне српске цркве у 
Темишвару под диригентском палицом професора Јоце 
Бугарског и солистом Миодрагом Поповим. Они су извели 
композиције: Стеван Стојановић Мокрањац – „Рождество 
Твоје“ (тропар  Божића); Исидор Бајић / Тамара Петијевић – 
„Дјева днес“ (Кондак Божића); Тамара Петијевић – „Слава во 
вишњих Богу“; Димитриј Степанович Бортњански – „Под 
Твоју милост“; Максим Е. Коваљевски – „Хвалите 
Господа“;(напев Кијево-Печерске лавре) – „Из Акатиста 
Богородици“; Сергеј Рахмањинов – „Богородице Дјево“; Петар 
Иљич Чајковски – Медаљон: „Иже херувими“ / „Легенда“; 
Антон В. Фјодоров – „Вечерњиј звон“; Стеван Стојановић 
Мокрањац – “Коледа”. 

У закључку је архијерејски заменик о.  Маринко 
Марков,  пренео  благослов и поздраве Његовог 
Преосвештенства Епископа Лукијана. Поздравима и жељама за 
наступајућу годину придружио се и о.  Јоан Буде, старешина 
православне румунске цркве у темишварском кварту Дачија. 

 
Горан Гога Пантин 
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БОГОЈАВЉЕЊЕ НА НЕРИ 
 

Православна црква слави Богојављење у част крштења 
Исуса Христа у реци Јордану, кога је крстио Свети Јован.  

Дошавши из недалеке Јудејске пустиње, Свети Јован је 
на реци крстио многе, ради очишћења од греха и поновног, 
духовног рођења, позивајући их на покајање. Христос је дошао 
из Галилеје, да би и сам био крштен. Кад је Јован погружавао 
Христа у воде реке Јордана, чуо се с небеса глас Бога Оца: 
"Ово је Син мој љубљени, који је по Мојој вољи". У Јордану је 
стајало друго Лице Свете Тројице, Син Божји, као Богочовек, а 
над Сином Божјим лебдео је Дух Свети у облику светлоснога 
голуба. То је било Богојављење. Ту се јавно открио Бог као 
Отац, Син и Дух Свети, као Света Тројица. Бог се јавио и 
васељену просветио.  

 Богојављење се празнује 6. јануара по старом 
календару (19. јануара по новом). На тај дан освећује се вода 
која се носи кући и пије ради здравља и просвећења душе и 
тела. Та богојављенска водица никада се не квари, јер у њој 
пребива сила Духа Светога. 

Један од најважнијих хришћанских празника обележава 
се на посебан начин сваке године и на обалама реке Нере. 
Становници два села, Соколовца у Румунији и Врачев Гаја у 
Србији, окупљају се да заједно прославе празник Богојављења. 
Тако је било и ове године, 19. јануара. 

Житељи пољадијске општине и њихови гости, имали су 
прилику да у месној цркви присуствују Светој архијерејској 
литургији, коју је служио Његово Преосвештенство Епископ 
адм. темишварски Г. Лукијан, уз саслужење: архијерејског 
заменика, протојереја-ставрофора Маринка Маркова, протона-
месника Перице Живановића, пароха соколовачког, 
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протонамесника Јоце Живановића, пароха из Луговета, 
јеромонаха златичког Герасима, јереја Јоце Несторовића, 
ђакона Миодрага Јовановића и чтечева Васе Мозе и Снежана 
Михаја. Богослужењу су поред мноштва верника и деце,били 
присутни и мати Аполинарија, игуманија манастира Базјаш, 
председник општине Соколовац Олга Гица, Огњан Крстић, 
председник ССР и Славомир Гвозденовић, српски посланик у 
Румунском парламенту. 

Након отпуста Свете литургије у цркви је извршено 
Велико освећење воде, после кога су присутни  са литијом, на 
челу са својим владиком и свештенством, кренули ка реци 
Нери, где су их са трубачима сачекала браћа са друге обале 
Нере, из Врачев Гаја, Беле Цркве и околине, на челу са Њего-
вим Преосвештенством епископом банатским Г. Никанором и 
ондашњим свештенством. 
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Обале реке Нере биле су препуне народа, а воду брзе и 
бистре реке заједно су осветили Епископи Лукијан и Никанор 
и бројно свештенство на обе обале. Треба нагласити да је 
одређене молитве изговорио на румунском језику и викар 
Румунске православне епархије из  Вршца, о. Мојсије Јанеш. 

Ове године у набујалу и брзу реку Неру,Часни крст је 
бацио  владика Никанор, за којим је скочили  петнаест 
одважних младића, а најбржи је био Зоран Стојановић из 
Врачев Гаја. Као новина, први пут, од када се организује 
Богојављење на Нери, за Часни крст је запливао  и неко са 
румунске стране.То је био Клаудиу Леонте из Соколовца. 
„Хтео бих да  захвалим другарима који су ми пружили 
подршку и који су дошли у великом броју да ме бодре“ - рекао 
је Клаудиу и најавио да ће и наредне године учествовати у овој 
манифестацији.  

 

 
 

На крају овог молитвеног чина, све присутне је  
пригодном беседом и здравицом поздравио Епископ Никанор, 
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на коју је отпоздравио Епископ Лукијан. У име Управе за 
сарадњу са црквама и верским заједницама Р. Србије, поздрав-
ним речима је се обратио директор г.Милета Радојевић, затим 
је окупљене вернике поздравио председник Општине Бела 
Црква Станко Петровић.Председник општине Соколовац,г. 
Олга Гица, је пренела лепу вест да би ускоро на Нери, 
Пољадијци, и не само они, уз лепо урађене приступне обали 
бетонске степенице, могли најзад да добију  и толико жељени 
мост. Своје поздраве су  упутили  и Огњан Крстић, председник 
ССР, као и наш посланик, Славомир Гвозденовић, који је 
присутне поздравио са неколико стихова.  

 
Славље на Нери „крунисано“ је, као што приличи 

богољубивим Србима из пољадијског краја, пригодним 
славским ручком, који је приређен у просторијама недавно 
обновљеном седишту МО ССР Соколовац. 

 
 

Горан Гога Пантин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

144 
 

 
ИЗЛОЖБА „БАЛКАНСКИ РАТОВИ, СТО 

ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ“,  
У ТЕМИШВАРУ 

 
Савез Срба у Румунији, Удружење српско-румунског 

пријатељства „Ризница“ из Лужница, Српска православна 
епархија темишварска, Историјски архив Шумадије из 
Крагујевца и Дирекција за културу жупаније Тимиш и град 
Темишвар, позвали су све заинтересоване да у недељу, 26. 
јануара, у 12.00 часова,присуствују свечаном отварању 
документарне изложбе „Балкански ратови, сто година од 
победе“, аутора Горана Милосављевића, Марка Миливојевића 
и Ненада Карамијалковића.  

„Посебна ми је част да вам данас пренесем поздраве 
Шумадије и ваше Србије. Ово је 99-а поставка које Друштво 
српско-румунског пријатељства организује у Румунији. Драго 
нам је што можемо да поделимо са вама све вредности које 
имамо у Србији, да видите и доживите тај део наше историје” 
рекао је Света Маџаревић.  

Изложба је представљена јавности у свечаној сали 
Епархијског двора у Темишвару, а њено отварање је протекло 
у присуству генералног конзула Републике Србије у 
Темишвару г. Лазара Манојловића, посланика г.Славомира 
Гвозденовића, књижевника г.Свете Маџаревића, директора 
Историјског архива Шумадије г.Предрага Илића и српских 
свештеника.  

Историјски архив Шумадије је овом приликом „за 
изузетан допринос у остваривању племенитих циљева на 
заштити историјских чињеница“ доделио неколико повеља 
захвалности: Српској православној епархији темишварској, 
Савезу Срба у Румунији као и недељнику „Наша реч“. 

Удружење потомака ратника Србије из Крагујевца је 
посредством Свете Маџаревића уручило свој завет Генералном 
конзулату Републике Србије у Темишвару. Културно-
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историјски центар је одлучио да додели повељу захвалности 
Милораду Илићу, док је Боривоју Николићу припала част да 
прими повељу и орден првог степена за животно дело од 
стране представника „Српске круне“. 

На самом крају присутнима је се обратио и професор 
Николаје Царан, осведочени пријатељ српског народа и 
председник Лиге румунско-српског пријатељства.  

Сама изложба садржи неколико стотина фотографија из 
доба Балканских ратова, разрађујући теме као што су: Осман-
ско царство, краљевина Србија, краљевина Црна Гора, краље-
вина Румунија, краљевина Бугарска, краљевина Грчка, 
Балкански савез, Предводници оружаних снага балканских 
држава, Однос снага на Балкану и ток ратних операција, 
Кумановска битка, Битољска битка, Ослобађање Старе Србије 
и Македоније, Савезничке победе у Првом балканском рату, 
Лондонска мировна конференција, Брегалничка битка, 
Букурешки мир, Балкански ратови у очима француске штампе, 
Свечани повратак српске војске и откривање Карађорђевог 
споменика у Београду и Шумадијска дивизија у балканским 
ратовима. 
 

 
Горан Мракић 
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА 

 И ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ИКОНА 
 

У прву недељу Великог поста, учимо се о вишеструком 
значају празника Недеље Православља:"недеље поштовања и 
поклоњења часној икони Бога невидљивога, који је постао 
видљиви човек у лицу Исуса Христа Назарећанина. Икона је 
прозор у небо.  То није само фотографија већ лик 
преображеног човека и благодаћу Божијом овековеченог. Она 
је предокушај Царства Небеског. Из иконе сија светлост, која 
се шири из целог психофизичког бића човековог.Ми ћемо као 
народ остати и опстати само ако се држимо тог прозора у 
Небо, Иконе Христа живога, Оригинала. Он је Архитип, 
Прототип човека јер је Бог стварајући човека гледао унапред 
Христа који ће тек постати човек." 

Света Литургија која се служи у Цркви "није само 
богослужење и култ.На њој је овде Небо и одавде се прелази 
на Небо и доказ тога јесте што се причешћујемо и учествујемо, 
једемо и пијемо тело Богочевека, које је од смртног постало 
бесмртно.  Чудо је што је Бог дошао у овај свет и зато има 
спасења овом свету." 

У Недељу Православља, 09.марта 2014. године, у 
Саборној темишварској цркви, Свету Литургију Василија 
Великог служио је Његово Преосвештенство Епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан, уз саслужење свештенства, а 
Мешовити хор Саборне цркве под управом професора Јоце 
Бугарског је својом духовном песмом улепшао ово славље.Био 
је присутан велики број верника, који су се у великом броју 
причестили светим Тајнама. 

 Пригодном беседом након свете литургије обратио се 
јереј Јоца Несторовић, који је говорио о значају овог дана за 
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хришћане и позвао вернике да у Епархијском двору 
присуствују отварању изложбе икона. 

После отпуста и отслуженог,,Чина православља” 
Његово Преосвештенство Епископи Г. Лукијан је  уручио 
Епархијску захвалницу породици госпође Милије Николић из 
Кнеза, за:,, несебичну и делатну љубав коју је показала према 
Цркви Божјој и за очување националног идентитета у Српској 
православној парохији Кнез. Живот госпође Николић и њене 
породице био и јесте у знаку ретке жртве која се приноси на 
олтару отачаства Српског и прадедовске вере.  
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Такав принос Бог најрадије прима.Нека Свемогући 
Господ, заступништвом Св. Великомученика Димитрија, 
узврати стоструко породици госпође Милије Николић за све 
што је учинила и чини за Цркву Божју и народ Српски. Ова 
захвалница нека њима послужи на част, радост и свеколику 
корист, а свима нама за пример,“ записано је на Захвалници. 

Присутним верницима, приликом уручивања 
Захвалнице, владика Лукијан је назначио: „Овако се чува 
православље, као што смо данас чули, а има таквих примера 
још и биће, надамо се, нека Бог поживи нашу слављеницу која 
је добила ову заслужену награду.“ 

Захваливши, госпођа Милија је рекла: „Да ми Господ 
Бог да здравља, и ако снаге немам воље имам, да могу још 
дуго и много година да служим нашој Цркви, и ако смо остали 
мало, не дамо нашу веру никако. “ 
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У 13.00 часова, у Епархијском двору, отворена је 
изложба са иконама и  драгоценостима цркве Светог 
великомученика Димитрија у Кнезу, радовима са 
темом,,Анђели ” монаха Инокентија (Лукин) као и проекција 
документарног филма о  парохији и селу Кнез,који је урађен 
великим залагањем господе Стевана Бугарског, Миодрага 
Обрадова и Милорада Илића.  

Уводна реч припала је Епископу Лукијану, који је 
поздравио све присутне, а затим је у име домаћина присутне 
поздравио архијерејски заменик о.  Маринко Марков, који је 
после пројекције документарног филма о Кнезу, позвао 
професорку Дану Петков да представи изложбу.  

Част да званично отвори овогодишњу изложбу  припала 
је ЊП Епископу лугошком Г.Пајсију, викарном епископу 
темишварске архиепископије,који је након поздрава 
присутнима пренео поздраве братске румунске православне 
Цркве и нагласио да му је веома драго што је заједно са својом 
православном браћом по вери, са којима румунски народ има 
много заједничког и у истој је љубави према Богу. 

 
 

игуман Јустин (Стојановић) 
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ПРИЧЕШЋЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 
 

У среду, 19/6. марта о. г. у другу-Пачисту недељу 
часног поста, у све три темишварске цркве после 
свештеничке поуке обављена је Света тајна покајања, на којој 
су се заједно са својим наставницима према распореду по 
групама, исповедили ђаци Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“, после које је била служена  Литургија 
Пређеосвећених Часних Дарова на којој су се ђаци 
причестили Светим тајнама Христовим. 

У Мехалској  цркви причестили су се ђаци од нултог до 
четвртог разреда, у Фабричкој  од петог до осмог, а 
гимназијалци од деветог до дванаестог разреда  у Саборној 
цркви. 

Из летописа Саборне цркве 
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ХОР ТЕМИШВАРСКЕ  САБОРНЕ ЦРКВЕ  НА 
ВАСКРШЊЕМ КОНЦЕРТУ У БЕОГРАДУ 

 
Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару на 

челу са диригентом проф. Јоцом Бугарским је са великом 
радошћу примио позив да наступи на шестом издању 
Васкршњег концерта у Београду, који се традиционално 
одржава на први дан Ускрса у Храму Светог Саве.   

Концерт је улепшало 13 хорова, од којих четири дечја, док 
су Србе у расејању представили хорови из Темишвара и 
Цириха. Духовне текстове је читао млади глумац Милош 
Биковић.  Диригент проф. Јоца Бугарски је за овај наступ 
изабрао искључиво васкршњи репертоар: Предварившија утро 
– Васкршњи ипакој (К. Станковић), Плотију уснув – 
Васкршњи светилан (А. Глазунов) и Радујтесја, људије (Ђ. 
Сарти). Пошто су појали и на васкршњем јутрењу у поноћ, а 
затим на архијерејској литургији у Саборном храму у 
Темишвару, чланови Хора  су певали пажљиво, у правом 
заједништву и достојно се придружили осталим врхунским 
хоровима у Храму Светог Саве- у атмосфери опште ускршње 
радости.   

Ова сада већ свечана традиција  Васкршњег концерта у 
храму Светог Саве на Врачару,   организује се са благословом 
Његове светости патријарха српског Г. Иринеја и уз генерално 
покровитељство Српске Православне Цркве и спонзорство 
многих пријатеља концерта, државних и приватних 
институција.Овогодишње шесто издање је било  посвећено и 
обележавању стоте годишњице од смрти великог српског 
композитора Стевана Стојановића Мокрањца. Његово 
Преосвештенство Епископ ремезијански Г.Андреј (Ћилерџић), 
викарни Епископ Патријарха Српског, је при крају концерта 
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после заједничког од стране свих хорова заједничко певање 
Мокрањчеве  Светосавске химне – благословио све певаче и 
поделио деци фарбана ускршња јаја. Он је свима пренео 
благослов и поздрав ЊС патријарха Г.Иринеја и између 
осталих,захвалио се и нашем протојереју-ставрофору Маринку 
Маркову, архијерејском заменику,  који није жалио труда да 
васкршње вече проведе са члановима темишварског Хора у 
Београду.  Исто је похвалне речи после наступа нашег хора 
имао и композитор Владимир Марковић, диригент 
Београдског камерног хора и главни уредник програма.  

Поред посебног духовног доживљаја свих певача и публике, 
важност овог догађаја јесте и та што  је ток  концера био у 
директном преносу РТС-а, те су гледаоци сателитског 
програма и у Румунији могли да прате снимак концерта. Ретке 
су овакве прилике да се православна црквена музика чује на 
националним телевизијама и у ударним терминима.  За наш 
хор наступ у матици је сваки пут повод за радовање и 
упознавање јавности у Србији са чињеницом да Срби у 
Темишвару имају један од најстаријих српских хорова, који ће 
ускоро обележити 180 година од оснивања. Самим тим, наступ 
на једном од најзначајнијих места српског православља и у 
једној од највећих православних цркава у Европи – Храму 
Светог Саве, остаће као светла тачка у низу стотина концерата 
које је приредио овај хор. 

Весна Степанов 
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XXII СМОТРА ЦРКВЕНИХ ХОРОВА У 

ТЕМИШВАРУ 
 

У Темишвару је у суботу, 17. маја о. г. одржана традиционална  
духовна манифестација „Смотра хорова“, коју сваке године 
заједнички организују Српска православна епархија 
темишварска и Савез Срба у Румунији. 
У Саборној  цркви на Тргу Уједињења пре 10 часова уз 
присуство епархијског свештенства и   народа из многих 
наших места са подручја Баната, од Поморишја до Дунавске 
клисуре, служено је Благодарење. После заједнички отпеване 
химне Светом Сави, све присутне је поводом ове значајне 
епархијске свечаности поздравио архијерејски заменик,  
протојереј-ставрофор Маринко Марков, и пренео благослове и 
поздраве Његове Светости патријарха српског Господина 
Иринеја и нашег Епископа Г. Лукијана, који се налазе на 
редовном заседању Светог Архијерејског Сабора Српске 
Православне Цркве у Београду.  
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Други део овогодишњег окупљања црквених хорова 
настављен је после 11 часова у сали темишварског Дома 
студената. Манифестацију су својим присуством увеличали: 
Лазар Манојловић, генерални конзул Републике Србије у 
Темишвару, Славомир Гвозденовић, посланик у Парламенту 
Румуније и Огњан Крстић, председник Савеза Срба у 
Румунији. Овогодишње издање ове манифестације је протекло 
у знатно измењеном облику, јер услед катастрофалних поплава 
које су задесиле Србију и регион,најављени гости нису могли 
да стигну. 

Након што су поздравили званице и представнике српских 
православних хорова, водитељи програма, ђаци Српске 
гимназије „Доситеј Обрадовић“, Ивана Милојков и 
Александар Панић, најавили су  наступе   Хора српске Саборне 
цркве  и Мешовитог црквеног хора из Мехале.  

Чланови Хора српске Саборне цркве Темишвар Град, под 
диригентском палицом професора Јоце Бугарског, публици су 
се представили изведбом  делова из Св. Литургије, а затим 
неколико  Васкршњих песама. Мешовити хор из Мехале, под 
руководством Меланије Чоран, појао је за ову свечану 
прилику: „Христос васкресе“, Прву славу- део из Св. 
Литургије, „Тебе појем “,и „Песму крсту“. 

Између хорских наступа уследила је пројекција 
документарног филмa Срби у Румунији – прошлост и 
садашњост, аутора Рајка Корње и видео запис Српска 
православна црква у Кнезу, за чију су се реализацију уз 
благослов Његовог Преосвештенства Епископа Г.Лукијана, 
заједнички потрудили господа Стеван Бугарски, Миодраг 
Обрадов и Милорад Илић.  

Пре доделе Захвалница, представницима и руководиоцима 
црквених и дечијих хорова и певачких друштава из Баната од 
стране Српске православне епархије темишварске и Савеза 
Срба у Румунији за учешће на овој 22. Смотри, за допринос 
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црквеном појању, као и за дугогодишњи рад и залагање на 
очувању наших традиција и хорског појања, присутним 
званицама, свештенству и народу обратили су се архијерејски 
заменик о. Маринко Марков и председник ССР Огњан Крстић. 
Отац викар Маринко Марков истакао је врло добру 
дугогодишњу сарадњу која постоји између Српске 
православне епархије темишварске и наше кровне 
организације, чиме доказујемо да смо сви једно и у свом 
обраћању апеловао и позвао да се српски народ који живи у 
Румунији одазове и прикупи помоћ за браћу из Србије, која су 
настрадала у поплавама. Председник ССР, Огњан Крстић, је 
након поздрава истакао задовољство што смо поново 
окупљени око наше православне цркве и црквене песме на 
овом јединственом догађају и да је ово још један доказ да су 
Црква и Савез Срба јединствено биће, које се бори и настојава 
да очува наш национални идентитет, веру, слово и традицију. 

Приликом овогодишњег традиционалног окупљања хорова 
имали смо још једном прилику да слушамо српско црквено 
хорско појање, да присуствујемо узвишеном духовном и 
културном догађају. 
 

Миодраг Тодоров 
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ВИДОВДАНСКИ САБОР  У МАНАСТИРУ 

ЗЛАТИЦИ 
 

Видовдански сабор у манастиру Златица већ годинама 
окупља Србе не само из Пољадије и Дунавске клисуре, већ 
представља једну од традиционалних манифестација читаве 
српске заједнице.  

И ове је године између Прњавора и Златице било 
свечано.  Недавно генерално обновљена црква манастира 
Златице, којег је према предању утемељио Свети Сава пре 
више од 800 година, била је премала да прими све вернике који 
су желели да присуствују Видовданској литургији.  
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Свету архијерејску литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. Лукијан, уз 
саслужење епархијског свештенства и монаштва.У току малог 
входа, Епископ Лукијан је за труд око обнове манастира и 
примеран монашки живот одликовао настојатеља манастира 
Златице, о. Герасима (Милића) чином игумана са правом 
ношења напрсног крста као и великог ктитора и добротвора 
наше Епархије,умировљеног протојереја Живка Велимировића 
, правом ношења напрсног крста.  
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Празничну  беседу је произнео јереј Дејан Жигум,после 
које је Епископ Лукијан доделио Захвалнице Епархије 
темишварске за ктиторство и рад на очувању српских светиња 
у Румунији.Захвалнице су  уручене проф. др Радмили 
Милентијевић из САД, бившој министарки у Влади СР 
Југославије, затим проф. др Душану Попову, бившем 
посланику српске националне мањине у Румунском 
парламенту и Златичанину Ненаду Вулетићу који је један од 
значајних дародаваца соколовачког Архијерејског 
намесништва. 

 
 

 
 

Након богослужења  кренула је литија до оближњих 
темеља старе цркве и извора, после које је на платоу испред 
цркве обављено благосиљање жита и резање славског колача, у 
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присуству кумова,породице Г. Ромике Жијана из Прњавора, а 
кумство за наредну годину преузео је г.Томислав Мартиновић 
из Прњавора, који већ дуги низ година брине о деци која 
кампују у манастиру Златица. Извршен је и помен свим 
страдалим српским војводама и војницима који су своје 
животе положили за одбрану свога отечества и православне 
вере. 

  У манастирској порти је затим одржан  пригодан 
културно-уметнички програм. Најпре су српски глумци из 
Темишвара, Ђока Стојанов и Марко Аџић рецитовали стихове 
песама из косовског циклуса, а потом су чланови КУД 
“Неолит” из Старчева и ансамбла “Соко” из Соколовца 
показали  своје знање и умеће играња народних кола.  

Младен Галовић је истом приликом припремио рибљу 
чорбу за све који су желели  да пробају овај кулинарски 
специјалитет ресторана „Карађорђе“, док је Савез Срба 
обезбедио освежење за све присутне. 
 

ђакон Миодраг Јовановић 
Рајко Корња 
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ПРВА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ КАМПА 

 У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА 
 

Почело је дуго лето и велики летњи распуст, током 
којег су у организацији  Српске православне епархије 
темишварске и Савеза Срба у Румунији и ове године почели са 
радом Дечији духовни кампови у три српска манастира на 
територији румунског Баната.  

Током последње јунске седмице обишли смо полазнике 
прве серије Духовног кампа у манастиру Светог Ђорђа крај 
реке Брзаве, децу пристиглу из Темишвара. Са тридесетак 
малишана предшколског и школског узраста Српске гимназије 
„Доситеј Обрадовић“, допутовала је учитељица Славена 
Пејанов, а у духу православља васпитавали су их протојереј-
ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, протојереј-
ставрофор др Бранислав Станковић, парох фабрички, 
протојереј-ставрофор Стојан Петровић, парох мехалски, јереји: 
Слободан Вујић, Саша Јашин,ђакон Јосиф Станковић, 
монахиња Евгенија, протосинђел Никон и вероучитељ Предраг 
Новичић. 

 Од учитељице Славене Пејанов сазнали смо да су 
свештеници  редовно одржавали часове веронауке. Деца су 
свакодневно певала на литургији, одговарала на јектеније, 
читали Оче наш. Свакога дана су по два детета читала  
Апостол и Вјерују, у петак су присуствовала Светој тајни 
јелеосвећења (масла), а у суботу, о Видовдану, причестили су 
се пред полазак својим кућама. Под упутством учитељице 
Славене цртали су и бојили свако свога кућног свеца или свеце 
чије име носе, затим су у оквиру радионица израђивали ручне 
радове, рељефне фигуре – Рођење Исуса Христа. Малишани су 
од картона сецкали, лепили и бојили библијске ликове и свеце. 
Вечерњи часови били су резервисани за пројекције цртаних 
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филмова са религијском тематиком: Како је Бог створио свет, 
Нојева барка, Рођење Исуса Христа. Учитељица и вероучитељ 
Предраг Новичић научили су кампере, за време часова 
музичког образовања, нове песме: Манасијо лепа, манасијо 
дивна и Кажи мени ђаче, учениче.  

 

 
 
Професорка ликовног образовања, Мира Поповић је 

приликом боравка, прошлог четвртка и петка, одржала часове 
цртања и сликања. Старије је учила како да ураме платно, 
затим да темпером на платну нанесу боје и сликају српске 
светитеље и упутила их у тајне израде линогравуре. Са децом 
предшколског узраста радила је фломастерима и воденим 
бојама приликом израде икона. Сви радови ове групе кампера 
ће убудуће красити манастирске ходнике и просторије кампа.  
 

 
Миодраг Тодоров 
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ЛЕТОВАЊЕ У СВЕТИЊИ  СВЕТОГ ЂОРЂА 

 
У првој јулској  седмици у манастиру Светог Ђорђа, 

крај реке Брзаве, боравила је друга серија српске деце у оквиру 
Дечјег духовног кампа у организацији Српске православне 
епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији. Ову групу 
кампера, сачињавали су малишани из Рудне, Малог Бечкерека, 
Српског Семартона и Иванде. 

Дочекали су их свештеници протојереј Васа Жупунски, 
парох рудњански, јереј Милан Миоковић, парох бечкеречки, 
јереј Миливој Горник, парох семартонски и иванђански, као и 
протосинђел Никон (Корићанац) и монах Димитрије (Гуглета), 
који су недељу дана боравили са њима и подучавали их у духу 
православља.  

 

 
 

Деца узраста од седам до четрнаест година из четири 
села брзо су се прилагодила реду у кампу. Свакодневно је 
испоштован дневни програм, па су неки помагали у 
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трпезарији, а други спремали собе. Из разговора са 
свештеницима сазнали смо да су девојчице и дечаци, њих 
преко тридесет, свакодневно присуствовали јутарњој и 
вечерњој молитви. Одговарали су на јектеније, учили песме, 
појали, редовно похађали часове веронауке које су сем 
свештеника одржавали и ђакон Јосиф Станковић, који је 
заједно са протојерејем-ставрофором др Браниславом 
Станковићем, архијерејским намесником темишварским, 
посетио кампере. 

Устаљено је да се за сваку групу деце која бораве у  
кампу манастира Свети Ђорђе организују разноврсне 
активности, па је тако било и овога пута. Пошто је већина деце 
која су сачињавала ову групу кампера из мешовитих бракова, 
организовани су часови усавршавања српског језика, а за то се 
потрудио неуморни професор Лазар Поморишац, од кога су 
полазници кампа имали прилику да науче неколико дечјих 
песама, као и лепоте шаха. У слободно време могли су 
уживати и у другим активностима, као што су игре на 
травнатом игралишту и разне радионице, за које су се 
побринули професор Миодраг Грубачки, Николета Власић и 
учитељица Милена Горник. Професорка ликовног васпитања 
Мира Поповић је и за ову групу кампера одржала неколико 
корисних часова цртања и упутила знатижељне девојчице и 
дечаке у тајне и нове технике сликања православних икона. 

Како то обичај налаже на крају боравка, у овом 
духовном центру, деца су се причестила пречасним даровима и 
поклонила светим моштима. И док су за време боравка у 
Духовном дечијем кампу заједно учили и стицали нова знања 
и појмове, мали кампери су се боље упознали,  и што је 
свакако најважније стекли нове другаре, па ће већина њих 
вероватно са нестрпљењем чекати следећи сусрет. 

 
Горан Гога Пантин 
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ДУХОВНИ ОДМОР У МАНАСТИРУ КРАЈ 
БРЗАВЕ 

 
Трећу серију  полазника Духовног дечијег кампа у 

манастиру Светог Ђорђа сачињавали су малишани из Дињаша 
и Банатске Црне Горе – Краљевца, Лукаревца, Петровог Села, 
Станчева и Рекаша. 

О двадесетак девојчица и дечака бринули су и 
подучавали их у духу православља, протојереј Ђорђе Сујић, 
парох краљевачки и лукаревачки, протонамесник Милорад 
Остојин, парох дињашански, протонамесник Славољуб 
Везелић, парох петровоселски и јереј Драгослав Везелић, 
парох станчевачки. Из разговора са свештеницима сазнали смо 
да су малишане  љубазно дочекали протосинђел Никон 
(Корићанац) и мати Евгенија, који су током целог боравка деце 
у манастиру за све имали пуно разумевања, стрпљења, а пре 
свега љубави. 

За време боравка деце свакога дана испоштовани су 
дневни ред и програм активности у које су били укључени 
мали кампери. Редовно су присуствовали организованим 
часовима веронауке које је сем свештеника одржавао и 
протојереј -ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски 
намесник темишварски. Одговарали су на литургији и на 
вечерњу, научили неколико духовних песама, а што је 
најважније, научили су на српском језику неколико молитава, 
пошто су их на румунском учили у својим школама. 

И овога пута су  одржани часови ликовног васпитања, 
тј. цртања и бојења, који су привукли пажњу малих кампера. 
Окупљени у великој сали, поређани око стола, малишани су 
пажљиво посматрали и слушали савете професорке Мире 
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Поповић, која у манастиру борави сваке седмице и свакој 
групи полазника показује технику цртања икона, на хартији 
или платну. 

 
 

Слободно време су наши кампери искористили да 
прошетају и обиђу румунски православни манастир Шемљуг -
Сарака, захваљујући г. Маријусу Стојану, кнезу месне 
општине Бирда, који им је обезбедио превоз. Пошто су деца 
испоштовала све што се од њих захтевало, било је и доста 
времена за одмор, разне активности и друштвене игре.  

Малишани из Банатске Црне Горе и Дињаша су много 
научили за време једнонедељног боравка у кампу, лепо су се 
играли, дружили и стекли нова пријатељства. Пред полазак 
својим домовима у суботу пре подне су се исповедили, затим 
причестили уз наду да ће се већина њих вратити и следеће 
године. 
 

Горан Гога Пантин 
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ДУХОВНИМ ТРАГОМ СВОЈИХ КОРЕНА 
 

Треће јулске седмице је, у оквиру Дечјег духовног 
православног кампа у манастиру Светог Ђорђа, боравила 
група девојчица и дечака српског порекла из Фења, Немета, 
Ченеја и Улбеча.  

Заједно смо са управницима Дечјег духовног 
православног кампа, епархијским ђаконом Миодрагом 
Јовановићем и епархијским правником Милорадом Илићем, 
ову четврту серију полазника, посетили једног поподнева и 
хтели да се на лицу места уверимо како проводе време. И ову 
групу девојчица и дечака подучавали су у духу православља и 
о њој бринули за време једнонедељног боравка у 
манастирском кампу наши свештеници: протонамесник Ђорђе 
Андрејић, парох фењски, протонамесник Миланко Стојановић, 
парох немећански и администратор кечански, јереј Разван 
Борислав Макавеј, парох ченејски и јереј Иван Попов, парох 
улбечански, као и богослов Миле Јанковић. 

 

 
 
Деца узраста од седам до четрнаест година из четири 

наша места брзо су се прилагодила реду у кампу. Свакодневно 
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је поштован дневни програм, па су неки помагали у 
трпезарији, а други спремали собе. Из разговора са 
свештеницима сазнали смо да су девојчице и дечаци 
свакодневно присуствовали јутарњој и вечерњој молитви. 
Одговарали су на јектеније, учили песме, појали, редовно 
похађали часове веронауке које су сем свештеника одржавали 
и ђакон Јосиф Станковић, који је заједно са протојерејем-
ставрофором др Браниславом Станковићем, архијерејским 
намесником темишварским, посетио кампере. Гости су им 
били, мр Милован Вујовић, председник Фонда за помоћ 
Србима „Тома Максимовић“ са својим сарадницима Драгишом 
Антићем и Маријаном Љиљак, који су деци у кампу пренели 
важност очувања српског језика и ћирилице. Деци су говорили 
о делима Вука Караџића, Саве Мркаља и Захарија Орфелина и 
илуструјући песме уз гусле и фрулу, продубили им знање о 
српским коренима, традицији, књижевности и православљу-о 
ономе што чини српски идентитет и тиме обогатили полазнике 
кампа знањем кроз игру, песму, свирање на фрули и 
рецитовање. 

Професорка ликовног образовања, хаџи Мирјана 
Поповић, је приликом боравка у кампу одржала часове цртања 
и сликања. Старије је учила како да ураме платно, затим да 
темпером на платно нанесу боје и сликају српске светитеље и 
упутила их је у тајне израде линогравуре. Са децом 
предшколског узраста радила је фломастерима и воденим 
бојама приликом израде икона. Сви радови кампера ће убудуће 
красити ходнике и просторије кампа. 

Малишани су много тога новог научили током целе 
седмице проведене у кампу, а после завршених предвиђених 
активности преостало слободно време су користили за 
дружење, игру и одмор. Било је за свакога понешто, од 
познатих дечијих игара, до разних такмичења и спортских 
активности, где су предњачиле колективне игре са лоптом. 
Увече, пред одлазак на спавање, препричавале су се старе и 
нове догодовштине.   

Горан  Гога Пантин 
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ДУХОВНОСТ КРАЈ ДУНАВА 
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Духовне дечије кампове, који окупљају децу српског 
порекла из четири жупаније у којима живе Срби, организују 
заједно сваке године Српска православна епархија 
темишварска и  Савез Срба у Румунији.  

Од 30. јуна до 5. јула, благословом Преосвећеног 
Епископа адм.  темишварског Г. Лукијана у манастиру Базјаш 
у Соколовачком протопрезвитерату организован је дечји 
веронаучни камп, који је окупио децу соколовачког 
намесништва. Њих су подучавали у духу православља и о 
њима бринули за време једнонедељног боравка у Српском 
културном центру „Свети Сава“ крај манастира Базјаш поред 
Дунава, наши свештеници: протојереј-ставрофор Василије 
Плестић, архијерејски намесник соколовачки и парох у Старој 
Молдави, протојереј-ставрофор Жива Мартиновић, парох у 
Свињици, протојереј др Васа Лупуловић, парох у Решици, 
протојереј Мирослав Ђурковић, парох у Златици, 
протонамесник Бошко Тикартић, парох у Љупкови, 
протонамесник Јоца Живановић, парох у Луговету, 
протонамесник Перица Живановић, парох у Соколовцу, јереј 
Сава Мареш, парох у Мачевићу, јереј Сава Станковић, парох у 
Белобрешки, јереј Верољуб Гвозденовић, парох у Радимни, 
јереј Душко Кључар, парох  у Српској Пожежени, јереј Дејан 
Жигум, парох у Дивићу  и богословац Миле Јанковић. 

У разговору са свештеницима Василијем Плестићем и  
Васом Лупуловићем, сазнали смо више детаља о томе како се 
одвијала обука и настава за полазнике кампа из Клисуре и 
Пољадије. Похвално су свештеници говорили о деци која су 
свакодневно за време служења литургије и вечерња активно 
учествовала уз песму и одговарала на јектеније. Добро 
осмишљен програм предавања од стране свештеника, 
подстакао је полазнике да активно учествују и својом  питања 
сваку тему учине занимљивијом. Тако су се предаване лекције 
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након увода претварале у живе разговоре, који су пробијали 
планирано време. 

Свакога дана деца су организовано вежбала читање 
Апостола, а било је времена и за утврђивање већ познатих 
религијских песама. Осим часова веронауке, полазници  су 
упознавани и са вишевековном богатом историјом нашег 
српског народа, учили су о историјату манастира и слушали 
предавања о Светом Сави. После завршених обавезних 
активности, остало слободно време  деца су  искористила за 
дружење, боље упознавање и разноврсне игре. Када су 
временски услови дозвољавали, дечаци су играли фудбал или 
заједно са девојчицама одбојку. Вечерње часове одмора у 
Српском културном центру пре поласка на спавање проводили 
су играјући друштвене игре, али су и препричавали разне дечје 
догодовштине. Будући да смо у Петровском посту, посну 
храну за наше малишане припремале су куварице Живка 
Мојсеш и Живка Матеј. 

Последњег дана кампа деца су се исповедала и 
причестила уз наду да ће се већина њих вратити и следеће 
године у Дечји српски духовни камп крај Дунава. 
 

Горан Гога Пантин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

171 
 

 
КЕТФЕЉЧАНИ И ФЕНЛАЧАНИ У 

МАНАСТИРУ БЕЗДИНУ 
 

Последње седмице у месецу јулу, у манастиру Бездину 
је боравила група деце из Кетфеља и Фенлака, под 
старатељством свештеника Благоја Чоботина и манастирског 
братства. Преко двадесет малишана је провело читаву седмицу 
у прелепом амбијенту поморишког поднебља, иако је време, 
уистину, било местимично кишовито.   

Кампери су врло радо и похвално поштовали устаљени 
дневни проргам: јутарња Литургија, доручак, учење српског 
језика, ручак, часови веронауке и појања, учење српске 
историје, шетња, фудбал, вечерње и тако у круг.  

У четвртак, 31. јула, на дан светог мученика Емилијана, 
поводом имендана настојатеља манастира, јеромонаха 
Емилијана (Тасића), децу је посетио и служио Свету 
архијерејску Литургију Његово Преосвештенство Епископ Г. 
Лукијан.  

 

 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

172 
 

 
У доба владавине цара Јулијана, за време гозбе игемона 

Капитолина  са виђеним грађанима, роб Емилијан је кришом 
ушао са гвозденим чекићем у идолски храм, полупао идоле у 
парампарчад, пообарао жртвенике, разбацао и изгазио жртве, 
поломио и уништио огромне свећњаке који су стајали пред 
идолима. Он је признао своје дело, а због тога је на крају 
мученички пострадао.  

Деца су учила и српске народне игре, чему их је 
обучавао  јеромонах Емилијан, док је искушеница, сестра 
Александра  деци држала часове српског језика и граматике, 
имајући у виду да многи оскудевају у знању  матерњег језика. 
За децу су кувале и о њима се старале г. Споменка Поповић и 
Загорка Баба.  

Традиција духовних кампова ће се наставити идуће 
године. 
 

Горан Мракић 
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ПОСЛЕДЊИ ОВОГОДИШЊИ КАМП 
У МАНАСТИРУ БЕЗДИН 

 
Средином месеца августа у манастиру Бездину је 

боравила последња група деце. Након што су малишани из 
скоро свих поморишких села где постоје парохије Српске 
православне цркве боравили по недељу дана у манастиру, 
дошао је ред на и на Чанад, Сараволу, Велики Семиклуш и 
Наћфалу.  

 

 
 
Са децом су били свештеници Дина Чоков, Радослав 

Стојков и Верољуб Брнзеј, а о духовном и језичком васпитању 
додатно су се постарали  и овога пута јеромонах Емилијан, 
монах Кирило, искушеник Милош и искушеница  Александра. 
Имајући у виду да деца из неких села не знају српски или га 
слабије разумеју, предавања су се вршила уз преводе 
присутних свештеника или ученика који знају матерњи језик. 
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Но, у последњој серији није било проблема такве природе, јер 
су сва деца знала српски. 

Да ли је период од пет до шест дана довољан да деца 
нешто корисно науче о историји православља и српског 
народа? Да ли их време које проводе у манастиру касније 
наводи на мало дубље размишљање? Да ли их боравак у 
древном манастиру Бездину чини бар за нијансу свеснијим 
свог српског порекла? То су питања на која ће сама деца 
одговорити за извесно време.  

Уосталом, традиција духовних кампова ће се наставити 
и идуће године, а неки од малишана ће сигурно манастир 
поново посетити и поводом обележавања његовог летњег 
сабора на празнике  Велике Госпојине, 28. августа.  

 
Горан Мракић 
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ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР 
 У МАНАСТИРУ БАЗИЈАШ 

 
Предиван дан и предивно вече 18. августа крај Дунава, 

у  манастиру Базјашу, а у предвечерје великог празника 
Преображења Господњег. По традицији се тог предвечерја, на  
бденије и сутрадан на Свету Литургију  окупља мноштво 
народа, верника из околних села па и шире. Диван је ово 
тренутак када се окупе и бројни свештеници, а посебна је  
радост да су са народом и свештеницима, били и Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г.  Лукијан и 
протојереј-ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик. 
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После одслуженог празничног бденија испред 
манастирске цркве је већ 21. пут  славље допуњено и 
испуњено културним и књижевним садржајем: уручивањем 
„Велике базјашке повеље“ за остварења на књижевном пољу 
уз учешће значајних песника из наше земље, расејања и 
матице. 

Манифестацију је отворила својим јединственим гласом 
Мина Матијашевић, једна од најбољих музичких вокала 
Србије, која изворну српску песму спасава од заборава. 
Славомир Гвозденовић је поздравио присутне и позвао Његово 
Преосвештенство Епископа Г. Лукијана  да скупу упути 
благослов. 

Огњан Крстић, је у име Савеза Срба у Румунији, г. 
Ивану Негришорцу (право име: Драган Станић), песнику, 
теоретичару, књижевном историчару, универзитетском 
професору и уреднику, бившем секретару Матице српске, за 
вредно песничко дело и целокупан допринос српској 
књижевности, као и за допринос чувању и богаћењу српске 
културне и духовне баштине на свим српским језичким 
просторима, уручио Велику базјашку повељу и Доситејеву 
значку. 

Беседу и образложење Велике базјашке повеље Ивану 
Негришорцу изговорио је Ђорђо Сладоје и сам добитник овог 
високог признања Срба у Румунији. Он, између осталог, 
Негришорца сматра родоначелником савремене српске 
поезије, модерног тона и јединим од носилаца њене 
прекретнице. „Он слави све радости живота, али описује и 
људске драме и судбине не само у свом завичају већ и на 
другим меридијанима. У широј културној јавности запажене су 
његове књиге, његова поезија преведена је на више језика, 
заступљен је у многим антологијама савремене српске поезије, 
а овим признањем додаје уз бројне престижне књижевне 
награде у Србији, још једно признање - Срба у Румунији“. 

  Као и ранијих година, Општина Вршац осигурала је 
новчани износ Велике базјашке повеље, а уручила га је 
Александра Панић, чланица Општинског већа за културу.  
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Иван Негришорац је захваљујући на Великој базјашкој 
повељи рекао: „Долазим на свето место на Дунаву, код браће и 
сестара, код великих хришћанских подвижника. Ово је 
признање не само велико мени, него свој браћи, песницима“. 

 

 
Овај скуп је закључен са Мином Матијашевић, која је 

испунила простор још једном прелепом песмом. 
Сутрадан, на сам празник Преображења Господњег, 

епископ Лукијан је служио Свету Архијерејску Литургију уз 
саслужење свештенства.  По заамвоној молитви је извршен 
литијски опход око цркве и освећено је грожђе и жито и 
преломљен славски колач.Домаћин овогодишњег 
манастирског сабора је био парох из Свињице, о. Жива 
Мартиновић.Славску ружу за следећу годину у име Општине 
Соколовац преузела је председник општине г.Олгица Гица.  

У манастирској порти је припремљено  послужење за 
све вернике. 

Горан Гога Пантин 
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ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ  САБОР У 

МАНАСТИРУ БЕЗДИНУ 
 

Наш српски манастир Бездин посвећен је празнику 
Ваведења у храм Пресвете Богородице, али због лоших 
децембарских временских прилика, народни духовни сабор 
одржава се, сваке године, на празник Велике Госпојине. И ове 
године, уочи самог дана празника, у среду 27/14. aвгуста, у 
поподневним сатима у манастир су почели да пристижу 
поклоници и свештеници арадског презвитерата. У 19. часова 
отпочело је празнично Бденије, а служили су гости из 
Епархије, игуман Јустин и ђакон Миодраг Јовановић. За 
певницом су певала бездинска братија, на челу са својим 
настојатељем, јеромонахом Емилијаном, протонамесници 
Душан Кључар и Благоје Чоботин и црквени појци Дејан 
Попов и Младен из Наћфале.  После вечере, Полуноћницу је 
служио отац Емилијан а отац Благоје је наставио читање 
Акатиста чудотворној икони Пресвете Богородице Бездинске. 
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На сам дан празника,од раних јутарњих сати 

манастирски храм почео је да се испуњава народом који се 
побожно и са страхопоштовањем клањао пред чудотворном 
иконом Пресвете Богородице и моштима Исповедника 
Православља светог Кирила Бездинског. За ту свечану 
прилику дошли су и гости свештенослужитељи да својим 
присуством увеличају празник. На платоу на средини 
манастирске порте, старањем вредне манастирске братије, све 
је било спремно за почетак свете литургије. На овогодишњој 
светој литургији началствовао је протојереј-ставрофор 
Маринко Марков, архијерејски заменик, а саслуживали су 
протојереј-ставрофор Огњан Плавшић, архијерејски намесник 
арадски, архимандрит Стефан (Стокић) из Сомбора, игуман 
Јустин (Стојановић), протојереј  Ђорђе Сујић из Краљевца, 
протосинђел Никон (Корићанац) из манастира Светог Ђорђа, 
прота Штефан Пакурар из Надлака, као и епархијски ђакон 
Миодраг Јовановић. Будући да су овогодишњи кумови били 
верници из арадгајске парохије, на литургији је певало њихово 
певачко друштво, заједно са бездинском братијом, 
свештеницима и појцима. 

 После заамвоне молитве обављен је трократни 
литијски опход око манастирске цркве. Након читања 
прописаних јеванђелских зачала одслужен је и помен свим 
упокојеним ктиторима и  братији манастира, након чега је 
извршен чин резања славског колача. У име својих парохијана 
прота Небојша Попов је поделио братски целив пререзаног 
колача са оцем викаром Маринком Марковим, а викар је затим 
у име Његовог Преосвештенства владике Лукијана поздравио 
све присутне и изговорио речи поуке и духовног охрабрења за 
опстанак и очување наслеђене православне духовне баштине и 
бездинске светиње. Свим служашчим свештенослужитељима, 
овогодишњим кумовима, осталој братији и присутном верном 
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народу, на крају је топло захвалио настојатељ бездинске 
светиње, отац Емилијан, а за следећу годину славску ружу је 
предао парохијанима арадске парохије.  

Примајући нафору, кољиво и кришку славског колача, 
верници су се међусобно поздрављали и полако напуштали 
манастирску светињу, са надом да ће их следеће године још и 
више бити.  

 
протонамесник Благоје Чоботин 
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ВЕСНИЦИ НОВОГ ДОБА  

 
 

Последњег дана  најзначајније културне манифестације, 
Дани српске културе у Темишвару, коју већ девети пут 
заредом организује Савез Срба у Румунији, заједно са 
Генералним конзулатом Републике Србије, нашим 
суграђанима уприличен је у суботу, 29. новембра, музичко-
сценски програм у Српској саборној цркви у Темишвару.  

Пошто се ове године обележава 275 година од рођења 
Доситеја Обрадовића, 150 година од смрти Вука Стефановића 
Караџића и 100 година од смрти Стевана Стојановића 
Мокрањца, тим поводом је Савез Срба у Румунији у сарадњи 
са Задужбином „Доситеј Обрадовић“ осмислио музичко-
сценски програм, који је објединио дела сва три српска 
великана, под именом „Весници новог доба - Доситеј, Вук, 
Мокрањац“, на којем су се, уз хорско певање Хора  AКУД 
„Лола” и Хора Православне српске Саборне цркве у 
Темишвару, представили српски драмски уметници Рада 
Ђуричин, Танасије Узуновић и Хаџи Ненад Маричић. 

Гости и учесници из Србије су,  пре почетка програма, 
посетили родну кућу Доситеја Обрадовића у Чакову, где су 
положили ловоров венац на спомен-плочу српском 
просветитељу и обишли поставку у спомен-музеју. Дочекали 
су их генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар 
Манојловић, саветник у Министарству културе Румуније, 
Аурора Каравасиле, председник Савеза Срба у Румунији, 
Огњан Крстић, месни парох, протојереј Љубомир Матић и 
Љубомир Степанов, који их је упознао, кроз причу, са 
историјом битисања Срба из Чакова и места везаних за 
Доситеја. 
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Музичко-сценском програму у цркви, присуствовао је 

велики број Темишвараца, Срба и Румуна, љубитеља хорског 
певања, а међу званицама, који су својим присуством 
увеличали значај догађаја, били су генерални конзул 
Републике Србије у Темишвару, Лазар Манојловић, саветник 
Министарства културе Румуније, Аурора Каравасиле, 
председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић, посланик 
Савеза Срба у Румунском парламенту, Славомир Гвозденовић, 
конзул Генералног конзулата  Републике Србије у Темишвару, 
Ирена Радојичић и секретар Савеза Срба у Румунији, 
Златиборка Марков. 

Присутне је у уводном делу програма поздравио Дејан 
Попов, председник МО ССР Темишвар и члан Хора 
Православне српске Саборне цркве у Темишвару, који је 
присутне упознао са  током програма и истакао важност ове 
манифестације. Први су наступили чланови хора Православне 
српске Саборне цркве у Темишвару, под диригентском 
палицом професора Јоце Бугарског. Они су извели 
композиције Н. Кедрова – „Отче наш“, А. Н. Струмског – 
„Велико славославље“ и Ст. Ст. Мокрањца – „Девета руковет“. 
Као солиста, наступио је Миодраг Попов. 
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У наставку су се пред публиком појавили гости из 
Београда. Академски хор „Лола“, руковођен од стране 
диригента мр Милована Панчића, извео је композицију В. 
Баронијана – „Востани Сербије” на стихове Доситеја 
Обрадовића. Тиме су наговестили други део музичко-сценског 
програма. Програм „Весници новог доба - Доситеј, Вук, 
Мокрањац“, отворио је пригодном беседом о  три српска 
великана проф. др Војислав Јелић. Затим је управница Мирјана 
Драгаш представила  у неколико речи активност Задужбине 
„Доситеј Обрадовић“, која ове године обележава свој 10. 
рођендан.  

 

 
 

Драмски уметници и великани српског глумишта, Рада 
Ђуричин, Танасије Узуновић и Хаџи Ненад Маричић у свом 
извођењу представили су присутнима житије и дела Доситеја 
Обрадовића, Вука Стефановића Караџића и Стевана 
Стојановића Мокрањца, а Хор АКУД „Лола“ у свом програму, 
поред горе наведене  уводне композиције, извео је пред 
присутном публиком  и композиције М. А. Расинског – „Сејмо 
браћо семе ума“ на стихове Јована Јовановића Змаја, Ст. Ст. 
Мокрањца – „Химна Вуку“, одломке „Литургије Св. Јована 
Златоустог“, Другу и Осму руковет.  
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После говора Хаџи Ненада Маричића у коме каже:  
„Ове године у целој Европи обележава се стогодишњица 
Великог рата. Са поносом се сећамо наших предака, који су 
својим јунаштвом пронели славу своје домовине широм 
света“, Академски хор, под диригентском палицом мр 
Милована Панчића, закључио је програм познатом српском 
традиционалном песмом из Првог светског рата „Тамо 
далеко“. Аутори програма били су: Марија Бишоф, сценарио, 
Мирољуб Аранђеловић Расински, композитор и музички 
уредник и Радомир Путник и Мирјана Драгаш, уметничка 
дирекција програма. 

Пре уручивања Захвалница од стране ССР учесницима 
у знак признања за изузетан допринос промовисању српске 
културе у Румунији, пошто су се сви заједно потрудили да овај 
догађај остане незабораван, присутнима су се обратили 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, Лазар 
Манојловић и председник Савеза Срба у Румунији, Огњан 
Крстић. 

Публика је наградила аплаузом све учеснике музичко-
сценског програма и чланове хорова, да би на крају сви заједно 
отпевали „На многаја љета“ у име дугог, дугог нашег трајања. 

 

 
 

Горан Гога Пантин 
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,  
ПРИЈЕМИ И СЛУЖЕЊА  

 
ЕПИСКОПА АДМ. ТЕМИШВАРСКОГ  

 Г.Г. ЛУКИЈАНА У 2014. ГОДИНИ 
 
02.01. Свети Игњатије. На литургији у Темишвару-Мехала. 
15.01. Примио о. Љубомира Матић. Примио о.  Никона 

(Корићанац). 
16.01. У Темишвару-Град служио Царске часове. 
16.01. Примио о.  Стојана Петровић који позива на Крсну 

Славу. 
18.01. Крстовдан. У намастиру Базијаш служио литургију и 

освећење водице са о. Герасимом (Милић).  
Пререзао колач игуманији Аполинарији (Ковачевић) 
поводом њеног Имен-дана. 

18.01. У манастиру Базијаш примио екипу ТВ Србије. 
18.01. У манастиру Златици служио празнично бденије. 
18.01. У манастиру Златици примио о. Саву Мареш. 
19.01. Богојављење. У Соколовцу служио литургију са о. 

викарем Маринком Марков, о. Перицом Живановић, о. 
Јоцом Несторовић, о. Герасимом (Милић), и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а чтеци теолози: Васа Моза и 
Снежан Михај, у присуству игуманије базијашке 
Аполинарије (Ковачевић).  

19.01. На граничној реки Нери са ЊП епископом банатским 
г.г. Никанорем и другим служашчима обавио 
јединствено у православљу велико освећење воде у две 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

186 
 

државе, уз присуство представника Србије и Румуније, 
дипломатског кора, спортских пливача и бројног верног 
народа. 

20.01. Свети Јован. У Вршцу, у Резиденцији епископа пререзао 
колач ЊП епископу банатском г.г. Никанору, а поводом 
његове Крсне Славе. 

20.01. На Крсној Слави код о. Никона (Корићанац) 
21.01. На појутарју Крсне Славе код о. Стојана Петровић. 
21.01. На свечаној вечери код о. Саше Јашин поводом његове 

Крсне Славе. 
22.01. Са мр. Перицом Орбишор радили коректуру превода 

Минеја. 
23.01. У Резиденцији у Темишвару, одржао седницу ЕУ 

Одбора Епархије темишварске. 
25.01. У Резиденцији у Темишвару примио делегацију 

Друштва српско-румунског пријатељства из Лужница 
код Крагујевца, на челу са председником Друштва 
г.Светомиром Мађаревић. 

26.01. Недеља. У Мунари служио литургију са о. викарем 
Маринком Марков, о.  Огњаном Плавшић, о.  Еми-
лијаном (Тасић), о.  Ивицом Панић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, уз чтецирање монаха Кирила 
(Згајбуљ) и студената теологије: Синише Кнежевић 
(Будимска епархија) и Снежана Михај. Појао хор из 
Фенлака. 

26.01. У Темишвару-Град служио бденије уочи Светог Саве. 
27.01. Свети Сава. У Араду служио литургију са ЊВП 

архиепископом Тимотејем (Румунска црква), о. викарем 
Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић, о. Штефаном 
Пакурар, о. Милованом Милин, о. Емилијаном (Тасић), 
ђаконом Јоном и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали: монах Кирило (Згајбуљ) и студенти 
теологије Перица Орбишор и Синиша Кнежевић 
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(Будимска епархија). Појао хор арадске петропавловске 
цркве вођен студентом теологије Зораном Мутавским. 
После литургије и сечења колача, одржали помен 
ктиторима храма: племенитој породици Текелија. 

29.01. Часне вериге. Преслава епископа Лукијана. Служио 
литургију у Темишвару-Град са о. викарем Маринком 
Марков, о. Зораном Остојић (парохом из Пеште), о. 
Никоном (Корићанац), о. Герасимом (Милић) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев, 
и студенти теологије Перица Орбишор и Синиша 
Кнежевић (Будимска епархија). ЊП епископ банатски 
г.г.Никанор пререзао славски колач.  

01.02. У Резиденцији у Темишвару одржао редовну годишњу 
седницу Епархијског Савета Епархије темишварске. 

02. 02. Недеља. У Великом Семиклушу служио литургију са о. 
Огњаном Плавшић, О. Станомирем Мирковић, о. 
Дином Чоков, о. Емилијаном (Тасић) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а чтецирали: монах Кирило 
(Згајбуљ) и студенти теологије Перица Орбишор, 
Снежан Михај и Синиша Кнежевић (Будимска 
епархија). Појао обновљени месни хор. 

04.02. У Резиденцији у Темишвару примио дугогодишњег 
викара и сарадника о. Владимира Марковић. Примио о. 
Живка Велимировић. 

11.02. На литургији у Темишвару-Мехала, поводом Светог 
Игњатија и пререзао колач о. Владимиру Марковић, 
поводом његове Преславе. 

11.02. У Темишвару-Град служио бденије са о. Слободаном 
Вујић. 

12.02. Света Три Јерарха. У селу Парац служио литургију са 
егзархом о. Јустином (Стојановић), о. Слободаном 
Вујић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали 
студенти тологије. 
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01.03. У Резиденцији у Темишвару примио мр.теологије Саву 
Галкан. 

02.03. Недеља. У Ченеју служио литургију са о. Викарем 
Маринком Марков, о. Браниславем Станковић, о. 
егзархом Јустином (Стојановић), о.  Бориславом Маквеј 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао пост-
дипломац Перица Орбишор. Појали дечији и мушки 
хор. 

02.03-07.03. Прва седмица Часног поста. По обичају то време 
провео у манастиру Светог Георгија са свим монаштвом 
Епархије темишварске, служећи све по Типику. 

05.03. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са о. Емилијаном (Тасић). 

07.03. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са о. Љубомирем Матић и о. Емилијаном 
(Тасић). 

08.03. Теодорова субота. На литургији у Темишвару-Град и 
пресекао колач о. Мирославу Стојков, поводом његове 
Крсне Славе. 

09.03. Недеља Православља. Служио литургију у Темишвару-
Град са о. викарем Маринком Марков, о.  егзархом 
Јустином (Стојановић) о. Мирославом Стојков, о. 
Мирославом Драган, о. Душаном Кључар, о. Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

09.03. У Музеју Темишварске епархије отворена традиционал-
на изложба поводом Недеље Православља са видео-
приказом парохије Кнез. Изложбу је у присуству 
представника културе и обе државе те бројних верника 
отворио ЊП епископ лугошки г.г. Пајсије. 

10.03. Пачисти понедељак.  
У Темишвару-град служио литургију са о. викарем 
Маринком Марков, о. егзархом Јустином (Стојановић) 
о. Мирославом Стојков, о. Емилијаном (Тасић), 
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ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. По обичају исповест и причест свештенства 
и монаштва, а потом и братски састанак у генерално 
обновљеној великој дворани у Резиденцији епископа. 

11.03. Примио публицисту г.Стевана Бугарски. 
11.03. Посетио парохију Улбеч, и увид у радове на новом 

храму. 
11.03. Посетио парохију Српски Семартон и увид у радове на 

храму и парох. дому. 
12.03. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са 

о. егзархом Јистином (Стојановић), о. Слободаном 
Вујић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

05.04. У Загребу саслуживао на заупокојеној литургији и опелу 
митрополиту загребачко-љубљанском Јовану са: Њ.СВ. 
патријархом г.г. Иринејем, ВП митрополитом г. Амфи-
лохијем, и Њиховим Преосвештенствима: епископом 
сремским Василијем, епископом бањалучким Јефремом, 
епископом шумадијским Јованом, епископом далматин-
ским Фотијем, епископом горњокарловачким  Гераси-
мом, епископом бихаћко-петровачким Атанасијем, а у 
присуству ЊП епископа б. зворничко-тузланског 
Василија и ЊП епископа јегарског Профирија. 

09.04. У манастиру Бездину служио пређеосвећену литургију 
са иг.Андрејем ковинским (Будимска епархија), о. 
Емилијаном (Тасић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Причешће и братски састанак свештенства и монаштва 
арадског намесништва. 

10.04. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са иг.Андрејем ковинским, о. Никоном 
(Корићанац) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Причешће и братски састанак свештенства и монаштва 
темишварског намесништва. 
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11.04. У манастиру Ваведење у Београду по благослову ЊС 
Патријарха српског г.г. Иринеја служио пређеосвећену 
литургију са о. викарем Маринком Марков (Темишвар-
ска епархија) и о. Милованом Глоговац. Чтецирао 
студент Синиша Кнежевић. Одржали и парастос 
блаженопочившем еп.будимском Данилу. 

11.04. На Теолошком факултету у Београду са о. Викарем 
Маринком Марков присуствовао предавању 
Парламента студената и одржао пригодно слово, а 
поводу 100 година од трагичне смрти патријарха 
Лукијана Богдановић (+1913). 

12.04. Лазарева субота.  
У Љупкови служио литургију са о. Живом Мартиновић, 
о. Бошком Тикартић, о. Савом Мареш, о. Савом 
Станковић, о. Верољубом Гвозденовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Свештеника Бошка Тикартић 
наградио достојанством протонамесника. 

12.04. Лазарева субота.  
У Свињици одржао врбицу и служио празнично бденије 
са о. Живом Мартиновић, о. Бошком Тикартић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 

12.04. Посетили остатке нашег манастира Сириње. 
13.04. Цвети.  

У Старој Молдави служио литургију са о. Васом 
Плестић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Уручио о. 
Васи Плестић монографију (поклон) од патријарха 
Иринеја. 

13.04. Посетио месно гробље у Старој Молдави. 
14.04. Велики понедељак.  

У Мачевићу служио пређеосвећену литургију са о. 
Савом Мареш, о.  Верољубом Гвозденовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, присутни и о. Мирослав 
Ђурковић, о. Сава Станковић, о.  Бошко Тикартић и о. 
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Борислав Ђорђевић. Чтецирао ученик богословије Миле 
Јанковић. 

15.04. Велики уторак.  
У манастиру Златици служио пређеосвећену литургију 
са о. Перицом Живановић, о. Душком Кључар и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао ученик 
богословије Миле Јанковић.  
Причешће и братски састанак свештенства и монаштва 
соколовачког намесништва. 

15.04. Посетили манастир Базијаш. 
16.04. Велика среда. У Радимни служили пређеосвећену 

литургију са о. Савом Станковић, о. Верољубом 
Гвозденовић и ђаконом Миодрагом Јовановић, а 
присутни и о. Бошко Тикартић, о. Сава Мареш, о. 
Боривој Ђорђевић, о. Душко Кључар и о. Дејан Жигум. 
Чтецирао ученик богословије Миле Јанковић. 

17.04. Велики четвртак. У Пожежени служио литургију са о. 
Герасимом (Милић), о. Душком Кључар и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а присутни и: о. Верољуб 
Гвозденовић и о. Дејан Жигум. Чтецирао ученик 
богословије Миле Јанковић. 

17.04. У Белобрешки служио бденије са 12 Еванђеља са о. 
Савом Станковић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирао ученик богословије Миле Јанковић. 

18.04. Велики петак.  
У Свињици служио на вечерње изношење плаштанице а 
затим учинио ходочашће Христовим гробовима у 1. 
Свињици; 2. Љубкови; 3.Старој Молдави; 4. Мачевићу; 
5. Радимни; 6. Пожежени; 7. Белобрешки; и 8. Дивићу. 

18.04. Велики петак.  
У Дивићу служио Опело Христово са о. Дејаном Жигум 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао ученик 
богословије Миле Јанковић. 
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19.04. Велика субота.  
У манастиру Базијашу служио литургију са о. 
Герасимом Милић и ђаконом Миодрагом Јовановић, а 
паримије читала иг.Аполинарија (Ковачевић). Затим 
учинио ходочашће Христових гробова у: 9. манастиру 
Базијаш; 10. Соколовцу; 11. Луговету; 13. манастиру 
Златица; 14. селу Златица где се очувао редак обичај да 
„гарда“ младића из села чувају Христов гроб. 15. 
манастиру Кусић; 16. Лесковици; 17. у Решици; 18. 
манастиру Светог Георгија; 19. Темишвару-Мехала; 20. 
Темишвару-Фабрика; 21. Темишвару-Град и 22. у 
Станчеву. 

20.04. Васкрсење.  
Васкршње јутрење служио у Станчеву (Банатска Црна 
Гора) са о. егзархом Јустином (Стојновић), о. 
Славољубом Везелић, о. Драгославом Везелић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали студенти и 
дипломци Теологије СПЦ из Темишвара. 

20.04. Ускрс.  
У Темишвару-Град служио литургију са  о. викарем 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. егзархом 
Јустином (Стојановић), о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали: монах Инокентије (Лукин, Будимска 
епархија), ипођакон Зоран Благојев и пост-дипломац 
Перица Орбишор. 

20.04. На традиционалном васкршњем пријему у      румунској 
Митрополији банатској. Лично посетио и честитао 
Ускрс ЊВП митрополиту Николају (Корњану). 

21.04. Светли понедељак.  
У манастиру Бездину служио литургију са о. 
Емилијаном (Тасић) и ђаконом Миодрагом Јовановић, 
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уз присуство иг.Ангелине (Бајић), монаха Кирила 
(Згајбуљ) и искушенице Александре Ковачевић. 

22.04.-26.04. По благослову ЊС Патријарха српског  
г.г.Иринеја боравио у Москви. 

05.05. У манастиру Св. Георгија служио бденије уочи 
Храмовне Славе. 

06.05. Ђурђевдан. У манастиру Св. Георгија служио литургију 
са: о.  егзархом Јустином (Стојановић); о.  Герасимом 
(Милић); о.  Никоном (Корићанац) о.  Бориславом 
Макавеј; ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирао пост-дипломац Перица 
Орбишор.  
Зачтецио ученике Томислава Петровић и Стефана 
Боцок. Освештао нов жртвеник, дар епископа Лукијана 
(Пантелић), а за покој душе Милене Сивчев из Кикинде. 

06.05. У Темишвару-Фабрика пререзао колач поводом Храмов-
не Славе. 

15.5.-23.5. Учествовао у раду Светог архијерејског   сабора 
СПЦ. 

21.05. На пријему код премијера Р.Србије. 
23.05. Предао Светом архијерејском сабору СПЦ превод  12 

Минеја и Србљака. 
24.05. Св.Кирило и Методије. У Темишвару Град служио са 
         о. Јоцом Несторивић. 
25.05. Недеља. У Темишвару Град служио са викарем о. Ма-

ринком Марков, о. Јустином (Стојановић), о. Миро-
славом Драган, о. Јоцом Несторовић, ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Ипођакон Зоран Благојев и чтец 
Перица Орбишор. 

28.05. Навечерје Спасов-дана. У Темишвару Град служио 
бденије. 

29.05. Спасов-дан. У Темишвару Град служио литургију са: 
протојерејем-ставрофорем Владимирем Марковић, 
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викарем о.  Маринком Марков, о.  Браниславом 
Станковић,  иг. Јустином (Станојевић), о.  Зораном 
Остојић (парохом из Будимпеште), о. Мирославом 
Драган, о. Јоцом Несторовић, о. Сашом Јашин, ђаконом 
Јосифом Станковић, ђаконом Миодрагом Јовановић, 
ипођаконом Зораном Благојев, чтецом Перицом 
Орбишор. 
Свештеника Јоцу Несторовић наградио чином 
протојереја. 

29.05. Спасов-дан. У Парцу на вечерњи и пререзао славски 
колач са о. Слободаном Вујић, иг. Јустином  
(Стојановић) о. Симионом Бистреану (румунским 
парохом), ђаконом Миодрагом Јовановић. 

29.05. Спасов-дан. На вечерњи у Српском Семартону. 
02.06. У манастиру Грачаници посетио ЊП Епископа рашко-

призренског г.г. Теодосија. Благословом Епископа 
Теодосија посетио у Призрену катедралу Св.Георгија, 
Богословију и манастир Св.Архангела. Тамо одслужио 
помен српском цару Душану. 

03.06. Св.цар Константин и царица Јелена. У манастиру Пећкој 
Патријаршији, по благослову ЊС АЕМПатријарха 
г.г.Иринеја служио литургију са о. Мирољубом, о.  
Радованом  Ђорђевић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

21. 06. Посетио Парац ради увида у радове на цркви. 
22.06.  У манастиру Бездин служио литургију и парастос.  
23.06. У Темишвару примио о. Ивицу Панић и о. Живу 

Мартиновић. 
24.06. Састанак у ЕУ Одбору у Темишвару са викарем о. 

Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић, о. 
Милованом Милин, о. Душаном Кључар, о. Јоцом 
Несторовић, јером.Емилијаном (Тасић), а по питању 
примо-предаје управе манастира Бездин. 

24.06. Посетио парохију и храм у Соки. 
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24.06. Посетио ученике у Кампу у ман.Светог Георгија, и 
разговор са професорком Славеном Пејанов која је 
педагог у Кампу. 

26.06. Примио о. Живка Велимировић. 
27.06. У Темишвару-Град служио бедније уочи Видов-дана са 

о. Слободаном Вујић. 
27.06. У Епископском двору у свечаној сали присуствовао 

академији Савеза Срба у Румунији. 
28.06. Посетио манастир Кусић 
28.06. Видов-дан. У манстиру Златици служио литургију са 

викарем о. Маринком Марков, иг. Јустином  (Стојано-
вић), о. Васом Плестић, о. Живком Велимировић, о. 
Јоцом Несторовић, о. Милованом (из Беле Цркве) о. 
Герасимом (Милић), о. Никоном  (Корићанац) ђаконом 
Миодрагом Јовановић, чтецима Перицом Орбишор, 
Сежаном Михај, Милетом Јанковић, а у присуству 
игуманије базијашке мати Аполинарије (Ковачевић). 
Појао хор из Белобрешке. 

28.06. Рукопроизвео о. Герасима (Милић), старешину мана-
стира Златице у чин игумана са правом ношења 
напрсног крста. 

28.06. Свештеника Живка Велимировић наградио чином про-
тојереја-ставрофора. 

28.06. Наградио захвалницама: г-ђу Радмилу Мелентијевић, 
г.Душана Попов, г.Ненада Вулетић. 

28.06. Посетио парохију у Денти ради увида у последице 
наХраму услед олујног ветра 26.6. о. г.  

29.06. Недеља. У Темишвару Град служио литургију и 
парастос криторки Персиди Макри Стојковић. 

29.06. Примио о. Миосава Гинђилов бив.пароха у Епархији 
темишварској а сада на служби у САД. 

01.07. Посетио Њ. СВ. АЕМ Патријарха српског г.г. Иринеја.  
02.07. Примио о. Сашу Јашин. Примио о. Борислава Макавеј. 
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04.07. Примио чланове обитељи манастира Бездина: 
јером.Емилијана (Тасић), монаха Кирила (Згајбуљ) и 
искушеницу Александру Ковачевић. 

10.07. На пријему у Влади Републике Српске са викарем 
Маринком Марков, којом приликом смо предали 
новчани прилог верника Епархије темишварске, 
намењен пострадалима у последњим поплавама.  

31.07. Свети Емилијан. У манастиру Бездин на литургији 
пререзао колач јером.Емилијану (Тасић), а поводом 
његовог Имен-дана. 

31.07. Посетио Камп ученика, у манастиру Бездин. 
31.07. Посетио храм у Вел. Семпетру ради увида у унутрашње 

уређење храма. 
01.08. Света Евгенија-царица Милица. У манастиру Св. Геор-

гија служио литургију са о. Никоном (Корићанац) и 
ђаконом Миодраом Јовановић и пререзао колач монахи-
њи Евгенији (Станковић) поводом њеног Имен-дана. 

01.08. У Темишвару Фабрика служио бедније са о. Бранисла-
вом Станковић. 

02.08. Свети Илија. У Темишвару Град служио литургију са 
иг.Јустином (Стојановић), о. Мирославом Стојков, о. 
Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић,  о. Слобода-
ном  Вујић, и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

03.08. Недеља. У Ђиру служио литургију са иг.Јустином  
(Стојановић), о. Слободаном Вујић, ђаконом Миодра-
гом Јовановић и чтецом Синишом Кнежевић (Епархија 
будимска). На гробљу служио помен јером.Арсенију 
Гигић и деда Ради Ранисав. 

09.08. У Школи појања у манастиру Св. Георгија служио 
литургију са о. Никоном (Корићанац) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић  уз појање полазника Школе. 

09.08. Посетио парохију Чаково.  
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10.08. Свети Никанор. У Вршцу на литургији и пресекао колач 
ЊП Епископу банатском г.г. Никанору, поводом 
његовог Имен-дана.  

10.08. Са мати Евгенијом (Станковић) у Жупанијској болници 
поводом њеног интернирања због двоструког прелома 
ноге. 

11.08. У Жупанијској болници посетио монахињу Евгенију. 
12.08. Света Ангелина. У манастиру Бездину служио литургију 

са о. Огњаном Плавшић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић, и пререзао колач иг.Ангелини поводом 
њеног Имен-дана. 

12.08. У Жупанијској болници посетио монахињу Евгенију. 
13.08. Са иг. Јустином (Стојановић) посетио у болници 

монахињу Евгенију. 
14.08. Примио протојереја-ставрофора Владимира Марковић. 
14.08. Примио иг.Андреја (Пандуровић) из ман.Српски Ковин 

(Епархија будимска) који је исповедио монахињу 
Евгенију. 

15.08. У манастиру Св.Георгија на монашењу иг.Аполинарије 
(Ковачевић) која је приликом примања мале схиме 
добила име Теофанија. Чин монашења извршио игуман 
Јустин (Стојановић). 

16.08. У манастиру Св.Георгија присуствовао литургији коју је 
служио ЊП Епископ банатски г.г. Никанор и 
полазницима 16. генерације Школе појања Епархије 
темишварске доделио дипломе. 
Присуствовале монахиње манастира Месић из Епархије 
банатске. 

18.08. Примио о. Славољуба Везелић. Примио о. Васу 
Жупунски. 

18.08. У манастиру Базијаш служио бденије уочи црквено-
народног сабора. 

18.08. Посетио манастир Златицу и коначио у манастиру. 
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19.08. Преображење. У манастиру Базијаш поводом црквено-
народног сабора служио литургију са: иг. Златичким 
Герасимом (Милић) о. Јоцом Живановић, ђаконом 
Миодрагом Јовановић, и чтецом Милетом Јанковић. 

19.08. Посетио парохију Соколовац ради увида у завршене 
радове на купатилу у парохијском дому. 

20.08. У Жупанијској болници посетио монахињу Евгенију. 
31.08. У Темишвару Град миропомазао на крштењу Илију 

Јовановић, сина ђакона Миодрага  Јовановић. 
31.08. У Темишвару Мехали венчао Дарка Степанов и 

Звездану. 
01.09. Примио о.  Васу Жупунски. Примио о. Душана Кључар. 
01.09. У манастиру Св.Георгија посетио оболелу монахињу 

Евгенију. 
04.09.-07.09. Са викарем Маринком Марков на путу у 

Химелстир, поводом устоличења новог Епископа 
средње-европског г.г. Сергија. 

07.09. У Химелстиру на устоличењу Епископа средње-
европског г.г. Сергија. 

28.09. Свети Јосиф темишварски. Литургија и братски састанак 
свештенства и монаштва Епархије темишварске. У 
Темишвару Град служио са: ЊП Епископом банатским 
г.г. Никанорем, о. Ратком Радујковић (Епархија 
бањалучка), викарем Маринком Марков, игуманом 
Јустином (Станојевић), о. Јоцом Несторовић, о. 
Драганом (Епархија бањалучка), о. Зораном Мајкић 
(Епархија осечко-пољска), ђаконом Игорем Станковић, 
ђаконом Миодрагом Јовановић, ипођаконом Зораном 
Благојев, чтецом Синишом Кнежевић (Епархија 
будимска), чтецом Томиславом Петровић, чтецом 
Стефаном Боцок, чтецом Милетом Јанковић. Појао хор 
из Бања Луке. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

199 
 

28.09. Обележио 30 година архијерејске службе. На пријему 
тим поводом приређеном у Епархији темишварској 
поред поменутих свештених лица били и: министар 
вера у Влади Румуније г. Виктор Опаски, Андреј Унгар 
(шеф кабинета Викрота Опаски), конзул Р.Србије у 
Темишвару екселенција Лазар Манојловић, помоћник 
уреда за вере при Влади Србије г. Братислав Петковић, 
директор канцеларије за вере при Влади Р. Српске г. 
Драган Давидовић, Огњан Крстић, председник Савеза 
Срба Румуније, др.Славомир Гвозденовић делегат Срба 
у парламенту у Букурешту, г-ђа Ирена Солдат Вујано-
вић из министарства просвете и културе Р.Српске, и 
много других узваница. 

29.09. У Епископији у Темишвару одржао седницу Епархијс-
ког управног одбора Епархије темишварске.  

29.09. У румунској катедрали у Темишвару, са викарем 
Маринком Марков, протојерејем-ставрофором Влади-
мирем Марковић, о. Зораном Мајкић (Епархија осечко-
пољска), о. Јоцом Несторовић, ђаконом Миодрагом 
Јовановић и чтецом Синишом Кнежевић (Епархија 
будимска), одржао помен над блажено упокојеним 
митрополитом темишварским Николајем Корњану и 
изразио саучешће представницима Румунске цркве, 
властима и народу. 

30.09. У Темишвару-Град са викарем Маринком Марков, о. 
Јоцом Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић 
служио заупокојену литургију за блажено-почившег 
митрополита Николаја Корњану. 

30.09. Посетио парохију Парац. 
30.09. У манастиру Св.Георгија посетио оболелу монахињу 

Евгенију. 
01.10. У румунској катедрали саслуживао (по благослову 

Светог синода СПЦ) на литургији и опелу над блажено-
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почившим митрополитом темишварским Николајем 
Корњану, са Њ Блаженством Патријархом Данилом и 
многим архијерејима и свештено-служитељима 
Румунске цркве. 

03.10. Пимио директора Завода за заштиту споменика културе 
из Новог Сада г. Зорана Вапа.  

04.10. У Лесковици венчао Марка Табан, сина Раде и Луми-
нице са невестом Меримом. 

05.10. Недеља. У манастиру Златици служио литургију са иг. 
Герасимом (Милић) и ђаконом Миодрагом Јовановић у 
присуству игуманије Теофаније базијашке. 

05.10. Посетио манастир Кусић. 
06.10. У Темишвар Граду на литургији пререзао колач 

дворском монаху Инокентију (Лукин) из Епархије 
будимске, а поводом његовог Имен-дана. 

08.10. У Араду посетио оболелу игуманију манастира Бездин 
мати Ангелину (Бајић). 

09.10. Посетио парохију и храм у Немету и тамошњу српску 
школу. Задржао се у разговору са професорком 
Оливером Арсин и њеним ученицима.  
Затим посетили запуштени дворац породице Дамаскин-
Мучалов у Немету као и српско православно гробље. 

10.10. Посетио парохију и храм у Српском Сенмартону као и 
капелу Св.Георгија на старом гробљу и помолио се на 
гробу Круне Обрадовић, мајке великог српског 
просветитеља и првог министра просвете у Србији 
јеромонаха Доситеја Обрадовић. Посетио и месну 
организацију Савеза Срба. 

11.10. Михољске задушнице. У Темишвару Град служио ли-
тургију и парастос са викарем о. Маринком Марков и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 

12.10. Свети Кирило бездински. У манастиру Бездин Служио 
литургију са јером. Емилијаном (Тасић), ђаконом 
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Миодрагом Јовановић и чтецом Синишом Кнежевић и 
Михајлом. Појала манастирска обитељ и теолози 
Перица Орбишор и Снежан Михај. Упознао се са радом 
нове радионице за свеће. 

26.10. Код викара о. Маринка Марков освештао славску 
водицу и  пререзао колач. 

27.10. Света Петка. У селу Парац служио литургију са иг. 
Јустином (Стојановић), о. Слободаном Вујић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појао Драган Новичић. 

27.10. У Темишвару Град служио бденије са иг. Јустином 
(Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

28.10. Свети мученик Лукијан.У Темишвар-граду служио ли-
тургију поводом Имен-дана са протојерејем-ставро-
фором Владимирем Марковић, егзархомиг. Јустином 
(Стојановић), протом Зораном Остојић (Епархија бу-
димска), јеромонахом Никоном (Корићанац), о. Слобо-
даном Вујић и ђаконом Миодрагом Јовановић. ЊП 
Епископ банатски г.г. Никанор пререзао славски колач. 

29.10. Упокојила се игуманија манастира Бездина мати 
Ангелина (Бајић). У Сентандреји јој одслужио помен. 

31.10. У манастиру Бездин служио заупокојену литургију пок. 
игуманији Ангелини. Саслуживали: викар о. Маринко 
Марков, егзарх епархије темишварске иг. Јустин 
(Стојановић), златички иг. Герасим (Милић), старешина 
ман. Светог Георгија протосинђел Никон (Корићанац) и 
ђакон Миодраг Јовановић. 

31.10. У манастиру Бездин служио опело пок. игуманији Анге-
лини (Бајић). Саслуживали: викар о. Маринко Марков, 
иг. Нестор (манастир Бодрог), егзарх иг.Јустин (Стоја-
новић), о. Јоца Несторовић, о. Благоје Чоботин, о. 
Јустин Поповић (манастир Бодрог), о. Никон 
(Корићанац), о.  Милован Милин,  ђакон Миодраг 
Јовановић, уз присуство свег свештенства арадског 
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намесништва, базјашке игуманије Теофаније 
(Ковачевић), дворског монаха из Сентандреје о.  
Инокентија (Лукин) и свештенства и монаштва 
Румунске цркве и мноштва поштовалаца покојне 
игуманије Ангелине. 

23.11. Недеља. У Чакову у капели Св.Луке служио литургију 
са егзархом иг.Јустином (Стојановић), о. Љубомирем 
Матић, ђаконом Миодрагом Јовановић, уз чтеца Перицу 
Орбишор и чтеца Снежана Михај. Пререзао колач оцу 
Љубомиру. 

24.11. Свети Стефан Дечански. У манастиру Базијаш служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков, егзархом 
иг.Јустином (Стојановић), златичким иг.Герасимом 
(Милић), о. Перицом Живановић, ђаконом Миодрагом 
Јовановић и чтецом Снежаном Михај. Пререзао колач 
игуманији Теофанији (Ковачевић) поводом њене Крсне 
Славе. 

24.11. Посетио парохију Дета ради увида у грађење новог 
храма. 

25.11. Са викарем о. Маринком Марков, у Новом Саду у 
Галерији матице српске на изложби и прес-конфе-
ренцији поводом  рестаурације иконостаса манастира 
Бездин.   

26.11. Примио о. Стојана Петровић. 
27.11. Примио новог доктора наука о. Сашу Јашин. 
28.11. У свечаној сали епархијског двора у Темишвару при-

суствовао промоцији књиге академика Василија 
           Крестић „Срби у Угарској 1790-1918“ 
30.11. Свети Никон. У манастиру Светог Георгија служио ли-

тургију са егзархоми иг.Јустином (Стојановић), о. 
Никоном (Корићанац), ђаконом Миодрагом Јовановић, 
уз појање монаха Инокентија (Лукин) и теолога 
Снежана Михај.  



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2014 
 

203 
 

Пререзао колач оцу Никону (Корићанац) поводом 
његовог Имен-дана. 

03.12. У Темишвару Град служио бденије. 
04.12. Ваведење. У манастиру Бездину служио литургију са 

викарем о. Маринком Марков, егзархом иг.Јустином  
(Стојановић), архим. Серафимом Божић,, јерођаконом 
Иринејем (Цветковић) (манастир Денковац-Епархија 
шумадијска), а чтецирали теолози Синиша Кнежевић и 
Зоран Мутавски. Присутан и изасланик Митрополита 
црногорско-приморског монах др Павле (Кондић). 
Пререзао колач поводом храмовне славе манастира. 

07.12. Недеља. У Денти служио литургију са о. Живојином 
Малетић и ђаконом Миодрагом Јовановић, а чтеци: 
теолог Синиша Кнежевић и Мирослав Малетић. Појали: 
месни појац Зоран и теолози Перица Орбишор и 
Снежан Михај. 

08.12. У Стајићеву на гробљу са о. Слободаном Вујић 
посетили гроб јеромонаха Милутина Вујић, родом из 
Фења, а сабрата ман.Бездина од 1922.г. 

09.12. У Двору у Темишвару примио екипу архивиста из Новог 
Сада на челу са г.Павлем Станојевић, који сређују 
архиве у Епархији темишварској. 

11.12. Примио о. Живојина Малетић, пароха из Денте. 
14.12. Недеља. У Чанаду служио литургију са викарем о. 

Маринком Марков, о. Радославом Стојковић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а чтецирао теолог Перица 
Орбишор. 

15.12. Примио педагога Луминицу Табан, која много помаже 
манастир Кусић. 

15.12. Примио г.Драгана Срећков, изасланика АП Војводине. 
15.12. Примио о. Живка Велимировић. 
19.12. Свети Никола. У Темишвару Фабрика служио литургију 

са викарем о. Маринком Марков, о. Браниславом Стан-
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ковић, о. Сашом Јашин, ђаконом Јосифом Станковић, а 
поводом Крсне Славе о. Бранислава и ђакона Јосифа. 

19.12. Са о. Љубомиром Матић пререзао колач егзарху иг. 
Јустину (Стојановић), поводом његове Крсне Славе. 

20.12. Примио ученика богословије Милета Јанковић и његове 
родитеље. 

21.12. Недеља. У Темишвару Град служио литургију са егзар-
хом иг.Јустином (Стојановић), о. Мирославом Стојков и  
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали: ипођакон 
Зоран Благојев, Перица Орбишор и богослов Миле 
Јанковић. 

23.12. Са викарем о. Маринком Марков и стручњацима 
Извршили увид у радове у унутрашњости Епископског 
двора. 

25.12. Свети Спиридон, слава темишварских занатлија. У 
Темишвару Фабрика на литургији пресекао колач 
занатлијама. 

26.12. У манастиру Светог Георгија са осталим свештено-
служитељима обавио свету тајну јелеосвећења. 

28.12. Материце. У румунској катедрали уз Њ.Блаженство па-
тријарха румунског г.г. Данила и око 20 архијереја и 
мноштво свештено-служитеља и народа, служио 
литургију и учествовао као изасланик Синода СПЦ у 
устоличењу новог митрополита темишварског ЊВП 
Јована Сележан. На свечаном ручку новом митрополиту 
предао као поклон од Епархије термишварске панагију.  

Припремио: Епископ Лукијан 
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МОЈЕ СЕЋАЊЕ 
У време мојих студија у Београду, и после тога у 

Регенсбургу, имао сам прилику да од студената из Румуније 
чујем за њиног митрополита Николаја.  

У студентским разговорима је, свакако и данас као и 
пре неку деценију, обавезна тема личност која је на челу 
Цркве, тј, патријарх, о којем нисмо много знали, а затим и 
месни архијереј који нас је упутио у студије теологије или пак 
на пост-дипломске студије. Како је међу румунским пост-
дипломцима било доста њих из Банатске митрополије, то је 
пок.митрополит Николај веома често био наша тема. Са моје 
стране, могао сам причати колегама једино о пок. епископу 
Сави шумадијском, у оно време веома цењеном у 
хришћанском свету.  
 Поред озбиљних тема, било је и по нека шала, како већ 
бива међу младима, и сећам се да је неко рекао, да сваки од нас 
на неки начин личи на свога архијереја. Чудо свакако није, јер 
смо их знали, а некада и нехотице прихватали не само начин 
њиховог размишљања као теолога, него чак и неке манире. 
 Али то време је брзо прошло, вратили смо се у главном 
свако од нас у свој завичај, и ја сам се вратио у Шумадију, која 
је, свакако утицајем пок.епископа Саве постала значајан 
духовни центар ондашње Југославије. У тај центар су по 
протоколу долазиле све делегације Цркве, па је тако приликом 
посете делегације румунске православне цркве на челу са 
пок.патријархом Јустином био у делегацији веома важна 
личност коју сам волео да лично сусретнем и о коме сам 
толико слушао од студената из Румуније, а то је митрополит 
Николај. 
 Већ сама појава митрополита Николаја је у трену 
уливала велико поштовање, због његовог изгледа, смирених 
манира и још смиренијег гласа. Видели смо ми млађи, да је 
однос епископа Саве и митр. Николаја био сасвим другачији 
од осталих чланова делегације. Они су се већ од раније добро 
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знали, и били пријатељи, у толико да су се могли и нашалити у 
разговору. 
 Посета Шумадији је одједном добила скоро трагичан 
обрт: митрополиту Николају се одједном јако слошило, и ми 
смо били у паници, не знајући да је овај архијереј 
дугогодишњи срчани болесник. Под хитно је пребачен на 
лечење, и Богу хвала, овај догађај се ипак завршио 
оздрављењем митр. Николаја. 
 Године 1984. сам постао епископ и на годишњим 
архијерејским саборима сам имао прилике да слушам из 
извештаја еп.Саве о његовом раду у Епархији темишварској, са 
посебним освртом на однос са Румунском православном 
црквом.  
 Да се подсетимо: то је било време диктатуре 
ненародног режима и услови живота Цркве су били веома 
отежани и комликовани. 
 Након неколико бурних година и у Румунији а и на 
простору бивше Југославије, по Божијем промислу, дошао сам 
за администратора Српске православне епархије темишварске, 
на предлог еп.Саве и после њега.  
 Први долазак у Темишвар предвиђао је обавезну посету 
млађег архијереја старијем, тј. да ја посетим митр.Николаја. 
Мислио сам: какав ли ће бити тај сусрет, шта ме може 
митрополит питати и тд. Са еп.Савом и пратњом поподне у 
одређено време смо стигли у митрополију. Митрополит 
Николај са својим увек смиреним ликом изашао је пред нас, а 
из погледа му се видело колико му је драг сусрет са старим 
знанцем и пријатељем тј. еп.Савом. Ја сам мислио да ћу током 
ове посете остати у сенки њих двојице, али није било тако.  
Митр. Николај је у току срдачног разговора итекако посветио 
пажњу и мени. Доцније током година разумео сам да он увек 
тако чини, одн. за њега је свака личност важна. Приликом те 
прве моје званичне посете митр.Николају подарио ми је једну 
лепу панагију, која ми је све ове године веома драга јер је од 
њега. 
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 Време је брзо пролазило, а посла је било веома много.  
Нови услови живота Цркве у демократији постављали су нове 
изазове. И тако је стигло пролеће 1997.г. Епархија 
темишварска је органи-зовала изложбу поводом Недеље 
православља. Био је то повод да нас Србе у Темишвару посети 
митрополит Николај. Позвали смо га, али са зебњом у срцу: 
дал ће нам овај Високи гост моћи доћи тога дана, јер је и у 
његовој катедрали у Недељу православља мноштво верника 
који се причешћују. 
 И гле, тачно у заказано време, а на радост свих наших 
верника, мојих сарадника и моју, дошао је м.Николај са својом 
пратњом, одржао пригодно слово, отворио изложбу и задржао 
се код нас у угодном разговору.  
  Трудили смо се да будемо добри домаћини, мада он 
није много марио за то чиме ћемо га дочекати и угостити. Он 
је више марио за то да буде са нама, па је и поред умора и 
литургије након које није стигао ни да се окрепи, остао код нас 
дуже време, а ми смо били срећни и почаствовани.  

Убрзо након тога, добио сам позив да на Ускрс дођем у 
митрополију на Васкршњи пријем.  
 Ово је било једно ново искуство: у дворани препуној 
гостију, црквених званичника, државних, међу њима и краљ 
Михај, војних лица и људи сваког профила, уз дивну песму 
катедралног хора појавио се домаћин: митрополит Николај. 
 За мене је било занимљиво: како смо се под његовим 
кровом могли наћи сви ми разног уверења и разних традиција, 
а он је учинио атмосферу таквом, да ником од нас неко други 
није сметао, него смо се после званичног дела, уз лепо 
послужење и песму хора сви  дружили једни са другима и 
упознавали. Разумео сам да у срцу нашег домаћина 
митр.Николаја нема зида нити преграда, и да се у том срцу 
нико неможе спотакнути. 
 Време је пролазило, а наши сусрети су постали пракса 
која се преносила и на наше сараднике и свештенство и 
монаштво.  
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 Од тих сусрета бих издвојио један: Кроз Темишвар је 
требала да прође делегација СПЦ на повратку из Букурешта за 
Београд. Делегацију је предводио патријарх Павле. Као 
домаћин ја сам требао да их дочекам на железничкој станици у 
Темишвару и отпратим за Београд. И гле на перону се појавио 
и митрополит Николај са пратњом, а баш тих дана је имао 
озбиљну интервенцију на срцу и боравио на лечењу у болници. 
Ноћни воз из Букурешта је још и поприлично каснио и молио 
сам митрополита да се,  обзиром на здравље врати у болницу, 
али он је био истрајан и дочекао делегацију СПЦ и поздравио 
их.  
 Године као да су пролазиле поред м.Николаја. Нисмо ни 
приметили када је стигао до своје 90. Ипак, овај слуга Божији, 
завршавао је своју животну трку. Чувши да му је здравље 
доста попустило, желео сам да га посетим, што је митрополит 
прихватио.  Дошао сам у митрополију очекујући да видим 
болесног архијереја, а он нас је дочекао на ногама и по 
пропису одевен! А то је било веома кратко пре него је прешао 
из овог живота у вечност. До задњег момента је остао доследан 
као архијереј и као пастир Цркве Христове. Колико је био 
омиљен у народу, могао се свако уверити приликом његовог 
последњег испраћаја.  

Ја сам пак благодаран Богу да сам један део свог живота 
провео на њиви Господњој са овим великим и искусним 
мужем Цркве. Већ после ове заједничке бразде, биће лако 
наставити истим правцем, а Бог ће дати да семе које је 
пок.митрополит Николај посејао доноси по 20 50 и по 100. 
Нека Господ благослови његов виноград а њему нека подари 
заслужени покој. 

Епископ Лукијан 
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MАТИ АНГЕЛИНА (БАЈИЋ) 
игуманија манастира Бездин 

(1929-2014) 
 

 
 

Ово је један монашки и хришћански животопис, никако 
стереотипан, о промислу Божијем о свакоме од нас. Али треба 
поћи редом: 

Мати Ангелина (Бајић) рођена је на Ваведење, 4. 
децембра 1929. године у честитој и побожној српској 
породици у Арад-Гају, од оца Ђурице и мајке Цветанке, 
добивши на крштењу име Ружица (касније од власти силом 
промењено у „Викторија“). 

Основну школу је завршила у родном Арад-Гају, а 
гимназију у Араду. 

Радила је као књиговођа, све док није 1983.г. добила 
канцер, а тада се повукла из света, давши завет, да ће остатак 
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свога века послужити Богу. А Бог је учинио чудо: Ружица се 
опоравила и кренула из благодарности и по датом завету путем 
монашког подвига. Тако је дошла у манастир Бодрог код 
Арада и ту остала до 1991. године, а тада је на позив владике 
Саве (Вуковић), админитратора Епархије темишварске, 
отишла у манастир Каленић као искушеница.  

Уз сестринство Каленића, посебно уз игуманију 
Маријамију, сестра Ружица је усавршила српски језик, али и 
црквенословенски, утврђујући себе у монашком подвигу.  

После годину дана је, опет по благослову владике Саве 
(Вуковић), дошла у деценијама запустели манастир Бездин, 
(Епархија темишварска). 

Монашки постриг је добила на бденију уочи 
манастирског цреквено-народног сабора Велике Госпојине 
1993. године у манастиру Бездину, када ју је епископ Сава 
(Вуковић) замонашио у чин мале схиме, дајући јој име 
Ангелина. 

Од тада, па до краја свога живота, мати Ангелина није 
напустила свој манастир. А дуго је живела  сама, без пута, без 
струје, без водовода, без телефона.. 

Овде је у наредним деценијама свога монашког живота 
потврдила искрени завет Богу и српском Роду, живећи у 
најтежим могућим условима, а дуго и као једини житељ ове 
древне свете обитељи. 

Али „неможе се сакрити град који на гори стоји“, тако 
би и монахињу Ангелину нашли у запуштеном и оронулом 
Бездину и Срби и Румуни, и сви којима је била потребна топла 
реч и утеха, а она им је благим речима и духовним саветима 
уносила мир у душе и бодрила их да истрају на, нимало лаком 
путу, спасења. 

За цео уложени труд и подвиг, владика Лукијан 
(Пантелић) је 2011. године наградио мати Ангелину чином 
игуманије. 
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У задњим данима живота изразила је жељу да своју 
душу преда Богу не у болници, него у својој монашкој келији, 
што је Бог услишио.   

Игуманија Ангелина се упокојила у Господу дана 29. 
октобра 2014. године, окружена младим члановима бездинске 
обитељи, уз јеромонаха Емилијана, монаха Кирила и сестру 
Александру. 

Сахрањена је, у монашком гробљу, дана 31. октобра 
2014. године. Заупокојену литургију и опело служио је епикоп-
адм. темишварски Лукијан (Пантелић), уз саслужење 
монаштва и свештенства Епархије темишварске као и 
свештенства и монаштва румунске Архиепископије арадске, а 
у присуству покојницине фамилије и мноштва верника, како 
Срба тако и Румуна који су је волели и поштовали.  

У опроштајној речи еп.Лукијан се осврнуо на њен 
живот и подвиг, на њено чудесно исцелење, истакавши да је 
век провела у страћарама (некада славног) манастира Бездина, 
и није ништа зидала нити је имала из чега да зида, али је многе 
пале и урушене храмове у душама верника који су јој 
долазили, обновила, да у њима поново заживи Господ. 

Нека Господ Који свачија дела зна и на праведан начин 
узвраћа, душу игуманије бездинске Ангелине (Бајић) настани у 
најлепшем небеском конаку, тамо где сви праведни налазе 
покој! Амин. 

 
Њена бездинска обитељ 
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ЦРКВЕНО ПЕСНИШТВО

Mесеца априла  23. дан
Спомен светог и славног великомученика

Георгија, победоносца и чудотворца

ако је храм или настојатељ жели,
служимо бденије.

На малој вечерњи

На Господи возвах.., стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Дошло је право и светло пролеће, и
цела творевина се обнавља, побожном
спознајом Христа животодавца, тако је
јасно обасјаног срца страдалац Господњи
победио демона грабљивог.

(два пута)
За Цара векова си војевао премудри,

и све навале безбожника си оборио,
Георгије трипут блажени, и постао си
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одлучан страдалник, благодаћу од Бога
теби даној чудотворче, зато се моли за
спасење свих нас.

Ти дајеш реке исцељења свима који
ти притичу, Георгије трипут блажени, ти
си и помоћник и душама и телу свима,
који са вером долазе твојој заштити,
дични мучениче Исусов, украсе
страдалника.

Слава, глас тај исти, самогласно
Георгије, војниче великога Цара,

радуј се и весели се, јер си Богу угодио; за
себе ништа ниси марио, и зато си вечни
живот на небесима примио; твоје тело
сваку болест од људи одгони, јер Христос
којега си заволео, он те је блажени
светитељу прославио.

И сада, празника.

На стиховње стихире, глас 4.
самогласно

Сви народи запљешћите рукама,
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узвикните Богу славитељи мученика, јер
се Он на дрвету разапео и у гроб сишао, и
ад је опустошио, а мртве васкрсао, зато му
кличу: Алилуја, алилуја, алилуја, Христу
који је васкрсао.

Стих: Праведник ће као палма
процветати, и као кедар на Ливану увећаће
се. (Пс.91,13)

Принесимо радосно и заједно песме
Христу Богу нашем, јер је великог
мучитеља врага овај храбри страдалник
победио и оборио, зато сви певајмо
непрестану песму: Алилуја, алилуја,
алилуја, Христу који је васкрсао.

Стих: Засађени у двору Господњем,у
дворима  Бога нашега процветаће.
(Пс.91,14)

Постао си лепота мученика и слава
праведника, Георгије овенчани; ти си
храбро и одлучном душом демонско
безумље на земљу оборио, зато са нама
певаш: Алилуја, алилуја, алилуја, Христу
животодавцу.
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Слава, глас тај исти:
Ходите сви који мученике славите да

песмама опевамо Христа васкрслог из
гроба; данас је нама духовно пролеће
засјало, и доноси нам цвеће разумно, а то
је светски спомен Георгија, храброг
великомученика; њега достојно просла-
вимо, јер ћемо добити извор исцељења; и
сада га умолимо, да се непрестано моли
Спасу Христу, да подари мир целом свету,
а душама нашим велику милост.

И сада, празника.

Тропар, глас 4.
Ослободилац си заробљених, заштит-

ник сиротиње и лекар болесних, борац си
против безбожних царева, зато победниче,
великомучениче Георгије, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.

На великој вечерњи

Пева се: Блажен муж..
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На Господи возвах.. стихире праз-
ника 3 и светога 5. Глас 4. Само-
подобан: Јако добља..

Окупљени данас славимо тебе
страдалниче Георгије, као најхрабријег
међу мученицима, јер си ток живота
мученички завршио и веру сачувао, а од
Бога венац за твоју победу примио; Њега
моли да избави од пропасти и невоља све,
који са вером славе свечасни празник твој.

Подобне:
Имао си одлучност и надање, па си се

славни својевољно као лав осмелио на
страдање; презрео си своје тело као нешто
пропадљиво, а бринуо си мудри за
непропадљиву душу; и на свакојаке и
разне муке си бачен, па си тако постао
као злато седам пута пречишћено.

За Спаситеља си славни својевољно
пострадао, и твојом смрћу си његовој
смрти наликовао; сада са њиме у
светлости кроз непролазне векове царујеш,
сјајно одевен у порфиру румену од твоје
крви; и са скиптром твојих страдања
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украшен, а са венцем победе улепшан,
великомучениче Георгије.

Наоружан оклопом вере и штитом
благодати и са крстом као копљем, био си
непобедив Георгије за противнике; и као
Божији ратник демонске си војске по-
бедио, па се са ангелима радујеш, а верне
који те призивају заступаш, освештаваш и
спасаваш.

Ти си нам као најсјајнија звезда, као
сунце које блиста на своду небеском, и
као бисер скупоцени, и као сјајни драги
камен; ти си син дана, и као храбар
убројан међу мученике; ти си просла-
вљени саборац вернима у невољама, и
свима који славе твој празник побе-
доношче Георгије.

Слава, глас 6.
Војниче Георгије, ти си достојно

твога звања поживео, јер си крст Христов
на раме узео, и земљу охладнелу од
ђавољске лажи ти си добро обрадио, а
трновно служење идолима си искоренио и
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лозу православне вере си засадио; зато
вернима по целом свету изливаш исце-
љења; и као праведан трудбеник Тројице
си се показао, па те зато молимо: моли се
за мир у свету и спасење душа наших.

И сада, празника.

Вход, прокимен дана и Паримеји:

1. Читање из пророштва Исаијиних
(Глава 43, 9-12)

Тако говори Господ: Сви народи
сабраше се заједно и сабраће се кнезови
њихови. Ко ће јевити ово међу њима? Или
оно што је од почетка, ко ће вам учинити
да чујете? Нека доведу сведоке своје, и
нека се оправдају, и да чују, и нека кажу
истину. Бићете ми сведоци, и Ја сам
сведок, говори Господ Бог, и Слугу  којег
изабрах, да познате и поверујете ми, и
разумете, да Ја јесам. Пре Мене не беше
другог бога, и после Мене неће бити. Ја
сам Бог, и нема другог осим Мене,
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спасавајућег. Ја објавих и спасох, понизих,
и не беше међу вама туђега бога. Ви сте
ми сведоци, и Ја сам Господ Бог. Од
почетка Ја јесам, и нема ко ће се из руке
моје избавити. Учинићу, и ко ће то
отклонити? Тако говори Господ Бог,  Који
вас избавља, Свети израиљев.

2. Читање из Премудрости Соломо-
нових (Глава 3, 1-9)

Праведних су душе у руци Господњој,
и неће их се дотаћи  мука. Сматрани бише
у очима безумних да су умрли, и сматраше
се се за злобу излазак њихов, и одлазак од
нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је
њихова  испуњена бесмртношћу. И будући
мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их
достојнима Себе. Као злато у пећи
испроба их, и као жртву свепаљеницу
прими их, и у време посете њихове
засијаће, и као искре из стабла потећи ће,
судиће незнабожним народима, и овладаће
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људима, и зацариће се Господ у њима до
века, који се надају на Њега разумеће
истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер
је благодат и милост на преподобнима
Његовим, и посета  Његова  у изабранима
Његовим.

3. Читање из Премудрости Соломо-
нових (Глава 4, 7-15)

Преведник кад достигне да сконча,
биће у покоју. Јер старост часна није у
многим годинама нити се бројем година
одмерава. Него је мудрост седина људима,
израст старости је живот непорочан.
Праведник поставши угодан Богу, завољен
би, и живеће посред грешника, пресељен
би. Узет би, да злоба не измени памет
његову, или да лаж не обмане душу његову.
Јер завист злобе помрачује добра, а
маштање похоте измењује незлобив разум.
Скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се
пожури да изађе из средине злобне. А
народи видеше, и не разумеше, нити
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ставише на мисао тако нешто: Да је
благодат и милост на изабранима Његовим
и посета Његова у преподобнима Његовим.

На литији стихира храма
и светога, самогласно, глас 1.
Дело Анатолијево.
Блистави и храбри Георгије, својим

јуначким страдањем је горње небеске силе
развеселио, па се сада са њима радује, а
верне на земљи позива на празновање; и
нама окупљеним да га са свима праз-
нујемо је као слуга Христов дошао; зато
њега достојно прославимо, а Богу свију се
непрестано молимо, да нам подари велику
милост.

Храбрим страдањем си оно што је
боље стекао, јер си то као плодове својих
трудова Христу принео, преблажени
мучениче Георгије, вером си жељено
блаженство потврдио, а надањем си страх
одбацио, и тиме си најхваљенији љубав
небеску потврдио, па имаш смелост да
својим снажним молитвама измолиш
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душама нашим мир, очишћење грехова и
велику милост.

Глас 4.
Ходите сабори верних, дођите да

заједно славимо, јер је данас настао
најсветлији празник страдалника Георгија;
он својим сјајним врлинама невидиво
просветљује срца наша, зато једнодушно
певајмо и рецимо: радуј се војниче
великога Цара Христа, радуј се пресветла
похвало вере, радуј се најсветлији и
најбогатији, и моли најблаженији за нас
Владику свих Христа Бога, да будемо
сачувани од искушења демонскога, и да се
спасу душе наше.

Слава, глас 5.
Дело Теофаново.
Засијало нам је пролеће, заблистало

нам је Васкрсење Христово, дођите да се
насладимо, дођите да се веселимо у спо-
мену страдалника који верне просвећује,
дођите зато празникољубци да ту тајну
прославимо, јер је овај као добар војник
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био храбар пред мучитељима па их је
посрамио, угледао се на страдања Христа
Спаса па се није на свој земљани телесни
сасуд смиловао, него је обнажен кроз
муке ојачао; зато њему ускликнимо: стра-
далниче моли да се спасу душе наше.

И сада, празника

На стиховње стихире, глас 4.
Подобан: Званије свише..

Народи славе псалмима и песмама
твој славни спомен Георгије, јер си Богом
украшен заблистао славом и благодаћу
светлоносан, зато су сада разигране војске
ангела, а мученици са апостолима хвале
твоје подвиге, мучења и страдања; па сви
певају о Спаситељу Христу Богу нашем
који те је прославио; њега моли да спасе
и просветли душе наше.

Стих: Праведник као палма процве-
таће, и као кедар на Ливану  увећаће се.

Сав наоружан Христом пронашао си
Георгије оне који те нису тражили, и ти
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за Христа као огњем запаљен, наругао си
се боговима гордих и њиховој безбожној
свирепости; тада си заратио за цара мога
Христа, па си овако узвикнуо безако-
ницима: ни звери, ни точак за мучење, ни
било која друга мука, не могу мене никада
одвојити од љубави ка Христу моме; њега
моли да спасе и просветли душе наше.

Стих: Засађени у дому Господњем
цветају у дворима Бога нашега процветаће.

Ниси марио за многобројне судове, за
разне муке и за страшна оружија венце-
носни Георгије, него си за праву веру
мученички живот завршио; зато твој
пресветли спомен песмама као цветовима
овенчавамо, и са вером твоје свете мошти
целивамо; но пошто пред престолом
Владике Христа Бога нашега стојиш, не
престај да га молиш, да спасе и просвети
душе наше.

Слава, глас тај исти, самогласан
Дело Студитово.
Похвалимо братијо душом славног
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мученика Георгија, чврстог у трпљењу као
разумни дијамант, за Христа душом
запаљеног; јер су му патње спремали, и
муке и разна мучења смишљали, да би му
тело по природи трошно изнурили; али је
он вољом савладао природу, и више је
заволео насилну смрт, само да би прешао
ка жељеном Христу Богу и Спаситељу
душа наших.

И сада, празника.

На благосиљању хлебова, тропар,
глас 4.

Ослободилац си заробљених, заштит-
ник сиротиње и лекар болесних, борац си
против безбожних царева, зато победниче,
великомучениче Георгије, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.

И Богородице Дјево.. (једанпут) и
остало.
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На јутрењи

На Бог Господ..тропар празника два
пута, Слава: светом; И сада: празника.

После првог стихословија, сједален
празника.

Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједален
светога, глас 1.

Подобан: Гроб твој..
Ево нам је свима стигло пролеће

благодати, заблистало нам свима Христово
Васкрсење, а са њиме сада блиста веома
свечани и светли дан празника Георгија
мученика; Дођите сви и узмимо свеће па
га побожно и светло прославимо.

Слава, глас тај исти.
Подобан: Лик ангелскиј..
Војску си безбожног владара муче-

ниче презрео, јер си славу на небесима
желео, па си патње и насилну смрт
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претрпео.  Зато данас твој најсветлији
спомен славимо, а Христу хвалу при-
носимо, преблажени Георгије.

И сада празника или богородичан:
Сви молимо тебе, Матер Божију, јер

си уистину девствена и после рађања
остала, зато сви са љубављу притичемо
твојој доброти, јер тебе имамо ми грешни
као заступницу, и тебе смо стекли као
спасење у искушењима, и једину Све-
непорочну.

После Полијелеја:
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вери..
Запаљен љубављу ка Владици, ти си

храбро ризнице идолске обмане порушио,
а на суђењу си Христа исповедио,
победниче свеблажени Георгије, славни
мучениче, Христа Бога моли, да нам
подари велику милост.

Слава, глас 4.
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Подобан: Удивисја..
Усрдно си обрадио семе Божијих

заповести, и побожно си поделио сво
богатство сиротињи, уместо тога, стекао
си светитељу Христову славу, и са том
надом си у подвиг пошао и у велике
патње, мучениче Георгије, постао си
заједничар страдања и васкрсења Нестра-
далног, и у његово царство си убројан,
зато се сада моли за нас.

И сада, празника или богородичан:
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога

нашега, који се из тебе оваплотио
Богородице Дјево, једина чиста, једина
благословена, зато те у песмама непре-
стано величамо.

Степена: први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4. Праведник као
палма процветаће, и као кедар на Ливану
увећаће се. (Пс.91,13)

Стих: Засађени у дому Господњем  у
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дворима Бога нашега процветаће.
(Пс.91,14)

Све што дише..
Стих: Хвалите Бога у светима

његовим..

Еванђеље по Луки, зачало 63.

После 50. псалма
Стихира, глас 6. самогласно
Данас је цео свет обасјан зрацима

страдалника, а Христова црква је као
цвећем украшена, и пева ти, Георгије:
угодниче Христов и усрдни заступниче, не
престај да се молиш за слуге твоје.

Канон празника на 6, и два канона
светоме на 8

Канон светога, дело кир Теофана.
Глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Во глубине..
Као што је у давнини сву, веома

наоружану фараонову војну силу, послао
у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч
истребио зло греха целог света, нај-
славнији Господ се славно прославио.

Венценошче Георгије, ти стојиш
пред пресветлим и часним престолом
Владара свега, сачувај твојим молитвама и
заступањем све који те са топлом вером и
љубављу призивају.

Благородно дело Христово био си
Георгије, мученичким делом обрађен и
као преславно богатство у небеским
ризницама, тебе је Христос, први подвиж-
ник, положио као безмерно храброг.

Сам си се одлучно и трпљиво упутио
на подвиг, преблажени Георгије и срушио
си свирепе намере мучитеља, и постао си
молитвеник за све који те призивају.

Сада си славни Георгије примио
блажени живот у Христу скривени, ради
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којег си се и до крви подвизавао; зато се
моли страдалниче да се спасу од сваке
невоље сви, који ти са вером певају.

Богородичан: Богородице, постала си
као духовно небо, јер си у свом телу
примила небеског Бога-Реч, Христа, који
је све створио: и небо и земљу и оно што
је над њима; зато га се са смелошћу моли,
да спасе све који ти певају.

Други канон, дело кир Косме. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Лици израителсти...
Кад је народ Израиљски сувим

ногама преко Црвеног Мора прешао, и
мокру дубину прогнао, а тристо
коњаника подављених у њој видео, са
весељем је певао: појим Богу нашем,
јер се прославио.

Завршио си ток светог страдања
идући ка небесима, а постао се као
нетрулежни венценосац. Био си као
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расцветао и као путник па са ангелима
кличеш: Певајмо Богу нашем јер се
прославио.  (два пута)

Целом свету јавио си се док си зној
лио, чак си и бестелесне чинове својим
телесним страдањем задивио, благи
Георгије. Са њима се радујеш и кличеш:
Певајмо Богу нашем јер се прославио.

Богородичан: Процвали жезал Аро-
нов праслика је тебе Пречиста као
изникле из корена Јесејевог, који је целом
свету заблистао Бога оваплоћеног. Њега
моли за нас непрестано, Увекдјево, и за
оне који ти притичу.

Катавасија: Воскресенија ден...
Дан васкрсења је Пасха, Господња

Пасха; просветимо се народи; јер
Христос Бог преведе из смрти у живот и
са земље на небо нас који певамо
победничку песму

Песма 3.
Ирмос: Процвела јест...
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Доласком твојим Господе, незнабо-
жачка и неплодна црква, процвала је
као крин у пустињи, и у њој се
утврдило срце моје.

Сијајући венцем страдања, славни
Георгије, моли избавитеља и Бога, да
избави од сваке невоље све који те
православно призивају, блажени.

Георгије премудри, просветљен
богатим сјајем, одагнај мрачну тугу и
маглу страсти од нас који те верно
хвалимо.

Утврђен надом и љубављу, и
оградивши се вером, а Христовом силом
укрепљен, оборио си Георгије идолску
обману.

Богородичан: Пречиста Богородице,
ти си родила оног Који је просветио све
крајеве света. Телом си родила
Бестелесног који је пре свих, а
сабеспочетан са Оцем, зато те ми верни
прослављамо.
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Ини.
Ирмос: Јако неплоди...
Као што је неплодна родила, тако је

и од незнабожаца настала црква, а
јудејски народ је много у чедима
својим онемоћао, зато дивноме Богу
нашем кличемо: ти си свети Господе.

Без галаме си раздао своје богатство
сиромасима и помазан си уљем љубави.
Телом и душом пострадао си Георгије, и
једним и другим си победио мучитеља.
(два пута)

Благодаћу утврђен и огњем ревности
распламсан јавио си се онима који нису
питали и нашли су те они који те нису
тражили. Због Христа си се гневио на
идолску лаж Георгије.

Богородичан: На рукама носиш
Маријо, и грудима својим храниш Онога
који све живо храни. Њега Богородице ми
поштујемо и проповедамо, а ти га моли
Пречиста за све нас.
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Катавасија: Придите пиво. ..
Приђите да пијемо ново пиће, које

не тече на чудан начин из јалове стене,
него га извор бесмртности, Христос,
излио из гроба; у Њему се утврђујемо.

Кондак празника и икос.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Благочестивим начином, храбро и

смело си оборио обману неверја; ти си
мучениче, савладао непријатељске побуне
и жудњом за Богом увек запаљен, угасио
си безбожну свирепост мучитеља. Зато си
примио венац достојан твојих мука. Ти
дајеш исцељења свима који ти вером
притичу, страдалниче Георгије; зато моли
Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења свима  који са љубављу
празнују спомен твој.

Слава:
Раздавши земно богатство на земљи,
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храбри мучениче, подвигом својим насле-
дио си богатство небеско.  Крстом часним
као оклопом одевен, посрамио си намере
мучитеља; зато свима који ти с молитвом
ишту, дарујеш јуначе божанске дарове.
Имаш и дар исцељења, страдалче Георгије,
зато моли Христа Бога, да подари
опроштај сагрешења свима који са
љубављу празнују спомен твој.

И сада: празника

Песма 4.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви..
Дошао си из Дјеве, ни као

посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си
потпуно мене човека; зато ти кличем:
Слава сили твојој Господе.

Певамо о твојим подвизима,
преблажени Георгије, којима си укинуо
идолска служења; сву си демонску обману
надјачао, преславни.
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Стишај смутњу напасти и беда, и
одагнај сваки насртај демона, од свих који
ти певају, дични Христов војниче.

Заблистао си као светла звезда
Георгије, лепотом душе и тврдом вером,
па одгониш мрачну обману, и спасаваш све
који ти певају.

Богородичан: Родила си, Дјево,
истинско спасење богатством благости, а
Он природном добротом својом спасава
човека и обнавља му унижени лик.

Ини
Ирмос: Услишах твоје Христе...
Чуо сам Христе о заиста изузетном

чуду: јер мада си Бог бесмртни, постао
си као смртан Човек, али си остао
какав си и био, и због тога славим силу
твоју.

Ужас си изазвао пред мучитељским
судом Георгије, одговарајући мудрим речи-
ма на њихове неразумне тужбе, и Христа
познаше они који Га не знаше као Бога.
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Речју вере Христове си покидао
мреже басана скверних мудраца, Георгије
премудри, а страдањем својим си се
наругао поклоницима лажних богова,
свети бранитељу Свете Тројице.

Чувши твоје речи Георгије мучитељи
се посрамише, а ти си се наругао њиховим
лажним боговима и смех си изазвао, а
Христа Бога си проповедао телом распе-
тог, који је душегубну обману уништио.

Богородичан: Тебе Увекдјеву и
уистину једину Богородицу, славимо
Пречиста, а ти си била праслика
боговидцу Мојсеју, као несагорива купина.

Катавасија: На божественој стражи...
Нека богомнадахнути Авакум стане

са нама на божанској стражи и покаже
светлоносног анђела који јасно говори:
данас је спасење свету, јер Христос
васкрсе као свемоћан.

Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих...
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Ти си светлост свима који у тами
бораве, ти си Христе Спасе мој, спасење
очајнима, ка теби се од раног јутра
обраћам као Цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за
другога бога сем за тебе не знам.

Имајући мученичку смелост код
Владике Христа, моли га усрдно да спасе
све који ти поје и да их избави од
душевних мука, твојим молитвама муче-
ниче и страдалниче, преблажени Георгије.

Као мученик ликујеш са хоровима
ангела и храниш се бесмртном и
блаженом славом овенчани, зато избави од
сваке невоље и буре све који притичу
твојој заштити.

Као милостив избави нас од сваке
невоље и одагнај сваковрсну смутњу греха
и искушења, примајући Христе молитве
твога угодника Георгија.

Богородичан: Одужила си дуг
праматере Еве, Богомајко, телом оденувши
из тебе рођенога Спаситеља света. Зато те
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сви  називамо блаженом, обрадована и
свенепорочна Дјево.

Ини
Ирмос: Просвешченије твоје Господи...
Просветлење твоје Господе низпо-

шаљи нам, и од магле сагрешења
разреши нас Благи, и твој мир нам
подари.

Наваљеним страдањем на тебе,
Георгије, храбро си се противио творцима
идолских обмана. Мада си пред светом
стајао обнажен, али ти си победио моћ
злога владара света.

Оградивши се оружијем крста,
Георгије, надом, вером и силном љубављу,
отупио си оштрицу и свако оружије злога
богопротивника.

Богородичан: Разум мучитеља је
посрамило девствено тело, јер је дете
Христос дотакло нашу рану од душегубне
змије и исцелио је својом руком, а гордог
богоотпадника је оборио, и под ноге
верних покорио.
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Катавасија: Утрењују...
Устанимо рано ујутру, па ћемо

уместо мириса принети химну Господу,
и видећемо Христа, сунце правде, који
свима живот даје.

Песма 6.
Ирмос: В бездње...
У бездану греха ваљајући се, ја

призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Твоја храброст је изнад људске
природе, неизрецива и недокучива, и
непрестано је опевана, преблажени
мучениче Георгије.

Постао си, блажени, сабеседник
небеске војске, и гледаш божанске ствари
колико је то човеку могуће, зато спасавај
све, који те са вером поштују, Георгије.

На сваки си начин био  покоран Богу
и примио си сјајна чудеса, па раздајеш
потребне дарове, преблажени Георгије.

Богородичан: Сада теби притичем,
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Пречиста, а ти ме спаси молитвама
твојим, и сачувај ме, јер као Мајка
Свемогућег можеш све што хоћеш.

Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја...
Као праслика твога тридневног

погреба, тако се пророк  Јона у киту
молио, и теби је вапио: Избави ме из
пропасти, Исусе Царе вишњих сила.

Смело си запевао Творцу, Георгије: Не
предај безаконицима слугу свога, него ми
подај снагу, да разорим њихове намере.

Не обазирући се на оруђа за мучење,
Георгије, на подвиг си храбро и своје-
вољно пошао, и овенчао се почастима
победника од Христа Бога.

Чудима твојим потврђујеш своје
врлине Георгије, а лажљиви мучитељи и
ако испунише своју претњу задивише се
животодавцу Христу, којега си проповедао.

Богородичан: У давини ме је пре-
варила змија и умртвила ме помоћу моје
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праметере Еве. А сада Пречиста Дјево,
Онај који ме је саздао, кроз тебе ме је из
пропасти позвао.

Катавасија: Снишел јеси...
Сишао си у подземље и поломио

вечне мандале који су држали спутане,
Христе, и васкрсао си из гроба трећега
дана као Јона из морске немани.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Од Бога обрађен, постао си славни

делатељ побожности, и снопове врлина си
себи сакупио; сејао си у сузама, а жањеш
у весељу; пострадао си у крви, али те је
Христос примио; молитвама твојим свети
Георгије, нека сви добију опроштај
грехова.

Икос:
Желео си бити војник Христа Цара,

који душу своју за живот света положи,
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зато си похитао да умреш за њега. Имајући
у срцу велику и свету ревност, ти си
Христу сам себе привео.  Стога и ми сви
са вером опевајмо светог Георгија, као
истинитог и славног слугу Христовог. Он
се јавно угледао на свога Господара, и
притиче сваком ко му се моли, и увек и
хитро моли Спаситеља, да свима подари
опроштај грехова.

Песма 7.
Ирмос: Богопротивноје..
По богохулној заповести безаконога

мучитеља, подигнут је високи пламен,
али Христос простре на побожне
младиће росу духовну; зато је Он
благословен и највише прослављен.

Угледао си се, славни мучениче, на
свога Владику, и својевољно си похитао
на подвиге, и победу си освојио.  Био си
чувар Христове Цркве, њу увек и чувај
својим заступништвом.

Као мученик непобедиви, као страда-
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лац, као неодољиви бранитељ вере, буди и
сада непоколебиви стуб свима, који те
хвале, премудри Георгије, и огради нас
молитвама твојим.

Мудро си сејао божанско семе и
умножио га, блажени Георгије, заливши га
потоцима крви своје и трпљењем
страдања и разних рана, а тиме си угасио
и свирепост мучитеља.

Богородичан: Остала си Дјева и по
рођењу Христа. Бога си родила који све
храни, и који из свога неизрецивог и
великог милосрђа и милости постаде
Човек. Њега Пречиста сада моли, да се
сви спасемо.

Ини.
Ирмос: Аврамсти..
У давнини Аврамови потомци у

Вавилону, пламен пећи надвладаше, и у
песми овако певаху: благословен си
Боже отаца наших.

Увидео си постојећу лаж идола, и
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разгорео се Георгије ревношћу за праву
веру; дао си, преблажени, себе на подвиг
певајући: благословен си Боже отаца
наших.

Појавио си се проповедајући прого-
њену веру; маглу идолске обмане си
изобличио, Георгије, и говорио си:
благословен си Боже отаца наших.

Сасекао си у корену обману, и
узгајио си и увећао праву веру. Радовао си
се Георгије, говорећи: благословен си
Боже отаца наших.

Богородичан: Ти си изнад свих
твари, јер си родила Творца и Господа,
зато ти певамо Богородице: Благословена
си, и Господ сила је са тобом.

Катавасија: Отроки от пешчи...
Онај који избави младиће из пећи

постаде човек; страда као смртан човек
и страдањем облачи у лепоту бесмрт-
ности оно што је смртно - једини Бог
отаца, благословен и најславнији.
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Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда..
У давнини је пећ вавилонска

пламен разделила и Божијом наредбом
Халдејце спалила, а верне у њој је
оросила јер су појали: благословите сва
дела господња Господа.

Поток тешких страдања и метежа и
падања, због наше слабости и демонских
замки, и намере злобника, укроти твојим
молитама, Георгије овенчани.

Сав чистом Тројичном светлошћу
обасјан, блажени и непобедиви мучениче,
бранитељу праве вере, Богом овенчани
победниче, небески житељу, спаси твојим
молитвама све који те славе.

Духовним венцем лепо украшен и
царском круном и са скиптром у рукама,
и царским плаштом огрнут, обагрен твојом
крвљу, тако блажени ти сацарујеш са
Царем сила.

Богородичан: Рођеног од Оца ван
времена, и заблисталог пре векова, и
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Творца свега видљивог и невидљивог, ти
си родила Мати и Дјево, зато те сви
народи као Богородицу славимо.

Ини.
Ирмос: Радујушчесја..
Младићи радосни због осуде од

мучитеља, да неби нечистим боговима
служили, него Богу живоме, у огањ
смело уђоше, али су од ангела орошени
и песму појали: дела господња појте
Господу и величајте га у све векове.

Духом укрепљен, за патње и муке од
оружија ниси марио, а глувим идолима се
ниси поклонио, него Христу Богу. У њега
си стекао срдачну веру, Георгије, и
говорио си: дела господња појте о Господу
и величајте га у све векове.

Презрео си као непостојећу пролазну
лепоту, разне пакости си поднео, Георгије,
са надом радујући се божанском животу,
ниси марио за своје страшно мрцварење
тела, него си одлучном душом говорио:
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дела господња појте о Господу и величајте
га у све векове.

Твоје тело је исечено гвозденим
справама, гледао си га оштрим ножевима
на делове раскомадано, снажном душом
сматрао си садашње муке као ништа,
спрам будуће славе, и говорио си: дела
господња појте о Господу и величајте га у
све векове.

Богородичан: Од Адамовог ребра те
је саздао, а од твоје девствености се
оваплотио, Господ свију, којег појући
опевајмо: сва дела благословите и појте
Господа и величајте га у све векове.

Катавасија: Сеј наречениј..
Овај наречени и свети дан, први

дан седмице, цар и господар, празник
празника, славље свих славља, у који
благосиљамо Христа у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и
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Господ, од Дјеве се оваплотио а нама
јавио, да просветли помрачене и
сакупи раздвојене, зато тебе, најопе-
ванију Богородицу величамо.

Непрестано моли Господа за нас који
ти појимо, блажени Георгије, као Христо-
вом мученику, као победнику мучитеља,
као прогонитељу злих духова, као
неуснулом чувару, и као непостидном
заступнику.

Због твог обилног страдања Георгије,
богато те је обдарио Господар свију; пред
њиме стојиш са смелошћу, трипут блажени
мучениче, и са весељем загрли и сачувај
оне који те призивају.

Земља те је сакрила, а небо те је
примило и отворише се теби широм двери
раја; у њему страдалниче радосно ликујући
и веселећи се, сачувај твојим молитвама
све, који ти са вером певају.

Богородичан: Тебе су као пра-слику,
Пречиста, показале сенке строзаветног
сведочанства, а у њој таблице, сасуд мане
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и златни ковчег. Као што су они, тако си
и ти, у своје тело примила, Богородице,
оваплоћеног Бога-Реч.

Ини.
Ирмос: От земнородних..
Од земних си рођена, али си Творца

родила, наша похвало Богородице
Пречиста, зато тебе као Владарку целог
света величамо.

Свештеници ти певају, цареви те хвале
а народ јавља похвалу твојих страдања,
мучениче Георгије, зато те сви   називамо
блаженим.

Све небеске силе опеваше твоје
подвиге, а ти жртвовавши себе добро си
угодио Богу, мучениче Георгије, зато те
сви називамо блаженим.

Богородичан: Од земних си рођена и
израсла, али си родила Створитеља; радуј
се наша похвало Богородице Пречиста, јер
ми тебе која владаш светом, величамо.
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Катавасија: Свјетисја..
Светли, светли, нови Јерусалиме,

јер слава Господња тебе обасја. Ликуј
сад и весели се, Сионе, а ти Чиста
радуј се, Богородице, васкрсењу онога
кога си родила.

На хвалитне стихире на 4, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Ходите сви да најсветили празник

славног Васкрсења прославимо, и свечано
празнујмо Георгија мученика, па га
овенчајмо пролетњим цветовима, јер је он
непобедив, да би његовим молитвама
добили избављење од невоља и сагре-
шења.

Целог себе си свеблажени принео
Ономе који ти је цео живот подарио;
принео се као жртва жива и духовна и као
угодна и пречиста; зато си постао усрдни
молитвеник, који из буре спасава све који
ти са вером певају, мучениче и призивају
те Георгије.

Семе речи Божије посејано у твојој
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чистој души си усрдно обрадио, и кроз
патње и страдања си га умножио, и
премудро си положен у небеску житницу,
где си непропадиву сладост стекао и ње се
наситио; зато блажени сада твојим
молитвама ка Богу спасавај све које ти са
вером поје.

Мучениче и страдалниче Христов,
твојим молитвама спаси све у невољама и
бедама; од сваког искушења избављај, а
душепагубну љуту муку одагнај, па нам
измоли благодат и милост, да би се твојим
молитвама спасени радовали, и сви твоје
часне подвиге Георгије прославили.

Слава, глас 2.
Рече Соломон да се подигну веђе

праведних, и биће помилован од Христа
Бога свако који чини и говори правду;
подобно овоме слушао си многотрпељиви
Георгије и за науком и поуком Владике си
следовао, па си себе безаконицима предао
и муке претрпео, али си лажна идолишта
као мрска попљувао, а тело твоје си за
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љубав Творца дао, па си сав на комаде
исечен; Велијар се од тебе највише
застидео и увредио, гледајући те славом
овенчаног. Но пошто са вишњим силама
живиш у дворима Господа твога, моли
страдалниче Христов да се спасу душе
наше.

И сада, празника или богородичан.

Славословље велико

На литургији
Блажена песма празника по реду, и

од канона светога песма 3.
Прокимен празника
и светога, глас 7. Обрадоваће се

праведник Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)

Стих: Услиши Боже глас мој када ти
се молим. (Пс.63,2)

Апостол дана и светога,
Дела апостолска, зачало 29.
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Алилуја, дана
и светога глас 4: Праведник  као

палма процветаће, и као кедар на Ливану
увећаће се. (Пс.91,13)

Стих: Засађени у дому Господњем  у
дворима Бога нашега процветаће.
(Пс.91,14)

Еванђеље дана
и светога, по Јовану, зачало 52.

Причастен: У вечни спомен биће
праведник, жалосне се вести неће бојати.
(Пс.111,5-6)

МР
Почиње од Великог Петка, и стиже до

четвртка пете недеље по Васкрсу. И ако се
догоди празник великомученика Георгија
на Велики Петак, Велику Суботу или на
сам Васкрс: певају се стихире светога, и
канон, и остала служба у понедељак
светле недеље са дневном службом.
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МР
Ако се догоди свети великомученик

Георгије у неки од дана Светле седмице:

Вечерња
на Господи воззвах.. стихире

васкрсне 3, и светога 3. Слава светога,
глас 6: Достојно имени.. И сада,
богородичан од првих по владајућем
гласу. Вход. Светлости тиха.. прокимен
дана. И Три паримије светога. Ако је
на сам Васкрс увече, говори свеште-
ник: И да се удостојимо. .. и остало.  И
чита Јеванђеље по реду. На стиховње
стихире васкрсне. Затим пасхалне
стихире са припевима. Слава, светога,
глас 4: Разумнаго адаманта.. И сада,
Пасхе, глас 5: Воскресенија ден.. Христос
васкрсе: три пута. Слава, тропар све-
тога. И сада, богородичан први гласа.
Свештеник: Премудрост. И отпуст.

На јутрењи
после Христос васкрсе.., и четири

стиха: Слава, тропар светога. И сада,
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богородичан од првих, гласа. Затим
обична јектенија и полијелеј. Затим,
сједални светога, два пута. Слава, и
сада: богородичан: и читање. Затим,
степена, први антифон четвртога гласа.
Прокимен. Све што дише.. Еванђеље
светога. Васкрсење Христово. . три пута.
Слава:  Молитвама страстотерпца.. И
сада: Молитвама Богородице.. Затим
припев: Зарадоваће се праведник Господу,
и уздаће се у њега. И певамо стихиру
светога самогласну, глас 6: Днес
всељенаја всја.. Затим свештеник
говори: Спаси, Боже, народ твој.. и ми,
Господе, помилуј, 12 пута. После
возгласа канон Пасхе, са ирмосом на 8:
И светога, на 6. Катавасија Пасхе, оба
Хора заједно.  После треће песме,
кондак Пасхе, и икос, и читање. После
шесте песме, кондак светога, и икос, и
читање. Васкрсе Исус.. три пута, Пева се
неизменично на оба хора. После девете
песме светилен Пасхе, Слава, светога,
И сада, Пасхе. На хвалитним стихире
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васкрсне 3 и светога, 3. Затим пасхалне
стихире са припевима. Слава, светога:
И сада, Пасхе: Васкрсења дан: Христос
васкрсе.. три пута. Слава, тропар
светога: И сада богородичан, први гласа.
Јектеније и отпуст. Часови Пасхе се
певају по поретку.

На литургији
Антифони Пасхе. После входа,

Христос васкрсе.. три пута. Затим тропар
светога: Слава, његов кондак: И сада,
Пасхе. Уместо трисветога, певамо: Ви
који се у Христа.. Прокимен, Апостол, и
Еванђеље, и причастен, прво дана, па
светога.

МР
О празнику светога Георгија, ако се

служи у Томину недељу:

У суботу, светле недеље,
на малој вечерњи
на Господи, воззвах.., стихире

празника, на 4. Слава, светога: И сада
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празника. На стиховње, стихире
светога, са његовим припевима, са
велике вечерње. Слава, светога: И сада,
празника. Тропар светога: Слава, и
сада, празника. Мала јектенија, и
отпуст.

На великој вечерњи
после редовне катизме, на Господи

воззвах.., стихире празника, на 6: и
светога на 4. Слава, светога: И сада,
празника. Вход. И паримије светога. На
литији, стихире празника, и светога.
Слава, светога: И сада, празника. На
стиховње, стихире празника. Слава,
светога: И сада, празника. На
благосиљању хлебова, тропар празника,
два пута, и светога, једном. И читање
из Дела Апостолских.

На јутрењи
На Бог Господ, тропар празника, два

пута. Слава, светога: И сада, празника.
После катизми сједални празника. И
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читање. Полијелеј, и сједален, и чи-
тање празника. Степена, први антифон
четвртога гласа. Прокимен. Све што
дише.. Еванђеље празника, по матеју,
зач. 116: Једанест ученика.. Васкрсење
Христово.. три пута. Педесети псалам.
Слава, Молитвама апостола.. И сада,
Молитвама Богородице.. Стихира, Васкрсе
Исус.. Канон празника, са ирмосом на
8: и светога на 6. Катавасија Пасхе:
Воскресенија ден.. Оба хора заједно.
После треће песме кондак светога, и
икос, и сједален, два пута. Слава, И
сада, празника. И читање код светог
Григорија Богослова које почиње са:
Обновљенијем чтитесја: После шесте
песме кондак празника, и икос, и
читање. После девете песме певамо:
Свет је Господ Бог наш, на први глас:
Светилен празника. Слава, светога: И
сада, празника. На хвалитне стихире
празника 3 и светога 3; Певамо и
самогласну стихиру светога: Рече
Соломон.. Са његовим припевом:
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Зарадоваће се праведник Господу.. Слава:
празника; И сада: Преблагословена јеси,
Богородице.. Велико славо-словље.
После трисветог тропар светога: Слава,
и сада, празника. Јектеније, и отпуст, и
Студитова оглашења, и обичан исход.
Слава, и сада: Јеванђељска стихира. И
први час у припрати. На часовима
тропар празника. Слава, светога: И
сада, богородичан часова. После Оче
наш.., кондаке неизменично говоримо.

На литургији
Блажена празника, трећа песма, на

4 и светога шеста песма, на 4 После
входа тропар празника, и светога.
Слава, кондак светога: И сада,
празника. Прокимен, апостол, алилуја,
Јеванђеље, и причастен, прво празника,
затим светога.

МР
Ако се служи празник светога

великомученика Георгија у недељу
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мироносница, или раслабљенога, или
самарјанке:

У суботу, на малој вечерњи
На Господи, воззвах.., стихире

васкрсне, 4: Слава, светога: И сада,
богородичан. На стиховње стихира
васкрсна, и светога, стиховња са
велике вечерње, са његовим припевом.
Слава, светога: И сада, богородичан.
Тропар васкрсан: Слава, светога: И
сада, богородичан. Мала јектенија и
отпуст.

На великој вечерњи
редовна катизма, на Господи,

воззвах.. стихире васкрсне гласа, 3 и
празника, 3 и светога, 4; Слава,
празника, самогласан Пентикостара: И
сада, Богородичан први гласа. Вход.
Прокимен дана: и паримије светога, 3.
На литији, стихира храма, и светога
самогласне. Слава, светога: И сада,
празника. На стиховње, стихира
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васкрсна, и пасхалне сихире; Слава,
светога: И сада, Пентикостара. На
благосиљању хлебова, тропар, Богоро-
дице Дјево.. два пута, и светога једном,
и читање из Дела Апостолских.

ПАЗИ
Ако је недеља мироносница,
На Бог Господ, тропар васкрсан:

Када си сишао ка смрти.. једном.
Благообразни Јосиф.. једном. Слава,
Георгија: И сада, Женама мироно-
сницама..

ПАЗИ
Ако су друге недеље
тропар васкрсан, два пута. Слава,

светога: И сада, Богородичан први,
истога гласа (по гласу светога; по гласу
славе). После катизме васкрсни сједал-
ни, и њихови богородични. И  читање
из Толковног Еванђеља. Полијелеј, оба
сједална светога: Слава, полијелејни
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сједални: И сада, богородичан, и читање
светога. Степена, и прокимен гласа; Све
што дише.. васкрсно Еванђеље. Васкр-
сење Христово.. три пута. Педесети
псалам. Васкрсна стихира. Канон Пасхе,
са ирмосом и са њиховим богородич-
ним, на 6: и светога, на 4: и триода, на
4. Овако певамо: на свакој песми један
васкрсан тропар, и један празника, и
троичан, и богородичан. Катавасија:
Васкрсења дан.. После треће песме
кондак светога, и икос, и његов
сједални, два пута. Слава, и сада,
празника: и читање светога. После
шесте песме кондак празника, и икос.
На деветој песми, Часнију.., не певамо.
Светилен Пасхе; Слава, светога: И
сада, празника. На хвалитне стихире
васкрсне 4 и светога 4 са славном
(стихира на славу), и са његовим
припевима. Слава, празника. И сада:
Преблагословена си.. Велико славосло-
вље. После трисветог, васкрсни тропар,
јектенија и оглашавање, и отпуст, и
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обично излажење у припрату. Слава, и
сада, јеванђељска стихира и први час.
На Часовима васкрсни тропар: Слава,
светога: И сада, богородичан часова.
После Оче наш, кондаке говоримо
неизменично.

На литургији
Блажена гласа, на 4  и Пентико-

стара песма 3. на 4 и светога песма 6.
на 4; После входа тропар васкрсан, и
светога. Слава, кондак светога: И сада,
празника. Прокимен, апостол, алилуја,
и Еванђеље, и причастен, прво дана,
затим светога.

МР
Ако се служи свети великомученик

Георгије у среду преполовљења педе-
сетнице:

У уторак увече певамо, Блажен је
човек.. први антифон. На Господи,
воззвах.., стихире празника, 3: и светога,
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3. Слава, светога: И сада, празника.
Вход. Прокимен дана, и паримије
празника, 3: и светога, 3. На стиховње
стихире празника, са њиховим
припевима: Слава, светога: И сада,
празника. После трисветога тропар
светога: Слава, и сада, празника: и
отпуст.

На јутрењу
На Бог Господ.., тропар празника,

два пута. Слава, светога: И сада,
празника. После катизми сједални: и
читање празника. Полијелеј, и сви
сједални светога: и читање. Степена,
први антифон четвртога гласа.
Прокимен: Све што дише.. Еванђеље
светога. Васкрсење Христово. ., једном.
Педесети псалам. Стихира светога.
Први канон празника, четвртога гласа,
са ирмосом на 6: и светога на 4: и
други канон празника, осмога гласа, на
4. Катавасија, ирмос последњег канона
празника, оба хора заједно.  После треће
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песме кондак светога, и икос, и
сједални његов два пута. Слава, и сада,
празника. После шесте песме кондак
празника, и икос. На деветој песми,
Часнију.., не певамо.  Светилен празни-
ка: Слава, светога: И сада, празника.
На хвалитне стихире празника, 3: и
светога, 3. Слава, светога: И сада,
празника. Велико славословље. После
трисветога тропар светога: Слава, и
сада, празника. Затим јектеније, и
отпуст, и први час. На часовима тропар
празника. Слава, светога: И сада,
богородичан часова. После Оче наш,
кондак празника, и светога, говоримо
неизменично.

На литургији
Блажена празника, четвртога гласа,

3. песма, на 4 и светога 6. песма, на 4;
После входа тропар празника, и светога:
Слава, кондак светога: И сада, праз-
ника. Прокимен, апостол, алилуја,
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Еванђеље, и причастен, прво празника,
затим светога.

МР
Ако се служи свети великомученик

Георгије у недељу самарјанке:

Не узима се служба преполовљења
педесетнице, него се пева васкрсна
служба, и самарјанки, и светога
Георгија.

Са црквенословенског
језика превео:

Епископ Лукијан
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